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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1) Teori Pembangunan Ekonomi  

Pembangunan ekonomi merupakan suatu rangkaian usaha dan 

juga kebijakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dalam 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, terdapat berbagai cara yang 

dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan 

cara memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pemerataan 

pendapatan masyarakat, serta beberapa cara lain seperti meningkatan 

hubungan ekonomi regional ataupun dari wilayah lainnya.  

Secara umum pembangunan ekonomi ialah suatu proses atau cara 

yang dilakukan oleh suatu negara dalam merubah cara berfikir dan juga 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan dengan cara melibatkan 

masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan yang 

dilakukan, dalam pelaksanaan pembangunan ini mengakibatkan 

kenaikan pendapatan rill per kapita penduduk dalam jangka panjang 

yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah  yaitu pembangunan yang efisiensi (efficiency), 

pemerataan (equity), serta berlanjutan (sustainability) dalam memberi 
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arahan alokasi sumber daya (semua kapital yang berkaitan dengan 

natural, human, man-made maupun social) (Anwar, 2005). 

Menurut (Rustiadi, dkk, 2009) pembangunan ialah suatu proses 

yang dilakukan untuk mengatur atau mengadakan sesuatu yang belum 

ada. Sehingga pembangunan yang dilakukan secara terkonsep dan 

berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial yang secara 

menyeluruh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam 

melaksnakan pembangunan ekonomi ini masyarakat dituntut untuk 

dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut secara 

maksimal. 

Secara umum pembangunan ekonomi ialah suatu proses yang 

dilakukan guna meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam 

jangka panjang. Dalam melaksnakan pembangunan ekonomi tersebut 

menurut (Todaro, 2006) pembangunan harus memenuhi tiga komponen 

dasar, yaitu : 

a. Kecukupan (sustenance) yaitu kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, yaitu mencakup kebutuhan sandang, pangan, 

papan serta ketahanan dan proteksi. 

b. Harga diri (self esteem) yaitu dorongan dari diri sendiri untuk 

dapat memaksimalkan kinerjanya, dengan cara menghargai diri 

sendiri, serta percaya akan potensi yang dimilikinya bahwa diri ini 

mampu untuk melaksanakannya. 



16 
 

 

c. Kebebasan (freedom) yaitu suatu kemampuan yang tedapat dalam 

diri untuk memilih, hal ini agar tidak diperbudak oleh pengerjaan 

aspek-aspek materiil dalam kehidupan.    

Tetapi dalam kenyataannya pembangunan yang terjadi masih 

sangat bertolak belakang dari tiga nilai pokok diatas, sehingga dalam 

hal ini lebih lanjut Todaro menjelaskan bahwa proses pembangunan 

yang dilakukan paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti yaitu 

sebagai berikut : 

a. Peningkatan ketersediaan dan juga perluasan distribusi berbagai 

barang guna memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, 

papan, kesehatan, serta keamanan). 

b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya peningkatan 

pendapatan, tetapi meliputi beberapa aspek lain seperti, perbaikan 

kualitas pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan 

pelayanan kesehatan serta peningkatan perhatian terhadap nilai-

nilai kultural dan kemanusian. Agar tidak hanya kesejahteraan 

materil saja yang terpenuhi tetapi diikuti pula oleh tumbuhnya 

harga diri pribadi dan juga bangsa. Hal ini guna memberikan 

wawasan terhadap masyarakat agar tidak selalu bergantung pada 

wilayah ataupun Negara lain. 

c. Perluasan ekonomi dan sosial bagi individu dan juga negara secara 

menyeluruh, dengan cara memberikan kebebasan kepada individu 

dari sikap menghamba dan juga ketergantungan.  
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Sedangkan menurut Jhingan (1999) terdapat dua hambatan dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi, yaitu : 

a. Hambatan dari dalam Negeri 

Yaitu hambatan yang terjadi diakibatkan dari dalam negeri itu 

sendiri, hambatan dari dalam negeri ini antara lain : 

- Lingkaran setan kemiskinan 

Lingkaran setan ekonomi ialah suatu kondisi dimana 

kekuatan-kekuatan satu sama lain berinteraksi sedemikian rupa 

dan menjadikan suatu negara yang terbelakang (miskin) tetap 

dalam keadaan melarat. 

