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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat melalui peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi dan 

pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses 

meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang melalui 

pelaksanaan pembangunan ekonomi sektor unggulan yang mampu menyerap 

tenaga kerja disertai dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan 

teknologi agar tercipta landasan pembangunan ekonomi yang kuat dan 

berkelanjutan mampu bersaing pada globalisasi ekonomi (Sukirno, 2006). 

Menurut definisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai 

tiga sifat penting, yaitu pembangunan ekonomi merupakan: 

a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu sistem perubahan yang memuat 

komponen kekuatan untuk investasi baru. 

b. Upaya untuk menambah pendapatan per kapita. 

c. Kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang akan memicu 

naiknya pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang, pembangunan 

juga beriringan dengan terbentuknya pranata yang baik. 
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Pranata yang baik dalam pembangunan ekonomi mencakup seluruh aspek yang 

berkaitan dengan sudut pandang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum 

(Arsyad, 1999).  

Menurut (Todaro, 1987) pembangunan ekonomi bisa dipahami sebagai reaksi 

perspektif yang berkaitan dengan adanya transisi besar dalam bidang sosial 

maupun ekonomi. Transisi dalam bidang sosial akan tampak dari peralihan sikap 

masyarakat, pola masyarakat sosial dan juga struktur pranata nasional, sedangkan 

perubahan dalam aspek ekonomi dapat dikaji dari adanya akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, ketimpangan pendapatan menurun dan juga pemberantasan kemiskinan 

secara absolut. Pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh termasuk 

sinkronisasi sistem sosial terhadap kebutuhan pokok serta berbagai hajat yang 

berbeda baik individu maupun kelompok masyarakat yang berada dalam skema 

tersebut, sehingga dapat berpindah keadaan dari yang tidak nyaman menjadi 

keadaan yang dirasa lebih baik. 

Schumpter dalam (Arsyad, 1999) beranggapan bahwa, kenaikan output 

lantaran adanya inovasi yang dilakukan oleh para wirausaha merupakan definisi 

pembangunan ekonomi. Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam arti luas, 

misalnya penciptaan kreasi produk baru, pembukaan pasar baru dan sebagainya. 

Sedangkan peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten/kota merupakan definisi 

pembangunan ekonomi untuk daerah. 

Pembangunan ekonomi (Economic Development) berbeda dengan 

pertumbuhan ekonomi (Economic Growth). Dalam pembangunan ekonomi perlu 

adanya upaya untuk menaikkan pendapatan per kapita masyarakat atau GDP 
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dimana kenaikannya diiringi adanya penguraian dan pembaharuan dalam aspek 

pemerataan pendapatan (Income Equity). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

GDP (Gross Domestic Product) tanpa mempertimbangkan adanya perubahan 

struktur ekonomi ataupun kenaikan itu lebih besar atau kecil dari pertumbuhan 

penduduk. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, 

tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat 

permulaan mungkin saja pembangunan ekonomi selalu di barengi dengan 

pertumbuhan atau sebaliknya (Suryana, 2000). 

2. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah 

daerah beserta masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang 

tersedia dengan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor 

swasta untuk mencetak lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja serta 

merangsang perkembangan iklim perekonomian dalam wilayah yang 

bersangkutan (Arsyad, 1999). 

Peningkatan pendapatan per kapita dan terjadinya transisi struktur ekonomi 

mengarah pada pembangunan ekonomi. Transisi struktur ekonomi secara umum 

dapat tercapai melalui peralihan peran atau kontribusi tiap-tiap sektor. Peranan 

suatu sektor dalam mendorong perekonomian daerah dapat tercermin melalui 

peningkatan persentase sumbangan dari suatu sektor terhadap total produk atau 

pendapatan daerah. Sebaliknya apabila tidak terjadi peningkatan peran dari setiap 

sektor terhadap total pendapatan daerah mengindikasikan bahwa pembangunan 

yang terjadi tidak mengubah struktur ekonomi (Hudiyanto, 2013). 
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Pembangunan daerah hendaknya memprioritaskan keunggulan serta 

keistimewaan khas suatu daerah. Selain meningkatkan pendapatan per kapita 

daerah pembangunan juga hendaknya mampu meningkatkan daya tarik daerah 

agar bisa menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di daerah 

tersebut, sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi yang lebih tinggi 

(Kuncoro, 2000). 

