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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta 

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

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

2006:298). Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan 

menggunakan potensi sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini 

mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif inisiatif yang berasal dari daerah 

tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru 

dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 

Menurut Jhingan (2003), beberapa ahli ekonomi seperti Schumpeter dan 

Ursula Hicks, telah membuat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan menurut Schumpeter merupakan perubahan 

secara spontan dan terputus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah 

dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sementara itu 

pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui 

upaya-upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

ekonomi dengan ditunjang oleh faktor-faktor nonekonomi lainnya. Namun seiring 

perkembangan dan era globalisasi seperti sekarang ini, konsep pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi berjalan seiring, dimana jika terjadi pembangunan, maka 

pertumbuhan merupakan sisi dampak dari adanya suatu pembangunan. 
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Selanjutnya, dalam konteks pembangunan ekonomi daerah maka pengertian 

daerah (region) itu sendiri berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari 

aspek ekonomi oleh Arsyad (2006) daerah mempunyai tiga pengertian yaitu: 

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di 

dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan 

sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, 

geografis dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah 

homogen. 

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu 

atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut 

daerah nodal. 

3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu 

administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan 

sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu 

negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah administrasi. 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pengertian ketiga lebih banyak 

digunakan dalam praktek pembangunan ekonomi daerah. Wilayah daerah biasanya 

lebih terbuka dibandingkan dengan wilayah nasional. Pergerakan sumberdaya antar 

daerah lebih bebas bila dibandingkan dengan pergerakan sumber daya antar 

negara. Hal ini dimungkinkan karena halangan berupa tarif, kuota, lisensi ekspor 

dapat dikatakan tanpa hambatan antar daerah. Seperti yang telah dikemukakan di 

atas bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk 

meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama 

mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam 

membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat.  
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Sjafrizal (2008) mengatakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, 

kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal 

mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi 

oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas 

pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing 

masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan 

ekonomi daerah bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi 

dikatakan berjalan jika ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. 

 

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(Value Added) yang terjadi. (Tarigan, 2005 :46). Pertambahan pendapatan wilayah 

tersebut dinyatakan dengan harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa 

bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, 

tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat mengambarkan 

kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh 

besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar 

terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah 

atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.   

Menurut Boediono, "Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output 

per kapita dalam jangka panjang." Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang definisi 

yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah "bersumber dari proses 

intern perekonomian tersebut". Ketentuan yang terakhir ini sangat penting 

diperhatikan dalam ekonomi wilayah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami 
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pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan/suntikan 

dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti anabila suntikan dana itu 

dihentikan.  

Setiap negara akan menargetkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di 

setiap  daerahnya, karena hal itu berarti menggambarkan kemakmuran di daerah 

tersebut (Tarigan, 2005). Menurut Kuznets dalam Jhingan (2003;57), pertumbuhan 

ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, 

kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian 

kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai tiga 

komponen.  

Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya 

secara terus-menerus suatu persedian barang. Persedian ini juga mengidentifikasi 

pertumbuhan suatu wilayah di suatu negara. Jika wilayah tersebut dapat 

meningkatkan persedian barangnya secara terus-menerus maka wilayah tersebut 

dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi.  

Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang 

menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyedian aneka macam 

barang kepada penduduk. Komponen kedua ini juga dapat dijadikan sebagai acuan 

apakah suatu wilayah di suatu negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. 

Jika wilayah tersebut dapat mengadopsi atau menemukan teknologi baru yang 

dapat meningkatkan produksi tanpa menambah input maka persediaan barang di 

suatu wilayah tersebut bertambah, ini berarti wilayah tersebut mengalami 

pertumbuhan ekonomi.  

Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya 

penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan 

oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Dalam 
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bukunya yang lebih awal, Modern Economic Growth, 1966, Knuznet mendifinisikan 

pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus-menerus dalam produk per 

kapita, sering kali dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk dan bisaanya 

dengan perubahan struktural. 

Potensi Relatif Perekonomian Wilayah Setelah munculnya UU tentang 

otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan 

sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah 

daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/ kelemahan di wilayahnya 

menjadi semakin penting, serta sektor yang memiliki keunggulan, dan prospek yang 

lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain 

untuk berkembang. Di sini dikenal istilah keunggulan komparatif "Keunggulan 

komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu 

lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul 

dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai 

tambah riel." (Tarigan, 2005:79). Apabila sektor yang memiliki keunggulan 

komparatif bagi suatu daerah telah diketahui lebih dahulu, pembangunan sektor itu 

dapat disegerakan. 