- Tingkat pembentukan modal yang rendah 

Tingkat pembentukan modal yang rendah ini merupakan 

hambatan yang paling erat terjadi di negara berkembang, 

tingkat konsumsi di negara berkembang cendrung rendah 

sehingga tidak mungkin lagi dikurangi untuk meningkatkan 

cadangan modal, hal ini karena tingkat pendapat yang masih 

rendah. 

- Hambatan sosial budaya 

Dalam pembangunan ekonomi sikap manusia dan juga 

perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap pembangunan. 

Sebagaimana yang diungkapkan Nurkse : “Pembangunan 

ekonomi berhubungan erat dengan kekayaan manusiawi, sikap 
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sosial, kondisi politik, dan juga latar belakang sejarah. Dalam 

pembangunan modal merupakan syarat yang perlu tetapi 

bukan syarat mutlak bagi kemajuan suatu wilayah. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa negara yang terbelakang pasti 

lembaga sosial dan sikap masyarakat tidak mendukung 

pembangunan. 

b. Hambatan dari luar negeri 

Yaitu hambatan yang terjadi di dalam negara akibat dari kekuatan 

internasiaonal, pendapat para ahli  tentang hambatan yang terjadi 

akibat kekuatan internasional ialah sebagai berikut :  di dalam 

perekonomian dunia telah bermain kekuatan-kekuatan yang 

dianggap tidak seimbang, hal ini dianggap menguntungkan negara 

maju karena seluruh keuntungan akan lebih banyak mengalir ke 

negara maju. 

 

2) Pembangunan Ekonomi Daerah 

Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah 

suatu proses dimana pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya 

mengolola sumberdaya baik sektor basis dan non basis yang dimiliki 

dan membentuk suatu kemitraan (kelembagaan) antara pemerintah 

daerah dengan swasta, pembangunan daerah ini juga salah satu upaya 

dalam menciptakan lapangan kerja baru guna merangsang 
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perkembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi wilayah tersebut.  

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terdapat 4 peran yang 

dapat dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut : 

a. Enterpreneur 

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan 

suatu usaha bisnis. Dalam pelaksanaan bisnis ini pemerintah 

dituntut untuk mengembangkan usahanya sendiri (BUMD), 

sehingga asset yang dimiliki pemerintah daerah dapat dikelola 

secara maksimal sehingga secara ekonomis menguntungkan. 

b. Koordinator 

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah dapat 

bertindak sebagai koordinator dan mengarahkan kelembagaan, 

pemilik usaha, dan juga masyarakat yang ada guna menyusun 

sasaran dan juga strategi perekonomian. Sehinggga pemerintah 

daerah dapat konsisten dalam membangun daerahnya.  

c. Fasilitator 

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui 

perbaikan lingkungan  attitudinal (perilaku atau budaya 

masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses 

pembangunan serta perencanaan pengaturan penetapan daerah.  
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d. Stimulator  

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan 

dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang 

secara langsung akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan 

untuk masuk ke daerah, dan juga menjaga perusahaan-perusahaan 

yang ada untuk tetap berada di daerah tersebut. 

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terdapat 

beberapa strategi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, 

strategi ini bertujuan untuk : mengembangkan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah. Terdapat 4 strategi 

pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai berikut : 

a. Strategi pengembangan fisik/lokalitas 

Tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ialah untuk 

menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki basis pesona, 

atau kualitas hidup masayarakat, memperbaiki daya tarik pusat 

kota (civic center) dan memperbaiki dunia usaha daerah. 

b. Strategi pengembangan dunia usaha 

Dunia usaha merupakan salah satu komponen penting dalam 

perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena murupakan 

daya tarik, kreasi, serta daya tahan daerah untuk menciptakan 

perekonomian daerah yang sehat. 
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c. Strategi pengembangan sumberdaya manusia 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam 

proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu peningkatan 

kualitas dan keterampilan sangatlah diperlukan. 

d. Strategi pengembangan ekonomi masyarakat 

Yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu 

kelompok dalam suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan 

istilah pemberdayaan masyarakat. tujuan dari kegiatan ini ialah 

untuk menciptakan manfaat sosial, sehingga suatu kelompok 

mayarakat dapat menciptakan suatu karya tertentu yang pada 

akhirnya akan memberikan keuntungan pada mereka. 