Model pembangunan daerah diartikan sebagai kerangka berpikir yang 

objektif dan rasional berdasarkan konsep, teori dan paradigma dalam bentuk 

strategis guna memecahkan masalah dalam masyarakat. Berdasarkan 

perkembangannya (Adisasmita, 2005) membedakan model pembangunan menjadi 

empat model, yaitu: 

1. Model pembangunan I, merupakan model pembangunan yang berorientasi 

pada pengembangan PDRB. Model ini lebih memfokuskan pada aspek 

ekonomi. Pembaharuan teknologi dan industrialisasi yang kurang seimbang 

akan menimbulkan ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan. 

2. Model pembangunan II, model ini memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan 

pokok, kemandirian, serta pengembangan sektor pertanian dan pedesaan. 

3. Model pembangunan III, menekankan pada kegiatan aparatur pemerintah 

yang bertanggungjawab dan berupaya menghidupkan kembali kesadaran serta 

kemampuan instansi secara individual dan kolektif. 

4. Model pembangunan IV memfokuskan pada peningkatan sumber daya 

manusia. penguatan daya saing ekonomi wilayah, berdasarkan pada 

perubahan ekonomi yaitu adanya globalisasi dan perdagangan bebas. 
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3. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Menurut Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

”kemampuan suatu negara dalam meningkatkan komoditas ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan penduduknya dalam jangka panjang. Kemampuan ini 

tumbuh seiring dengan pembaharuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan 

dan ideologis yang diperlukannya”. 

Definisi pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen: 

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari meningkatnya 

persediaan barang-barang secara berkelanjutan. Kemampuan dalam 

meningkatkan penyediaan jumlah output adalah tanda dari ekonomi yang 

komprehensif dan juga merupakan aktualisasi pertumbuhan ekonomi. 

2. Teknologi maju menentukan taraf kesanggupan untuk menyediakan berbagai 

macam komoditi pada penduduk yang juga merupakan faktor dalam 

pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan teknologi maju juga mengindikasikan 

adanya kenaikan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat. 

3. Perlu adanya penyesuaian pada bidang kelembagaan dan ideologi sehingga 

inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat 

dimanfaatkan secara tepat dalam penggunaan teknologi secara luas dan 

efisien (Jhingan, 1992) 

Pertumbuhan dan pembangunan memiliki beberapa teori yang dapat 

menjelaskannya yaitu sebagai berikut: 
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a. Teori Ekonomi Klasik 

Adam Smith adalah orang yang membahas pertumbuhan ekonomi secara 

sistematis (1723-1790). Dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into The Nature 

And Cause Of The Wealth Of The Nations (1776) fokus utama yang dibahas ialah 

masalah ekonomi. Inti dari ajaran smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan 

seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik 

untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan 

efisiensi, membawa ekonomi dalam kondisi full employment, dan menjamin 

pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (Tarigan, 2018). Menurut 

Thomas Robert Malthus agar terwujudnya perkembangan ekonomi maka 

diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi secara terus menerus, 

sedangkan menurut J.B.Say perkembangan ekonomi tercapai dengan hukum 

pasar, dimana dikatakan bahwa Supply Creates its Own Demand yang artinya asal 

jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah 

pula karena pada hakekatnya kebutuhan manusia tidak terbatas. 

b. Teori Neo Klasik 

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik di kembangkan oleh Robert M. Solow 

(1970) dari Amerika serikat dan T. W. Swan (1956) dari Australia. Model Solow-

Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan 

teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Solow-Swan 

menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi 

antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga 

sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan 
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peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan 

teknik sehingga produktivitas per kapita meningkat (Tarigan, 2018). 