 

2.3 Teori Basis Ekonomi 

Perekonomian regional terbagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu: kegiatan 

basis dan kegiatan nonbasis. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan 

barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan perindustrian yang menggunakan 

sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan 

menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). 

Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini merupakan 

penekanan terhadap arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai 
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pasar secara nasional maupun internasional. Implementasinya adalah kebijakan 

yang mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan 

perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah itu 

(Arsyad, 2006). 

Menurut Glasson (1977), kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor 

barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan 

barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan 

perekonomian masyarakat. Bertambah banyaknya basis di dalam suatu daerah 

akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan. Menambah 

permintaan barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan, begitu 

juga sebaliknya. Kegiatan lain yang bukan kegiatan basis disebut sektor nonbasis. 

Sektor nonbasis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan 

sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat dan 

tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, 

satu satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi 

pertumbuhan adalah sektor basis (Tarigan, 2005).  

Teori basis ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. 

Sektor basis atau nonbasis tidak bersifat statis tetapi dinamis sehingga dapat 

mengalami peningkatan atau bahkan kemunduran dan definisinya dapat bergeser 

setiap tahun (Priyarsono, dalam Ayu, 2012). Adapun sebab-sebab kemajuan sektor 

basis adalah: 

1. Perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi. 

2. Perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah. 

3. Perkembangan teknologi. 

4. Pengembangan prasarana ekonomi dan sosial.  
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Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah: 

1. Adanya penurunan permintaan di luar daerah. 

2. Kehabisan cadangan sumberdaya. 

Lebih lanjut teori basis ekonomi biasanya menggunakan data PDRB untuk 

mengidentifikasi dan menentukan sektor potensial. Apabila sektor potensial tersebut 

dikembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan daerah secara optimal. Mengacu pada teori ekonomi basis tersebut 

maka Arsyad (2006) menjelaskan bahwa teknik Location Quotient dapat membagi 

kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu: 

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di 

luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor 

ekonomi potensial (basis); 

2. Kegiatan sektor ekonomi yang hanya dapat melayani pasar di daerah itu sendiri 

dinamakan sektor ekonomi tidak potensial (non basis) atau local industry. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh Keuntungan Kompetitif 

(Competitive Advantage) yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila daerah yang 

bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor sektor yang mempunyai 

Keuntungan Kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah 

yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan. Hal ini akan terjadi karena peningkatan 

ekspor tersebut akan memberikan dampak berganda( Multiplier Effect) kepada 

perekonomian daerah. ahli ekonomi Douglas C. North dalam kerangka teori basis 

ekspor ini, diketahui bahwa peningkatan ekspor terjadi apabila suatu daerah 

memiliki keuntungan kompetitif (competitive advantage) yang cukup besar pada 

beberapa sektor ekonomi. Dijelaskan pula bahwa dengan teori basis ekspor ini, 

bahwa untuk melihat besarnya keuntungan kompetitif perekonomian suatu daerah 

dapat dilakukan dengan penaksiran multiplier ekspor dan analisis Shift Share. 
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2.4 Teori Perubahan Struktur Ekonomi 

Teori-teori perubahan struktural (structural-change theory) memusatkan 

perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang 

lebih modern serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang 

tangguh. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh W.Arthur Lewis yang 

terkenal dengan model teoritisnya tentang “surplus tenaga kerja dua sektor” (two 

sector surplus labor) dan Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis 

empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” (patterns of development) (Todaro, 

2013). 

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses 

pembangunan yang terjadi antara desa dan kota, mengikutsertakan proses 

urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola 

investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang 

berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap 

arus urbanisasi yang ada (Kuncoro, 2004).  

Sementara teori pola pembangunan Chenery memfokuskan terhadap 

perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur 

institusi dari perkonomian negara sedang berkembang, yang mengalami 

transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda 

penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery tentang transformasi 

struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan 

perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula 

mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri.  

Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi atau disebut juga 

transformasi struktural, didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang 

saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, 

perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan 
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penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal) 

yang disebabkan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan (Todaro, 2013).  