 

3) Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Boediono (1988) pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

proses kenaikan output perkapita jangka panjang, dimana suatu 

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Proses 

pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generalting, yang berarti 

proses pertumbuhan itu sendiri yang memberikan kekuatan bagi 

kelanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai perubahan 

tingkat ekonomi yang dialami oleh suatu wilayah dari tahun ketahun. 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan 

nasional tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian dapat dikatakan 
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tumbuh atau berkembang ketika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai 

pada saat itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Dalam pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan jika perkembangan baru 

akan tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 

perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun sebelumnya 

(Sukirno, 1985). 

Menurut Sukirno (1994) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi ialah sebagai berikut : 

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya 

Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah akan 

mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan serta akan 

mempengaruhi perekonomian, terutama dalam masa awal 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Jumlah penduduk dan tenaga kerja 

Pertambahan penduduk yang terjadi dalam suatu negara akan 

mendorong atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan 

ekonomi akan berakibat buruk bagi pertumbuhan ekonomi yang 

berupa kesenjangan antara jumlah penduduk dengan lapangan 

pekerjaan atau jumlah faktor produksi yang tersedia. 

c. Barang modal dan tingkat teknologi 

Barang modal sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, jika 

barang modal yang dimiliki tinggi maka secara langsung akan 
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mempengaruhi teknologi-teknologi yang digunakan, semakin 

modern teknologi yang digunakan maka akan semakin cepat 

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat 

Sistem sosial dan sikap masyarakat akan secara langsung 

memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi yang dicapai 

oleh suatu wilayah. 

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan  

Dalam hal ini Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi 

yang dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas 

membatasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan mengalami 

peningkatan apabila terjadi perkembangan ekonomi pada daerah 

tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat ini 

seharusnya diimbangi dengan pembangunan ekonomi, karena 

pembangungan ekonomi merupakan salah satu indikator yang 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dimana tujuan 

dari pembangunan ekonomi itu sendiri ialah meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan, meratakan 

pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional guna 

meningkatkan perekonomian. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dampak dari 

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
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itu sendiri terbentuk dari beberapa sektor ekonomi yang secara tidak 

langsung memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

sebagai indikator penting bagi suatu daerah guna mengevaluasi 

keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008). 

Menurut Glasson (1997)  pertumbuhan ekonomi regional dapat 

terjadi sebagai akibat dari penentu endogen dan eksogen, yaitu faktor 

yang terdapat didalam daerah tersebut ataupun faktor yang diperoleh 

dari luar daerah dan juga dapat diperoleh dari kombinasi antara 

keduanya. Faktor endogen terdiri dari distribusi faktor produksi seperti 

tanah, modal, dan juga tenaga kerja. Sedangkan faktor eksogen ialah 

tingkat permintaan yang dilakukan daerah lain terhadap komoditi yang 

dimiliki oleh daerah tersebut. 

Menurut Adisasmita (2013) terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

a. Faktor Ekonomi 

Dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

terdapat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi, yaitu : 

- Sumber daya alam (SDA) 

Kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap wilayah 

harus dapat dimanfaatkan secara maksimal baik dioleh guna 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ataupun dipasarkan ke 

luar wilayah. 
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- Sumber daya manusia (SDM) 

Dalam sumber daya manusia tinggi rendahnya skill dan juga 

keterampilan dimiliki akan memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena pembangunan 

ekonomi yang didukung oleh sumberdaya manusia yang baik 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

- Akumulasi modal 

Yaitu peningkatan jumlah modal dengan jangka waktu 

tertentu, pembentukan modal ini juga bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi juga untuk pengadaan 

alat-alat. 

- Kemajuan teknologi 

Kemajuan teknologi di anggap sebagai faktor yang sangat 

berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi, karena 

kemajuan dalam bidang teknologi ini juga meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja, faktor produksi dan juga modal. 

b. Faktor non ekonomi 

Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak 

selama dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja tetapi juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor non ekonomi, seperti : organisasi sosial, 

budaya dan politik. Faktor non ekonomi sama-sama memiliki 

peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.  
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4) Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan 

indikator ekonomi makro, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi 

daerah PDRB dapat dijadikan sebagai indikator utama untuk 

mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga 

memudahkan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan ekonomi daerah serta memiliki peran dalam 

mengevaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga digunakan oleh 

daerah dalam menganalisis kemakmuran penduduk, dalam 

menganalisis kemakmuran penduduk disuatu daerah disajikan dalam 

dua bentuk yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Berlaku dan juga Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Konstan. Dalam suatu perekonomian jika tingkat pertumbuhan PDRB 

perkapita tinggi maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pula 

kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, atau dapat dikatakan 

bahwa PDRB merefleksikan tingkat kekayaan daerah tersebut 

(Tadjoedin, 2001).   

