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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi dari peneltian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik kekurangan maupun

kelebihan yang sudah ada. Selain itu penulis juga menggali informasi dari

buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang

ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan

untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Menurut Sobetra 2014 dengan judul “Analisis Struktur Ekonomi Dan

Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung”. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui perubahan dan pertumbuhan sectoral dalam

struktur ekonomi Kabupaten Mesuji dan perumusan sektor-sektor unggulan

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan

pembangunan di Kabupaten Mesuji. Alat yang digunakan dalam penelitian

ini ialah analisis Location Quotien, Shift Share, dan Tipologi Klassen. Dari

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang

merupakan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Mesuji yang memenuhi

kriteria sebagai sektor maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis, dan

memiliki daya saing adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.
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2. Ayubi 2014 dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten

Banyuwangi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi ekonomi

serta identifikasi sektor-sektor yang potensial dan sektor prioritas di

Kabupaten Banyuwangi sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisi Location

Quotien, Model Rasio Pertumbuhan, dan Shift Share. Hasil penelitian ini

adalah sektor yang tergolong dalam kategori prioritas pertama adalah sektor

pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang menjadi

prioritas kedua adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor

perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan dan sektor jasa-jasa.

3. Husna 2007 dengan judul “Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Untuk Menguatkan Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik”. Tujuan

penelitian ini ialah untuk mrngrtahui sektor apa yang menjadi sektor

potensial untuk menguatkan daya saing daerah dengan menggunakan alat

analisi Location Quotien dan Shift Share. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa sektor yang paling potensial dikembangkan di

Kabupaten Gresik yaitu, sektor industry pengolahan: listrik, gas, dan air

bersih serta sektor pertambangan dan penggalian.
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4. Yolamalinda 2014 dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dalam

Pengembangan Komoditi Unggulan Kabupaten Agam”. Tujuan penelitian

ini untuk mengetahui sektor manakah yang menjadi sektor potensial dan

komoditi yang memiliki daya saing daerah di Kabupaten Agam, dengan

menggunakan analisis Location Quotien, Indeks spesialisasi, Shift Share,

dan analisi SWOT. Hasil penelitian ini menemukan bahwa subsektor

industry pengolahan memiliki keunggulan dan daya saing sehingga

berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

komoditi sulaman sebagai industri krealif adalah komoditi yang dipetakan

mampu untuk bersaing dari subsektor industri pengolahan lainnya.

5. Waloyo 2018 dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Dan Sektor

Unggulan Ekonomi Di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2015”. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor unggulan yang dimiliki

Kabupaten Grobogan dan menganalisis sektor-sektor ekonomi yang

berpotensi untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Grobogan. Alat yang digunakan adalah analisis Shift Share

klasik, dan Shift Share Esteban Marquillas. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sektor unggulan di Kabupaten Grobogan yaitu, sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor

penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri pengolahan. Dan

sektor yang menunjukkan spesialisasi yaitu, sektor pertanian, kehutanan,
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perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air,

pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor penyediaan akomodasi

dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa

perusahaan.

Hubungan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-

sama meneliti tentang potensi ekonomi suatu daerah, namun yang membedakan

adalah penelitian sekarang tudak hanya untuk mengetahui potensi yang dimiliki

suatu daerah, tetapi bagaimana perbandingannya dan apa yang membedakan

antara daerah yang dimaksud dalam penelitian sekarang.

B. Landasan Teori

1. Teori Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah

Persoalan dalam Pembangunan daerah terletak pada sumber daya

dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut guna menciptakan

peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama pemerintah dan

masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang ada dalam

daerah sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian suatu daerah

atau wilayah. Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi

yang terdapat di suatu daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan

sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan masyarakat

tersebut, dan dapat membantu laju perekonomian daerah untuk berkembang
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dengan sendirinya dan berkesinambungan. Sedangkan strategi

pembangunan ekonomi wilayah ialah sebuah strategi pembangunan

disusun, sebaiknya diketahui terlebih dahulu kelemahan dan kekuatan yang

dimiliki suatu wilayah atau daerah sehingga akan lebih tepat dalam

penyusunan strategi guna tujuan yang diinginkan (Suparmoko, 2002).

Perencanaan pembangunan adalah teknik untuk mencapai tujuan

dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah

dirumuskan oleh badan perencanaan pusat. Dalam pembangunan baik di

bidang ekonomi maupun di bidang lainnya, sebainya ada sebuah

perencanaan pembangunan agar pembangunan tersebut tepat sasaran dalam

pelaksanaannya (Arsyad, 1999:103).

Dalam perencanaan terdapat pengarahan kegitan, yang dapat

digunakan untuk perkiraan potensi, prospek hambatan, serta resiko yang

mungkin dihadapi di masa akan dating. Perencanaan pembangunan ditandai

dengan adanya usaha-usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta

adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Hal ini yang membedakan

antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan lainnya. Ciri-ciri

suatu perencanaan pembangunan aialah sebagi berikut (Arsyad, 1999:108):

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan

social ekonomi yang mantap. Hal ini ditunjukkan dalam usaha

pertumbuhan ekonomi yang positif.
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2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan

pendapatan perkapita.

3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.

4. Usaha perluasan kesempatan kerja dan usaha pemerataan

pembangunan.

5. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih

menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan, serta usaha menjaga

stabilitas ekonomi.