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan 

struktur perekonomian dimana semula mengandalkan sektor pertanian menuju 

sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan 

tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga 

menyebabkan kontribusi pertanian meningkat. Perubahan ini tentu akan 

memengaruhi tingkat pendapatan antar penduduk dan antar sektor ekonomi, karena 

sektor pertanian lebih mampu menyerap tenaga kerja dibanding sektor industri, 

akibatnya akan terjadinya perpindahan alokasi pendapatan dan tenaga kerja dari 

sektor yang produktifitasnya rendah ke sektor yang produktifitasnya tinggi yang 

pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan dalam 

masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara 

lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah. 

 

2.5 Definisi Sektor Unggulan 

Sektor unggulan adalah sektor yang dimana keberadaannya diharapkan 

dapat meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah. Kriteria sektor unggulan pun 

sangat bervariasi. Tergantung seberapa besar peranan sektor tersebut dalam 

pembangunan wilayah. Salah satu yang dapat memengaruhi sektor unggulan yaitu 

faktor anugerah (endowment factors). Dengan adanya keberadaan sektor unggulan 

ini sangat membantu dan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan dana 

yang tepat sehingga kemajuan perekonomian akan tercapai. Secara umum, syarat 

utama agar suatu sektor layak dijadikan sebagai unggulan perekonomian adalah 

sektor tersebut memiliki kontribusi yang dominan dalam pencapaian tujuan 
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pembangunan. Sektor unggulan sangat berperan penting pada suatu pembangunan 

wilayah. Hal ini dapat dilihat pada besar kecilnya pengaruh serta peranannya 

terhadap pembangunan tersebut, diantaranya (Tarigan, 2005) :  

1. Sektor unggulan tersebut memiliki laju pertumbuhan yang tinggi  

2. Sektor unggulan tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif 

besar. 

3. Sektor unggulan tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke 

depan maupun ke belakang. 

4. Sektor unggulan tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Metode Analisis Judul dan Hasil Penelitian 

1 Suhermanto  Klassen 
Typology,  

 Analisis Shift 
Share (SSA),  

 Location 
Quotient (LQ) 

 Sustainable 
Livelihood 
Approach (SLA). 

Judul: 
Analisis Pemetaan Sektor Unggulan dan 
Strategi Pengembangannya di Kabupaten 
Sumenep 
Hasil Penelitian: 

Hasil analisis Shift Share menunjukkan 

bahwa sektor yang memiliki tingkat 
kekompetitifan  yang semakin meningkat 
adalah sektor pertanian dan sektor bangunan. 
Sedang analisis LQ menunjukkan sektor 
pertanian, sektor pertambangan dan 
penggalian serta sektor jasa merupakan sektor 
basis di Kabupaten Sumenep. Hasil dari ketiga 
alat analisis tersebut menunjukkan bahwa 
sektor pertanian merupakan sektor unggulan 
di Kabupaten Sumenep 
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No Peneliti Metode Analisis Judul dan Hasil Penelitian 

2 Nudiatulhuda 
Mangun 

 Shift Share 

 Location 
Quotient (LQ)  

 MRP 

 Klassen Typology 

Judul: 
Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota 
di Provinsi Sulawesi Tengah 
Hasil Penelitian: 

Penelitian ini menyimpulkan sektor pertanian 
masih merupakan sektor basisyang dominan di 
Provinsi Sulawesi Tengah karenan 9 
kabupaten/kota mempunyai sektor 
basis/unggulan di sektor ini. Sedangkan sektor 
lainnya bervariasi khusus sektor pertambangan 
dan industri pengolahan hanya dimiliki kota 
Palu sekaligus sebagai kota yang paling 
banyak memiliki sektor basis (8 sektor basis). 
Hasil analisis shitf share memperlihatkan 
bahwa tidak terdapat sektor yang mempunyai 
keunggulan kompetitif di semua 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah 
tetapi memiliki spesialisasi di sektor listrik,gas 
dan air bersih dan sektor perdagangan hotel 
dan restoran dan sektor jasa jasa mempunyai 
spesialisasi di 6 Kabupaten/Kota. Sektor 
industri pengolahan; pengangkutan komunikasi 
dan sektor keungan persewaan dan jasa 
perusahaan 5 kabupaten/ kota: sektor 
pertanian dan sektor pertambangan dan 
penggalian di 4 kabuten/kota   

3 Mukti Riadi  Shift Share 

 Location 
Quotient (LQ)  

 MRP 

 Klassen Typology 

Judul: 