Untuk menghitung tingkat Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) tedapat beberapa pendekatan yang dapat gunakan yaitu sebagai 

berikut :  
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a. PDRB dengan pendekatan produksi  

Merupakan jumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang 

diperoleh dari unit-unit produksi yang ada disuatu daerah dalam 

jangka waktu tertentu. 

b. PDRB dengan pendekatan pengeluaran 

Merupakan semua komponen permintaan dan juga pengeluaran 

akhir yang terdiri atas pengeluaran akhir konsumsi rumah tangga, 

pengeluaran akhir lembaga non profit yang memberikan 

pelayanan kepada rumah tangga, pengeluaran akhir dari konsumsi 

pemerintah, ekspor neto (ekspor yang dikurangi impor), 

pembentukan modal tetap domestik bruto, dan perubahan 

inventori. 

c. PDRB dengan pendekatan pendapatan 

Merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan dari unit 

produksi di suatu wilayah tertentu.  

 

5) Sektor Unggulan 

Sektor unggulan biasanya menjadi sektor andalan suatu wilayah, 

baik dalam lingkup kecil ataupun besar. Sektor unggulan sering kali 

dijadikan sebagia suatu perbandingan antar wilayah, dalam lingkup 

internasional suatu sektor dapat dikatakan unggulan jika sektor tersebut 

dapat bersaingan dengan sektor yang sama yang terdapat di negara lain. 
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Sedangkan dalam lingkup nasional atau daerah juga tidak jauh berbeda 

dengan lingkup internasioanal.  

Menurut Tumenggung (1996) sektor unggulan adalah sektor yang 

memiliki keunggulan komparatif dan juga kompetitif dengan produk 

sektor sejenis yang dihasilkan dari daerah lain serta memberikan nilai 

manfaat yang besar. Dalam hal ini sektor unggulan juga memberikan 

nilai tambah dalam peningkatan perekonomian, sehingga pertumbuhan 

ekonomi akan meningkat dengan sendirinya. 

Menurut Ambardi dan sacia (2002) terdapat beberapa komoditas 

unggulan yang dapat menjadi kreteria daerah dan juga menjadi 

penggerak pembangunan suatu daerah ialah : 

a. Komoditas unggulan harus bisa menjadi pelopor penggerak 

perekonomian. Dalam hal ini komoditas unggulan diharapkan 

dapat memberikan nilai lebih pada daerah sehingga daerah dapat 

memaksimalkan pengeluaran, produksi, serta pendapatannya. 

b. Komoditas unggulan berada dalam satu keterkaitan yang kuat, 

baik keterkaitan kedepan ataupun kebelakang. 

c. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari 

daerah lain, baik dalam konteks nasional maupun internasional 

yang mencakup seluruh aspek. 

d. Komoditas unggulan dari suatu daerah memiliki keterkaitan 

dengan daerah lain, misal : suatu daerah mungkin tidak dapat 
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memaksimalkan produksinya karena kekurangan bahan baku 

sehingga harus menggambil dari daerah lain. 

e. Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang semakin lama 

mengalami penurunan maka harus diimbangi dengan peningkatan 

tekonologi. 

f. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja yang 

berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksi yang 

dilakukan. 

g. Komoditas unggulan dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, 

dan jika komoditas unggulan yang lama mengalami kemunduran 

maka komoditas yang baru akan muncul. 

h. Komoditas unggulan tidak akan terpengaruh oleh kondisi yang 

terjadi didalam daerah ataupun diluar daerah. 

i. Komoditas unggulan harus mendapat dukungan yang kuat agar 

dapat berkembang secara maksimal. 

j. Pengembangan komoditas unggulan harus senada dengan 

kelestarian lingkungan sumberdaya.  