Kaum Neo Klasik berpendapat bahwa pertambahan penduduk perlu dikelola 

sebagai sumber daya positif karena pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian 

kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi 

modern dan hasil atau output. Hal ini dimaksudkan agar pertambahan penduduk 

tidak menghasilkan eksternalitas yang negatif karena pada dasarnya pertambahan 

penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif. 

c. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi dikemukakan oleh Harry W. Ricahrdson yang 

menyatakan bahwa permintaan barang dan jasa dari luar daerah merupakan faktor 

penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999). Pertumbuhan 

industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan 

bahan baku untuk di ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan 

peluang kerja. 

Sektor basis adalah sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor ke 

daerah-daerah diluar wilayah perekonomian suatu daerah terkait. Sektor basis 

merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kemampuan untuk dapat 

bersaing dengan sektor ekonomi lain diluar daerah yang bersangkutan, sehingga 

semakin tinggi intensitas kegiatan ekspor dilakukan maka akan memberikan 

dampak positif bagi daerah pengekspor yaitu majunya pertumbuhan ekonomi 

daerah. Hal ini menandakan bahwa setiap adanya perubahan terhadap sektor basis 
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maka akan menyebabkan efek ganda (multiplier effect) dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah. 

Sektor non basis merupakan sektor penyedia komoditi berupa barang maupun 

jasa khusus bagi masyarakat yang ada dalam daerah perekonomian yang 

bersangkutan, sehingga luas pasaran produksi dan juga pemasaran hanya bersifat 

lokal, maka dapat dipahami bahwa kegiatan ekspor wilayah merupakan penentu 

arah dan pertumbuhan suatu wilayah. 

Dalam teori basis ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

membagi daerah- daerah ke dalam kategori basis dan non basis antara lain : 

a. Metode Langsung 

Metode langsung dapat dilakukan melalui survei langsung terhadap pelaku 

usaha, kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana 

membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Dari 

jawaban yang diberikan, dapat ditentukan berapa persen produk yang di jual 

keluar wilayah dan beberapa persen dijual di dalam wilayah (Tarigan, 2018). 

b. Metode Tidak Langsung 

Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi atau 

disebut metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan pada kondisi wilayah 

tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan 

sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis. Kegiatan 

yang mayoritas produknya dijual keluar wilayah atau mayoritas uang masuknya 

berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis. Sedangkan yang mayoritas 

produknya dipasarkan lokal dianggap non basis. Dalam metode asumsi, kegiatan 
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lain yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan non basis 

(Tarigan, 2018). 

c. Metode Campuran 

Suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang tercampur 

antara kegiatan basis dan kegiatan non basis. Penggunaan metode asumsi murni 

akan memberikan kesalahan yang besar. Akan tetapi, penggunaan metode 

langsung yang murni juga cukup berat, sehingga yang sering dilakukan orang 

adalah gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung yang disebut 

metode campuran. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu 

pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga 

pengumpulan data seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data sekunder 

berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan non basis. 

d. Metode Location Quotient 

Metode tidak langsung lainnya yaitu Location Quotient (LQ). Pada metode 

ini dilakukan perbandingan jumlah lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor 

tertentu pada wilayah penelitian dengan jumlah lapangan kerja/ nilai tambah 

untuk sektor yang sama pada tingkat referensi provinsi/nasional. (Tarigan, 2018). 

Menurut Emilia dalam Sabana (2007) Location Quotient merupakan analisis yang 

digunakan untuk menganalisa basis ekonomi dari suatu daerah. Besaran tingkat 

spesialisasi dari sektor basis daerah tertentu dapat diketahui menggunakan analisis 

LQ yaitu dengan membandingkan kontribusinya terhadap pertumbuhan 

perekonomian wilayah tersebut dengan kontribusi kegiatan sejenis pada 

perekonomian regional. Perhitungan basis pada analisis LQ ini menggunakan 
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variabel PDRB daerah atas suatu kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah yaitu 

nilai PDRB wilayah referensi pada tingkat provinsi maupun nasional. 

d. Teori Tipologi Daerah 

Menurut Leo Klassen struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat 

diketahui dengan melakukan analisis tipologi. Pertumbuhan ekonomi wilayah 

tercermin melalui pertumbuhan PDRB daerah terkait serta pendapatan per kapita 

yang didapat dari total nilai PDRB daerah terkait dibagi dengan jumlah penduduk 

daerah terkait. Terdapat empat kategori wilayah menurut analisis tipologi daerah : 

a) Daerah cepat maju atau cepat tumbuh 

b) Daerah maju namun tertekan 

c) Daerah berkembang cepat 

d) Daerah relatif tertinggal 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah 

(BPS, 2019). Informasi PDRB kabupaten atau kota merupakan informasi yang 

sangat penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian yang terjadi. 

