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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat menambah beberapa teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis 

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

yang penulis buat saat ini. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian, 

yang mana digunakan sebagai acuan dalam menambah bahan kajian pada 

penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

1. Daryono Soebagyo (2014) dengan judul “Analisis Daya Saing Daerah 

dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Wilayah Di Jawa Tengah”. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan yaitu, hasil penelitian, 

bahwa daya saing daerah menjadi salah satu isu dalam pembangunan 

daerah semenjak berlakunya kebijakan otonomi daerah. Dari penelitian 

tersebut identifikasi variabel menunjukkan hasil yang dipilah, yaitu 

daerah mempunyai LQ yang berbeda-beda yang mengindikasikan 

adanya base keunggulan daerah masing-masing sektor. Variabel 

keunggugulan komparatif dengan 7 indikator (LQ sektor Primer, LQ 

sektor sekunder, LQ sektor tersier, Indeks spesialisasi, Kepadatan 

Penduduk, angkatan kerja, penduduk tamat SMA menunjukkan hanya 3 
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indikator yang valid yaitu indeks spesialisasi, angkatan kerja serta 

penduduk tamat SMA.  

2. Miftakhul Huda dan Eko Budi Santoso (2014) dengan judul 

“Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa 

Timur berdasarkan Potensi Daerahnya”. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut yaitu, setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur memiliki 

kemampuan daya saing, hal tersebut bisa dilihat dari munculnya hasil 

skor daya saing tiap kabupaten/kota. Pemetaan Daya Saing dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan daya saing daerah dalam 4 kuadran 

berdasarkan skor daya saing indikator input-ouput. (Huda & Santoso, 

2014) 

3. Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin (2013) dengan judul 

“Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Menguatkan 

Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik”. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut yaitu, bahwa sektor yang paling potensial dikembangkan adalah 

Sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta 

sektor pertambangan dan penggalian. Namun, dari hasil identifikasi 

upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung pengembangan 

sektor unggulan dilihat dari RPJPD maupun RPJMD cenderung 

memprioritaskan pada sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel, 

dan restoran; serta pertanian. 
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B. Landasan Teori 

Dalam kajian teori ini akan dibahas mengenai beberapa hal yang akan 

berkaitan dengan teori analisis daya saing dan teori potensi dalam 

pengembangan suatu daerah yang dilakukan. 

1. Potensi Ekonomi Daerah 

Bahwa definisi atau pembahasan mengenai pengertian potensi 

ekonomi daerah menurut beberapa ahli ini bisa dijelaskan dalam beberapa 

pengertian dibawah ini: 

Menurut Pendit (1999) potensi ekonomi daerah adalah bahwa segala 

sesuatu bentuk dari sumber daya yang ada di suatu daerah yang bisa diramu, 

digali dan dikembangkan menjadi beberapa sektor wista. Dalam definisi ini, 

bahwa potensi-potensi yang masih bisa digali dan bisa dimanfaatkan oleh 

suatu daerah harus dimaksimalkan dalam potensi pembangunan untuk daya 

saing yang lebih maju dan baik lagi. 

Yung (2003) potensi ekonomi daerah adalah kemampuan manusia yang 

belum digali serta belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam definisi ini, 

bahwa kemampuan manusia untuk menggali potensi sebagai daya saing 

daerah belum maksimal digali dan dimanfaatkan oleh manusia. 

Sumiharjo (2008) potensi ekonomi daerah adalah pengembangan 

sektor unggul yang dimiliki oleh suatu daerah tercermin pada visi dan misi 

daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 
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(RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Dalam RPJPD dan RPJMD disebutkan bidang-bidang yang nampak sesuai 

prioritas pada setiap sektor program daerah di dalam wilayah kabupaten 

atau kota, dalam upaya memperkuat sektor unggulan. Dalam definisi ini, 

bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimaksimalkan 

yang mana sesuai dengan visi dan misi yang sudah tercantum sesuai dengan 

daerah kabupaten/kota setiap daerah masing-masing. 