 

6) Sektor Basis Ekonomi 

Dalam teori basis ekonomi Menurut Glasson (1990) konsep dasar 

basis ekonomi terbagi dalam dua sektor yaitu :  
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a. Sektor basis  

Sektor basis ialah kegiatan mengeskpor barang-barang dan juga 

jasa keluar dari batas perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan, dengan kata lain bahwa sektor basis berhubungan 

langsung dengan permintaan dari luar. 

b. Sektor non basis 

Sektor non basis ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan 

guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang 

terdapat di dalam batas perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sektor 

non basis berhubungan tidak langsung, dan harus melalui sektor 

basis terlebih dahulu. 

Menurut (Ambardi dan Socia, 2002) Teori basis ekonomi dapat 

dijadikan sebagai indikasi penggandaan (multiplier effect) bagi kegiatan 

perekonomian yang dilaksanakan oleh suatu wilayah. Teori ini dapat 

diguanakan untuk mengetahui bahwa dalam suatu kelompok industri 

kemungkinan terdapat kelompok industri lain yang juga menghasilkan 

barang dan jasa yang sama guna memenuhi kebutuhan pasar global dan 

juga memenuhi kebutuhan pasar domestik. 

Sedangkan menurut Budiharsono (2001) terdapat beberapa metode 

yang dapat digunakan untuk memilih sektor basis dan non basis, yaitu 

sebagai berikut : 
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a. Metode pengukuran langsung 

Metode pengukuran langsung ialah metode yang digunakan untuk 

mengetahui sektor basis dan non basis ekonomi dengan cara 

survey langsung pada pelaku usaha, hal ini untuk mengetahui 

sistem pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha kemana ia 

memasarkan dan dari mana ia memperoleh bahan-bahan untuk 

memproduksi barang tersebut. Tetapi metode ini dianggap tidak 

efisien karena memerlukan banyak biaya, membutuhkan waktu 

yang lama, dan juga tenaga kerja yang banyak.  

b. Metode pengurkuran tidak langsung 

Metode dengan pengukuran tidak langsung terdapat beberapa cara 

yang dapat digunakan : 

- Menggunakan pendekatan asumsi, yaitu berdasarkan kondisi 

disuatu wilayah (data sekunder) sehingga dapat diasumsikan 

bahwa kegiatan tersebut masuk dalam basis atau nonbasis. 

- Metode Location Quotient, yaitu metode yang digunakan 

untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis dengan 

membandingkan sektor nilai tambah yang diperoleh dari suatu 

wilayah dengan sektor yang sama di wilayah yang lebih tinggi. 

Dalam perhitungan ini asumsi yang digunakan ialah 

produktivitas rata-rata atau konsumsi rata-rata antar wilayah 

yang sama besarnya. 
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- Metode campuran, yaitu metode gabungan antara metode 

asumsi dengan metode Location Quotient. 

- Metode kebutuhan minimum, yaitu metode yang dalam 

penelitiannya melibatkan beberapa wilayah hal ini guna 

membandingkan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan 

distribusi rata-rata dan juga distribusi minimum. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Savitri (2008) melakukan penelitian tentang “Analisis Identifikasi 

Sektor Unggulan dan Struktur Ekonomi Pulau Sumatera” dalam 

penelitian ini ia menggunakan alat analisis Shift Share diketahui bahwa 

sub sektor ekonomi Pulau Sumatera yang memiliki keunggulan 

komparatif ialah minyak dan gas bumi, sedangkan dari analisis 

Location Quotient menunjukan tedapat dua sektor ekonomi yang 

menjadi sektor basis unggulan Pulau Sumatera yaitu sektor Pertanian 

dan sektor Pertambangan dan penggalian. Sehingga dapat diketahui 

bahwa Pulau Sumatera dapat memenuhi kebutuhannya pada sektor ini 

bahkan dapat di mungkinkan untuk mengekspor kedaerah lain. Serta 

beberapa sektor lain yang juga menjadi sektor unggulan Pulau 

Sumatera ialah sub sektor peternakan, kehutanan, perikanan, 

pengangkutan dan pemerintahaan. 