Selain pertumbuhan ekonomi, informasi tersebut juga memberikan gambaran 

mengenai peranan maupun potensi wilayah kabupaten atau kota tersebut, 

termasuk diantaranya untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan 

ekonomi sektoral maupun antar kabupaten atau kota. Salah satu indikator 

ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan 
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ekonomi di suatu daerah dalam lingkup kabupaten dan kota adalah PDRB 

menurut lapangan usaha. Untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan cara 

atau metode yang dipergunakan dalam perhitungan di seluruh Indonesia, Badan 

Pusat Statistik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

bimbingan teknis dan pengarahan yang sangat diperlukan. Karena secara teori 

PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari segi 

konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya. 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedang PDRB atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar yaitu tahun 2010, 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun secara 

nyata karena dalam perhitungan ini tidak menyertakan inflasi. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui empat pendekatan, yaitu: 

a. Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Perhitungan dengan cara ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah 

disuatu wilayah dengan cara menilai seluruh produksi netto barang dan jasa (unit-

unit) yang diproduksi oleh seluruh sektor perekonomian selama setahun. Unit-unit 

produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi sembilan lapangan 

usaha, yaitu: 

1) Pertanian 

2) Pertambangan dan penggalian 

3) Industri pengolahan 
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4) Listrik, gas dan air bersih 

5) Konstruksi dan bangunan 

6) Perdagangan, hotel dan restoran 

7) Pengangkutan dan komunikasi 

8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

9) Jasa-jasa, termasuk jasa pelayanan pemerintah 

b. Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Metode ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai seluruh balas jasa 

faktor produksi yang berupa: upah atau gaji, bunga modal, sewa tanah dan 

keuntungan. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak 

langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan persektor disebut sebagai 

nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai 

tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha). 

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

Penghitungan dengan cara ini guna mendapatkan nilai barang dan jasa yang 

digunakan untuk konsumsi, pembentukan modal, dan ekspor netto. 

d. Menurut Metode Alokasi (Alocation Methode) 

Metode alokasi yaitu dengan cara mengambil langsung hasil persentase atau 

hasil survei yang telah dilaksanakan oleh pihak lain. Indikator yang digunakan 

dapat berupa nilai produksi, banyaknya produksi, banyaknya penduduk dan 

sebagainya. 

Beberapa indikator pokok ekonomi makro yang tertuang dalam PDRB sektoral 

meliputi: 
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1) Nilai nominal PDRB 

2) Kontribusi atau peranan sektor ekonomi 

3) Laju pertumbuhan ekonomi 

4) PDRB atau pendapatan regional per kapita 

5) Tingkat perubahan harga atau inflasi/deflasi 

6) Produktivitas sektoral 

7) Berbagai macam rasio 

5. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah adalah cara yang ditempuh 

untuk mengembangkan setiap sektor unggulan yang bertujuan untuk memperluas 

dan meningkatkan kemampuan sektor dalam memberikan kontribusi terhadap 

pembentukan PDRB. Sistem ini disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki sektor atau daerah tersebut. Sebelum sebuah strategi pengembangan 

disusun, sebaiknya diketahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan daerah 

dalam pengembangan perekonomiannya. Dengan mengetahui kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki suatu daerah maka akan lebih cepat dalam menyusun 

strategi guna mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu 

dalam mempersiapkan strategi ada langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu: 

a. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-

masing sektor. 
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b. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan 

dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor 

tersebut untuk dikembangkan. 

c. Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk 

sumber daya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung 

perkembangan setiap sektor yang bersangkutan. 

d. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel 

kekuatan dan kelemahan, maka akan ditemukan potensi ekonomi yang 

menjadi unggulan dan patut dikembangkan. 

e. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor- sektor 

andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga 

perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (Self Propelling) 

secara berkelanjutan (Sustainable Development). Ada berbagai macam 

strategi pembangunan yang dapat dipelajari (Adisasmita, 2005). Strategi 

pembangunan seimbang diartikan sebagai pembangunan berbagai sektor 

secara bersamaan. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara berbagai sektor, 

yang ditekankan disini adalah pembangunan serentak dari semua sektor yang 

berkaitan. Strategi pembangunan tak seimbang adalah strategi yang 

menekankan pembangunan pada satu sektor yang menjadi sektor pemimpin, 

diharapkan sektor unggulan (Leading Sektor) akan merangsang pertumbuhan 

sektor lainnya. Strategi pembangunan yang berorientasi ke dalam dan keluar. 

Strategi pembangunan berorientasi kedalam ditujukan untuk lebih 

memaksimalkan potensi sektor-sektor dalam wilayah sehingga mampu 
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berproduksi sendiri tanpa mendatangkan dari wilayah luar, sebaliknya 

berorientasi keluar dasarnya adalah bahwa perdagangan atau hubungan 

dengan wilayah lain akan memberikan keuntungan karena merupakan motor 

penggerak pertumbuhan. Strategi kebutuhan pokok, yaitu dengan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh wilayah sehingga kesejahteraan 

masyarakat dapat menyeluruh. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi 

sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi 

pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

a. Strategi pengembangan fisik 

Secara khusus tujuan pengembangan fisik atau lokalitas adalah untuk 

menciptakan identitas daerah, memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan 

memperbaiki dunia usaha daerah. 

b. Strategi pengembangan dunia usaha 

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam 

perencanaan pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik atau daya 

tahan kegiatan usaha merupakan cara yang terbaik untuk menciptakan 

perekonomian yang sehat. 

c. Strategi pengembangan sumber daya manusia 

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam proses 

pembangunan ekonomi, oleh karena itu peningkatan sumberdaya manusia 

merupakan suatu keharusan. 

d. Strategi pengembangan ekonomi masyarakat 
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Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan suatu kelompok masyarakat 

tertentu disuatu daerah, sehingga melalui strategi ini kebijakan umum yang 

kurang mampu memberikan manfaat kelompok masyarakat tertentu dapat 

ditanggulangi melalui terciptanya manfaat sosial. 

B. Kajian Empiris 

Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam 

penelitian ini: 

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Mujiraharjo (2017) dengan 

menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ), dan Shift Share. Dari hasil 

perhitungan dan penelitian menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ) 

menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) sektor basis yaitu konstruksi sebagai 

sektor yang paling dominan di ikuti sektor transportasi dan pergudangan, sektor 

real estate, dan sektor jasa perusahaan. Sektor yang termasuk dalam non basis 

yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan 

penggalian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, 

sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor pengadaan besar dan eceran di 

Kabupaten Sleman. 

Penelitian yang dilakukan oleh Husna, dkk., (2017) dengan menggunakan alat 

analisis Locationt Quotient (LQ) pada Kabupaten Gresik tahun 2006-2011 

diketahui terdapat 3 (tiga) sektor basis atau yaitu sektor Industri Pengolahan 

dengan nilai perhitungan menggunakan metode LQ sebesar 1,99 lalu ada sektor 

Listrik, gas , dan air bersih yang mendapatkan nilai LQ sebesar 1,42, dan sektor 

Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ sebesar 1,36. Sektor non basis dari 
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daerah Kabupaten Gresik yaitu sektor konstruksi dengan nilai LQ sebesar 0,38. 