Sumiharjo (2008) Penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan 

pembangunan pada dasarnya merupakan kunci awal keberhasilan 

pengembangan potensi ekonomi lokal untuk penguatan daya saing daerah 

kabupaten/kota 

Triyuwono & Yustika (2003) menjelaskan, bahwa dalam penelaahan 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dilakukan sebagai cara untuk 

mengetahui potensi-potensi yang berbasis dan non basis. Suatu daerah yang 

memiliki keunggulan akan memeberikan ciri khas tersendiri yang belum 

tentu ada dan belum tentu ditemukan didaerah lain, sehingga sektor yang 

berbasis tersebut adalah itu yang dimaksud dengan sektor unggulan. 

Sehingga, jika sektor basis (unggulan) tersebut berkurang maka daya 

saing suatu daerah juga akan berkurang, karena pendapatan suatu daerah 

tidak mengalir kedalam daerah yang bersangkutan tersebut, selain itu hal itu 

dapat berakibat kepada penurunan permintaan akan produk dan jasa dari 

kegiatan yang non basis (tidak unggul). Dengan demikian, kegiatan basis 
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ekonomi dalam suatu daerah akan berperan penting sebagai penggerak 

utama daerah tersebut. Dengan mengetahui potensi-potensi apa saja kah 

yang dapat digali dan dimanfaatkan, maka dapat menguatkan daya saing 

daerah-daerah tersebut.  

2. Daya Saing Daerah 

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan suatu daerah. 

Konsep daya saing pada umumnya berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan, 

kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan 

keunggulan kompetitifnya secara berkelanjuatan (Porter, 2000). 

Abdullah dkk (2002), menjelaskan bahwa daya saing daerah merupakan 

kemampuan dalam perekonomian dalam suatu daerah sebagai upaya pencapaian 

pertumbuhan tingkat kesejahteraab yang tinggi atau unggul dan berjangka panjang 

dengan tetap terbuka terhadap persaingan-persaingan nasional dan internasional. 

(Santoso, 2014). 

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK BI, 2008) dalam 

penelitiannya mendefenisikan daya saing daerah, adalah kemampuan suatu daerah 

untuk mensinergikan antara input, dan output dan outcome yang ada di daerahnya 

secara bekelanjutan, dengan tetap memperhatikan perubahan yang ada, dengan 

menggunakan teknologi dan institusi yang ada didaerah tersebut, agar dapat 

bersaing dengan wilayah lain sehingga dapat mampu meningkatkan standart 

kehidupan masyarakat dan tingkat pertumbuhan kesejateraan yang tinggi. 
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Daya saing adalah kemampuan produsen dalam memproduksi suatu 

komoditi dengan mutu yang baik dan biaya yang cukup rendah sesuai harga yang 

beredar di pasar internasional, dapat dipasarkan dengan laba yang cukup tinggi dan 

dapat melanjutkan kegiatan produksi atau usahanya kembali (Simanjuntak, 1992). 

Indikatornya yang paling utama dan prinsip yang digunakan sebagai daya 

saing dalam suatu daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip dalam 

kinerja suatu perekonomian daerah yang berpengaruh dalam daya saing suatu 

daerah yaitu : 

a. Nilai tambah sebagai upaya menambah produktivitas perekonomian 

setidaknya dalam waktu jangka pendek. 

b. Akumulasi modal yang diperlukan untuk peningkatan dalam daya saing 

jangka pendek. 

c. Kemakmuran dalam suatu daerah akan mencerminkan bagaimana sejauh ini 

kinerja ekonomi dimasa sebelumnya. Kompetisi yang didorong dalam 

mekanisme pasar sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah. 

Jadi, jika semakin ketatnya pertandingan pada sektor perekonomian di suatu 

daerah, maka semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan 

bersaing di dalamnya (nasional maupun internasional) (Nailatul Husna, 

2011). 

Camagni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing daerah kini merupakan 

salah satu isu sentral, dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, 

dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta 

keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. 
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Daya saing daerah dapat diartikan sebagai kemampuan para anggota 

konstituen dari suatu wilayah untuk melakukan tindakan dalam memastikan 

bahwa usaha yang berbasis di daerah tersebut menjual tingkat nilai tambah yang 

lebih tinggi dalam persaingan luar negri atau internasional dapat dipertahankan 

oleh aset dan institusi di daerah tersebut, dan menyumbang dalam peningkatan 

PDB dan distribusi kesejahteraan lebih luas lagi, dan masyarakat akan 

menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi, (Charles dan Benneworth, 2000). 