Usnatin (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi 

Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Paser Tahun 
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2008-2013” dalam penelitian ini ia menggunakan alat analisis Location 

Quotient (LQ) sehingga dapat diketahui sektor unggulan di kabupaten 

Paser adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan 

sektor jasa-jasa. Analisis MRP diketahui bahwa sektor pertanian; sektor 

pertambangan dan pengalian; sektor listrik, gas dan air bersih; 

perdagangan, hotel dan restoran; dan Jasa memberikan nilai RPr dan 

RPs positif (+). Sedangkan dari analisis Overlay maka diketahui bahwa 

terdapat 3 sektor yang berniai positif baik dari sisi pertumbuhan 

ataupun kontribusinya, sektor tersebut adalah sektor pertanian, 

kehutanan dan periknanan, sektor pertambangan dan penggalian dan 

sektor jasa lainnya.  

Novrilasari (2008) melakukan penelitian tentang “Analisis Sektor 

Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan 

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi” dalam analisis ini ia 

menggunakan alat analisis ekonomi Klassen Typologi dari analisis ini 

diketahui jika sektor pertambangan dan penggalian menduduki kuadran 

I di ikuti oleh pertanian yang menduduki kuadran II, rata-rata sektor 

unggulan kabupaten Kuantan Sengingi berada di Kuadran IV, pada 

analisis LQ diketahui jika terdapat dua sektor basis di Kabupaten 

Kuantan Sengingi yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan 

sedangkan dari analisis Skalogram pada Kecamatan Kuantan Tengah 

menjadi peringkat tertinggi dan pada peringkat terendah ditempati oleh 
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Kecamatan Hulu Kuantan. Perusahaan memiliki peran penting dalam 

mendukung kemajuan sektor unggulan di Kabupaten Kuantan Sengingi. 

Hardyanto (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Di Kabupaten Seluma Provinsi 

Bengkul” dalam penelitian ini ia menggunakan alat analisis ekonomi 

yaitu LQ (location Quotient) dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 40 

komoditas pertanian yang terdapat di kabupaten Seluma terdapat 13 

komoditas utama yang menjadi komoditas unggulan yaitu : padi sawah 

(subsektor tanaman pangan), karet, kayu manis, pinang (subsektor 

tanaman perkebunan), kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, itik 

(subsektor peternakan), damar (subsektor kehutanan), perikanan 

tambak air payau dan budidaya perikanan darat (subsektor perikanan). 

Yang di kumpulkan dari beberapa Subsektor dari sektor Pertanian yang 

terdapat di kabupaten Seluma provinsi Bengkulu. 

Restiatun (2009) ia melakukan penelitian tentang “Identifikasi 

Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

sektor unggulan di setiap kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Location 

Quotient, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Indeks Entropi 

Theil. Dan diketahui bahwa terdapat kecenderungan disparitas 

meningkat dari waktu ke waktu, kota Yogyakarta dalam klasifikasi 

daerah cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan kabupaten Bantul dan 
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Kulon Progo termasuk dalam klasifikasi daerah relatif terpencil. 

Provinsi DIY terjadi ketidakseimbangan tren naik, rasio tersebut 

dihitung dari pendapatan per kapita tertinggi dan terendah di wilayah 

Provinsi DIY menunjukkan tren perbaikan. 

Apendi dan Sunoto (2007) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Kabupaten Mukomuko” 

dalam penelitian ini mereka menggunakan alat analisis LQ. Dari 

penelitian tersebut maka diketahui bahwa  Sektor yang mengalami 

pertumbuhan paling besar adalah sektor pertanian, sektor jasa-jasa, 

sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan, sektor sektor 

pertambangan dan penggalian. Berdasarkan pada perhitungan LQ, 

Pertumbuhan dan Kontribusi maka sektor yang mempunyai keunggulan 

paling tinggi adalah sektor pertanian. Pada sub sektor tanaman pangan 

jagung, kedelai, ubi kayu dan kacang tanah yang menjadi unggulan. 

Pada sub sektor perkebunan tanaman kelapa sawit merupakan tanaman 

yang menyumbangkan produk paling besar dibandingkan dengan 

tanaman perkebunan lainnya. Sementara pada sub sektor peternakan 

maka ternak sapi mempunyai keunggulan yang lebih baik. Komoditas 

kehutanan lebih baik di bandingkan Provinsi. Kemudian di sub sektor 

perikanan ini yang mempunyai keunggulan adalah usaha perikanan 

Tebat, Sawah dan kolam. 
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C. Model Penelitian 
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