2. Teori Basis Ekonomi

Teori basis digolongkan dalam dua sektor yaitu sektor basis dan non

basis. Sektor basis ialah sektor yang melayani baik pasar di daerah tersebut

maupun yang diluar daerah. Sedangkan sektor non basis ialah sektor yang

menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah

perekonomian tersebut. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan

ekspor dari wilayah tesebut (Taringan, 2005).

Teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973)

menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah

adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari

luar daerah (Arsyad, 1999:116). Dalam penjelasan berikutnya dijelaskan

bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya
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local, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan mampu

menghasilkan kekayaan daerah dan terciptanya peluang kerja. Pernyataan

ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor

unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada

sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor

bagi daerah tersebut (Suyanto, 2000:146).

Konsep dasar basis ekonomi menurut Glasson (1990:63-64)

membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu:

a. Sektor Basis

Sektor basis ialah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan

jasa ke tempat diluar batas perekonomian masyarakat atau ke luar

daerah yang bersangkutan atas masukan barang dan jas mereka kepada

masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat

yang bersangkutan.

b. Sektor Bukan Basis atau Sektor Non Basis

Sektor non basis ialah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang

yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas

perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor-sektor ini tidak

mengekspor barang dan jasa, ruang lingkup mereka dan daerah pasar

terutama adalah bersifat lokal.
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembagian perekonomian regional yang

dibagi menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan saling mempengaruhi

diantara keduanya kemudian menjad pijakan dalam membentuk teori basis

ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah

arus pendapatan ke dalam daerah sehingga menambah permintaan terhadap

barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume

kegiatan non basis. Dan sebaliknya dimana semakin berkurang kegiatan

basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan non basis

yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah. Dengan

demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak utama.

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali

aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan

menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep dari

teori basis ekonomi ialah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin

pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah atau daerah ditentukan oleh

bagaimana kinerja wilayah tersebut terhadap permintaan akan barang dan

jasa dari luar.

Salah satu cara dalam menentukan suatu sektor sebagai sektor basis

atau non basis adalah analisis Location Quotien (LQ). Arsyad (1999:315)

menjelaskan bahwa teknik Location Quotien dapat membagi kegiatan

ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:
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a. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri

maupun diluar daerah tersebut. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan

sektor ekonomi potensial atau basis.

b. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri

namun tidak bisa melayani diluar daerah tersebut dinamakan sektor

tidak potensial atau non basis.

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi

suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang

dan jasa dari luar daerah, pertumbuhan industry-industri yang

menggunakan sumberdaya local termasuk tenaga kerja dan bahan baku

untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan terciptanya

peluang kerja (Arsyad, 1999).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna

menganalisis pengembangan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau

wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka

Panjang. Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik seperti Thomas

Robert Malthus, Adam Smith, David Ricardo, dan Jhon stuart Mill, ada 4

faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah

penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam

serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 2006).
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Menurut Budiono (1994), menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka Panjang

yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita naik) yang

bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Bukan bersumber dari

luar dan bersifat sementara, atau dengan kata lain bersifat self generating

yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu

kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam

periode selanjutnya. Perhitungan atau pengukuran pertumbuhan ekonomi

tidak dapat dilakukan setiap saat karena pengumpulan data PDRB sangat

sulit dilakukan. Sehingga pada umumnya penghitungan dilakukan dalam

setiap tiga bulan dalam tahunan. Untuk menghitungnya dapat menggunakan

rumus sebagai berikut ini:

Rumus Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt − PDRBt − 1)PDRBt − 1 x 100%
Keterangan:

PDRBt = PDRB tahun t (tahun yang akan dicari nilinya).

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya.

(PDRB yang digunakan merupakan PDRB berdasarkan harga

konstan).
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Terdapat tiga komponen pokok dalam difinisi pertumbuhan

ekonomi tersebut, yaitu:

a. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari

pertumbuhan ekonomi sedangkan ekonomi pada negara tersebut.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

berkesinambungan dimana pemerintah berperan dalam investasi bidang

Pendidikan.

c. Mewujudkan potensi pertumbuhan yang terdukung dalam kemajuan

teknologi dilakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi.

Sehingga secara sosial dan ekonomi terjadi pertumbuhan yang seiring.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau

berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa

yang dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Sedangkan menurut M. P. Tadro mendefinisikan pertumbuhan ekonomi

sebagai proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian

meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan

nasional yang semakin besar.

d. Teori Perbandingan Potensi Ekonomi

Menurut Suyanto (2000:146), sektor unggulan sebagai sektor yang

sangat penting dalam pembangunan ekonomi wilayah ridak hanya mengacu

pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang
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menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu

menggerakkan ekonomi secara keselutuhan. Sektor unggulan pada

umumnya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan

berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup

internasional, suatu sektor bias dikatakan unggulan jika sektor tersebut

mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. sedangkan

pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor

unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor

yang sama dari sektor yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik pasar nasional

ataupun pada pasar domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor

unggulan apabila daerah tersebut mampu memenangkan persaingan pada

sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Sektor unggulan disuatu daerah berhubungan erat dengan data PDRB dari

daerah yang bersangkutan.

Menurut Rachbini (2001), sektor unggulan dipastikan memiliki

potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya

dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor

unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang

terserap, dan kemajuan teknologi. Penciptaan peluang investasi juga dapat

dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki

oleh daerah yang bersangkutan.