Hasil Shift Share menunjukkan bahwa masing-masing sektor mengalami progres 

meskipun hanya sedikit namun masih mengalami progres dari tiap-tiap sektor 

yang ada pada Kabupaten Gresik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Bakar (2018) menggunakan alat 

analisis Locationt Quotient (LQ) dan Shift Share. Hasil analisis LQ menunjukkan 

bahwa terdapat 13 sektor yang merupakan sektor basis atau sektor unggulan pada 

tahun 2010-2015 di wilayah Kabupaten Mimika, sektor yang paling unggul dari 

ke 13 sektor tersebut ialah sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai 

perhitungan LQ sebesar 4,12. Sedangkan sektor non basis ialah sektor Industri 

pengolahan dengan nilai LQ sebesar 0,59 karena nilai LQ < 1. Lalu dari 

perhitungan menggunakan metode penelitian Shift Share (SS) diperoleh nilai 

positif yang berarti pada Kabupaten Mimika tahun 2010-2015 mengalami progres 

atau kemajuan pada pertumbuhan perekonomiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2018) menggunakan alat analisis 

Locationt Quotient (LQ). Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) di 

Kabupaten Gorontalo dan di Kota Gorontalo yang menjadi sektor basis adalah 

sektor industri pengolahan, sektor sektor listrik gas dan air bersih dan sektor 

konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan. Selain itu 

dari penelitian ini diketahui untuk Kabupaten Gorontalo periode tahun 2012-2016 

yang menjadi sektor basis yang utama adalah sektor pertanian sedangkan untuk 

Kota Gorontalo yang menjadi sektor basisnya adalah sektor listrik gas dan air 

bersih, sektor bangunan serta sektor perdagangan hotel dan restoran. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria, dkk., (2018) menggunakan alat 

analisis shift share (SS). Dari hasil penelitian yang menggunakan metode analisis 

shift share diketahui bahwa pada periode 2012-2016 perekonomian Kabupaten 

Aceh Besar menyumbangkan sekitar 37,49 persen Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) pada Provinsi Aceh. Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa 

pada periode 2012-2016 sektor basis menyumbang sebesar 62,50 persen Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa 

peran sektor basis sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian pada 

Provinsi Aceh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ndlovu (2013) Penelitian ini meneliti 

Hubungan kausal antara pengembangan sistem keuangan dan pertumbuhan 

ekonomi dari perspektif Zimbabwe menggunakan metode Vector Error 

Correction Model. Berdasarkan uji kausalitas ditemukan adanya kausalitas searah 

dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan keuangan. Oleh karena itu 

pengembangan sistem keuangan adalah hasil dari tekanan untuk pengembangan 

kelembagaan di pasar modal dan pengenalan instrumen keuangan modern. 

Kebijakan semacam itu harus fokus pada perdagangan liberalisasi dan kegiatan 

terkait lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, karena sistem keuangan 

pembangunan adalah reaksi pasif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan 

semacam itu mungkin termasuk investasi promosi dan penghapusan hambatan 

untuk investasi asing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif, dkk., (2015) Penelitian ini bertujuan 

untuk mempelajari pola pertumbuhan perkotaan di semua daerah di Bangladesh. 
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Penelitian ini menggunakan alat analisis Location Quotion (LQ) berdasarkan 

Level Urbanisasi untuk lima indikator wilayah perkotaan. Indikator-indikator ini 

adalah tingkat melek huruf, bisnis sebagai sumber utama pendapatan, ketersediaan 

fasilitas listrik dan sanitasi dan keberadaan struktur pucca. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 7,8% kabupaten di Bangladesh merupakan daerah yang 

memiliki LQ 1 hingga kurang dari 1,5 dan nilai urbanisasi LQ 1,5 ke atas, 

diantaranya adalah Dhaka yang merupakan tempat utama di Bangladesh yang 

keberadaannya mempengaruhi daerah di sekitarnya sebagai dampak dari efek 

penyebaran. Satkhira tidak dapat melakukan urbanisasi banyak karena 

karakteristiknya yang terpencil dan berada di kawasan hutan Sunderban. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fattah dan Rahman (2013) Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi regional menggunakan 

Klassen Typology Analysis, Location Analisis Quotient, dan Indeks Regional 

Krugman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 23 kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan, hanya Luwu Timur, Makassar, dan Pare-Pare yang 

menjadi bagian dari Kabupaten klasifikasi pertumbuhan tinggi dan daerah 

berpenghasilan tinggi. Luwu dan Palopo termasuk dalam pendapatan tinggi tetapi 

pertumbuhannya rendah. Pangkep dan Pinrang dapat digolongkan sebagai daerah 

pertumbuhan tinggi tetapi berpenghasilan rendah, sedangkan yang lainnya 

kabupaten/kota sebagai daerah dengan pertumbuhan rendah dan berpenghasilan 

rendah. Selanjutnya, analisis hasil bagi lokasi menunjukkan bahwa masing-

masing kabupaten/kota memiliki sektor ekonomi unggulan yang berbeda. 