3. Indikator Pengukuran Daya Saing Daerah 

Penentuan dalam indikator daya saing daerah merupakan bagian yang vital 

dalam analisis daya saing ekonomi daerah. Pemahaman indikator utama daya 

saing ekonomi daerah yang terbatas dan tidak secara komprehensif, akan 

menjadikan tidak adanya keseragaman pemahaman yang benar oleh 

stakeholders di tingkat pemerintah daerah dan pada gilirannya akan dapat 

membuat adanya perbedaan analisis dan kesimpulan terhadap tingkat daya saing 

yang dimiliki oleh suatu daerah (Hidayat,2012). 

Sementara Santoso (2009) dalam penelitiannya yang mengukur daya saing 

kota-kota besar di Indonesia menyebutkan, bahwa faktor utama pembentuk daya 

saing terdiri atas 5 indikator utama, yakni: 

1. Lingkungan usaha yang produktif 

2. Perekonomian suatu daerah 

3. Ketenagakerjaan dan sumber daya manusia yang memumpuni 

4. Infrastruktur, sumber daya alam, serta lingkungan 
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5. Perbankan serta lembaga keuangan 

Dalam penelitian Abdullah, dkk (2002 : 15) menyebutkan bahwa indikator-

indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah sebagai 

berikut : 

(1) Perekonomian daerah 

(2) Keterbukaan 

(3) Sistem Keuangan 

(4) Infrastruktur dan sumber daya alam 

(5) Ilmu pengetahuan dan teknologi 

(6) Sumber daya manusia 

(7) Kelembagaan 

(8) Governance dan Kebijakan pemerintah, dan 

(9) Manajemen dan ekonomi mikro. 

Masing-masing indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perekonomian Daerah 

Perekonomian daerah merupakan ukuran kerja secara umum dari 

perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi 

kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. 

Indikator kinerja ekonomi makro juga berpengaruh dalam pelaksanaan daya saing 

daerah. 
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2. Keterbukaan 

Keterbukaan merupakan salah satu ukuran seberapa jauh perekonomian 

suatu daerah bekerjasama dengan daerah lain yang mana dapat dilihat dari 

perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain yang mencakup wilayah nasional 

ataupun internasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagan internasional 

merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut. 

2. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik 

maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya. 

3. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih 

efisien keseluh penjuru dunia. 

4. Daya saing yang di dorong oleh ekspor terkait dengan orientasi 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

5. Mempertahankan standart hidup yang tinggi mengharuskan 

integrasi dengan ekonomi internasinal. 

3. Sistem Keuangan 

Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan 

non-perbankan didaerah untuk memfasilitas aktivitas perekonomian yang 

memberikan nilai tambah. Indikator sistem keuangan ini mempengarui daya saing 

daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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a. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi 

aktivitas perekonomin daerah. 

b. Sektor keuangan yang efesien dan terintegrasi secara internasional 

mendukung daya saing daerah. 

4. Infrastuktur dan Sumber Daya Alam 

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya 

seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas 

perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing 

daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya 

aktivitas ekonomi daerah. 

2. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah. 

3. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastuktur yang mendukung 

berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing. 

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Ilmu Pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang 

meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui 

bebarapa prinsip di bawah ini: 

1. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang 

sudah ada secara efesien dan inovatif. 
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2. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan 

pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan 

pembangunan ekonomi yang lebih maju. 

3. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor 

bisnis. 

6. Sumber Daya Manusia 

Indikator Sumber Daya Manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur 

ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi 

daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 

1. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya 

saing suatu daerah. 

2. Pelatihan dan Pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan 

tenaga kerja yang berkualitas. 

3. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing 

suatu daerah. 

7. Kelembagaan 

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur sebeapa jauh iklim sosial, 

politik, serta hukum dan aspek keamanan mampu mempengruhi secara positif 

aktivitas perekonomian di daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya 

saing daerah di dasarkan terhadap beberapa prinsip sebagai berikut: 
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1. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan 

baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi 

daerah yang berdaya saing. 

2. Peningkatan daya sain ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa 

adaya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen. 

3. Aktivitas perekonomian suatu daerah tidak akan berjalan secara optimal 

tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif. 