Akhirnya, hasil spesialisasi regional analisis menunjukkan bahwa spesialisasi 
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antar-regional memiliki ketergantungan ekonomi, walaupun beberapa di antaranya 

dapat diandalkan namun bagian dari kabupaten/kota masih lemah seperti yang 

ditunjukkan oleh meningkatnya diversifikasi sektor ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan Hussin dan Ching (2013) Penelitian ini mengkaji 

kontribusi sektor ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan Cina 

dengan menggunakan data deret waktu dari tahun 1978 hingga 2007. Ada tiga 

sektor ekonomi yang dianalisis, yaitu sektor pertanian, sektor manufaktur dan 

sektor jasa. Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa sektor 

pertanian, manufaktur dan sektor jasa memiliki hubungan positif dengan PDB per 

kapita di Malaysia dan Cina. Berdasarkan hasil model regresi berganda 

menunjukkan bahwa sektor jasa menghasilkan kontribusi tertinggi pada 

pertumbuhan ekonomi Malaysia sedangkan sektor manufaktur memberikan 

kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Cina. 

Penelitian yang dilakukan Md dan Uddin (2015) Penelitian ini mengkaji 

kontribusi sektor pertanian, industri dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Bangladesh dengan menggunakan data panel dari tahun 1980 hingga 2013. 

Berdasarkan hasil analisis kointegrasi menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi 

memiliki hubungan linier yang kuat, positif dan signifikan dengan pertumbuhan 

ekonomi. Uji kausalitas Granger menunjukkan kausalitas dua arah antara 

pertanian dan PDB dan juga industri serta pertanian. Studi empiris ini juga 

menemukan hubungan kausalitas searah dari sektor jasa ke sektor pertanian dan 

industri ke sektor jasa. 
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C. Model Penelitian 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). 

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Batam serta faktor-faktor 

lainnya terkait pertumbuhan ekonomi dapat mendukung Pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga diperlukan adanya analisa terkait potensi ekonomi berdasarkan PDRB 

yang dimiliki Kota Batam untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Kota Batam. Analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi yang 

dimiliki Kota Batam yaitu analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-Share. 

Dengan menggunakan analisis ini maka kita dapat mengetahui sektor apa saja 

yang tergolong pada potensi basis dan non basis di Kota Batam. Potensi ekonomi 

suatu daerah dapat ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

yang dilihat dari besaran PDRB yang dihasilkan, laju pertumbuhan ekonomi, dan 

pendapatan per kapita yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan 

kategori tipologi daerah untuk mengetahui struktur ekonomi Kota Batam. Setelah 

itu dilakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi dalam pembuatan 

kebijakan yang tepat guna mengembangan potensi ekonomi Kota Batam sebagai 

kawasan andalan di Provinsi Kepulauan Riau. 

Dari uraian tersebut maka dapat disusun sebuah skema sebagai berikut: 
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GAMBAR 2.1. 

Skema Kerangka Pemikiran

Potensi Ekonomi 

Kota Batam 

Pengembangan & 

Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah 

Sektor Potensial 

Dalam 

Pengembangan 

Wilayah 

Prioritas 

Pembangunan 

Daerah (Analisis 

SWOT) 

Klasifikasi Klassen 

Wilayah 

Penentuan Sektor 

Basis atau sektor 

unggulan (Metode 

LQ dan Shift 

Share) 

Strength 

Weakness 

Opportunity 

Threat 

Strategi 

Pengembangan 

Kawasan Andalan 

(SWOT) 