8. Governance dan Kebijakan Pemerintah 

Indikator Governance dan kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah sebagai 

ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka 

menyediakan infrastruktur fisik dan peratuaran-peraturan daerah. Secara umum 

pengaruh faktor governance dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat 

didasarkan pada prinsip-prinsip sebaga berikut: 

1. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi 

pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan. 

2. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang 

terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis. 

3. Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur 

dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.  

4. Efektivitas pemerintah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan 

informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu 

daerah.  
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5. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam meyesuaikan kebijakan ekonomi 

merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing 

daerah. 

9. Manajemen dan Ekonomi Mikro 

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikropengukuran yang dilakukan 

dikaitkan dengan pertayaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola secara 

inovatif , menguntungkan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang relevan 

terhadap daya saing daerah diantaranya adalah: 

1. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan 

kemampuan managenerial perusahaan-perusahaan yang berada disuatu 

daerah. 

2. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya 

saing daerah dimana perusahaan tersebut berada. 

3. Efesiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan 

yang kompetitif 

4. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal. 

 

4. Sektor Unggulan 

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi yang besar dalam pertumbuhan 

agar lebih cepat, jika dibandingkan sektor yang lainnya dalam suatu daerah. 

Terutama dengan adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu 
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modal, tenaga kerja yang sudah terserap, serta kemajuan teknologi (technological 

progress). Penciptaan peluang dalam berinvestasi juga dapat dilakukan dengan 

memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang 

bersangkutan (Rachbini, 2001). 

Sektor unggulan menurut Tumenggung (1996) adalah sektor yang memiliki 

keunggulan komperatif serta keunggulan yang kompetitif dengan produk sektor 

sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat besar. 

Sektor unggulan juga akan memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, 

memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki 

permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Mawardi, 1997). 

Pengertian sektor unggulan biasanya juga erat kaitannya dengan suatu 

perbandingan, baik itu perbandingan yang berskala regional, nasional maupun 

internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor bias dikatakan unggul jika 

sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara yang 

lainnya. Sedangkan, sektor unggulan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat 

dikatakan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu 

bersaing dengan sektor yang sama yang mana sektor tersebut yang dihasilkan oleh 

wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001). 

Suatu daerah akan mempunyai sektor yang unggul apabila daerah tersebut dapat 

memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah yang lainnya 

sehingga dapat menghasilkan barang yang bias diekspor ke negara lainnya 

(Suyatno, 2000). 
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Sektor unggulan dalam suatu wilayah (daerah) sangat berhubungan erat dengan 

data PDRB dari daerah yang bersangkutan. Karena di dalam PDRB terdapat 

informasi yang sangat penting mengenai output sektor ekonomi (kontribusi masing-

masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah. Baik tingkat provinsi 

maupun kabupaten/kota. 

5. Pengukuran Sektor Unggulan 

Menurut Rachbini (2001) ada 4 syarat supaya suatu sektor tertentu menjadi 

sektor prioritas, yaitu : 

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan 

yang besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek 

permintaan besar tersebut. 

2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi 

produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas. 

3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor 

yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah. 4. Sektor 

tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap 

sektor-sektor lainnya. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting 

sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah 

saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk 

membuat kebijakan 10 yang sesuai dengan potensi daerah demi 

mempercepat pembangunan ekonomi daerah 
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6. Penyusunan dan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah 

dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar 

harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu 

wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016) 

Menurut Tarigan (2004), cara untuk menghitung angka-angka PDRB 

terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai 

tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai 

unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). 

b. Pendekatan Pendapatan, PDRB ialah jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta 

dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). 
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c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua 

komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran 

konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 

konsumsi pemerintah, pembentukkan modal tetap 

domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto. 

Metode alokasi ini terkadang terpaksa dipakai dalam memperkirakan data 

provinsi serta kabupaten atau kota untuk jenis kegiatan tertentu yang mana memiliki 

sistem pelaporan terpusat atau cabang usaha yang memiliki kantor pusat di daerah 

lain.(Pertiwi, 2016). Dalam menghitung angka-angka PDRB menggunakan metode 

tidak langsung ini alokator yang dapat dipakai didasarkan pada (1) Nilai produksi, 

(2) Jumlah produksi, (3) Tenaga kerja, (4) Penduduk, (5) Alokator lainnya yang 

dianggap sesuai dengan daerah tersebut.  