Analisis Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera 
Selatan 
Hasil Penelitian: 

Menemukan bahwa sektor pertanian dan 
sektor jasa jasa yang memiliki keunggulan 
komparatif (analisis LQ) di Oku Timur. Dari sisi 
rasio pertumbuhan ekonominya ( analisis 
MRP) sektor pertambangan dan penggalian 
dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di 
Kabupaten OKU Timur merupakan sektor 
ekonomi potensial terhadap Provinsi Sumatera 
Selatan. Dari sisi sektor ekonomi potensial di 
Kabupaten OKU Timur belum ditemukan sektor 
ekonomi potensial. Berdasarkan klasifikasi 
dengan menggukanan tipologi klassen maka 
kabupaten OKU termasuk dalam kategori 
kabupaten yang relatif tertinggal di Provinsi 
Sumatera Selatan. Adapun pola dan struktur 
pertumbuhan ekonomi sektoral berdasarkan 
tipologi klassen menunjukkan  bahwa pertanian 
merupakan sektor yang maju dan tumbuh 
pesat sedangkan sub sektor yang maju dan 
tumbuh pesat adalah sub sektor tanaman 
perkebunan dan sub sektor pemerintahan 
umum 
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No Peneliti Metode Analisis Judul dan Hasil Penelitian 

4 Fachrurrazy  Klassen 
Tipology 

 Location 
Quotient (LQ) 

 Shift Share 

Judul: Analisis Penentuan Sektor Unggulan 
Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara 
Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB 
Hasil Penelitan: berdasarkan penelitian hasil 

analisis tipologi klassen menunjukkan sektor 
yang maju dengan pesat yaitu sektor pertanian 
dan sektor pengangkutan dan komunikasi. 
Hasil analisis LQ memperlihatkan sektor 
pertanian. Sektor pertambangan dan 
penggalian, sektor industri pengolahan serta 
sektor pengangkutan dan komunikasi 
merupakan sektor basis di Kabupaten Aceh 

Utara. Hasil analisis Shift Share menunjukkan 

bahwa sektor yang merupaka sektor kompetitif 
yaitu sektor pertanian sektor bangunan dan 
konstruksi sektor sektor bang dan lembaga 
keuangan lainnya. Dan hasil analisis persektor 
berdasarkan ketiga alat analisis menunjukkan 
bahwa sektor yang merupakan sektor 
unggulan di Kabupaten Aceh Utara dengan 
kriteria maju dan tumbuh pesat, sektor basis, 
dan kompetititif adalah sektor pertanian 

5 Sri Mulyati  Shift Share 

 Model Rasio 
Pertumbuhan 
(MRP) 

 Klassen 
Typology 

Judul: Perubahan Struktur dan Tipologi 
Ekonomi Kabupaten Sambas 
Hasil Penelitian: sektor-sektor ekonomi di 
Kabupaten Sambas tidak ada yang memiliki 
kinerja yang baik dan tidak satupun yang 
merupakan dominan pertumbuhan terhadap 
sektor sektor ekonomi Propinsi Kalimantan 
Barat, Namum sektor ekonomi yang dapat 
diprioritaskan pembangunannya di Kabupaten 
Sambas adalah pertanian dan perdagangan, 
hotel dan restoran. Hal ini disebabkan pada 
sektor ini terdapat penyerapan tenaga kerja 
yang sangat besar sehingga angka 
pengangguran dapat ditekan, sedangkan 
sektor yang perlu dipertahankan adalah sektor 
pertanian 

Sumber: Berbagai Sumber, 2013 
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2.7 Kerangka Pikir 

Analisis tentang sektor sektor ekonomi unggulan daerah dibutuhkan sebagai 

dasar utama untuk perumusan kebijakan ekonomi daerah masa datang. Dengan 

mengetahui sektor sektor ekonomi unggulan tersebut maka pembangunan dapat 

diarahkan ke sektor sektor yang secara unggulan dapat mendorong percepatan 

pembangunan daerah. 

Gambar 2.1: Diagram Alur Kerangka Pikir 
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dengan pertanyaan sektor apa yang harus dikembangkan. Dalam penelitian ini 

sektor yang harus dikembangkan tersebut disebut dengan sektor unggulan 

Perekonomian Kabupaten Malang yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dimana terdiri dari 

sembilan sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas 

dan air minum, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan dan sektor jasa-jasa.  

Sektor perekonomian akan dianalisis menggunakan data PDRB baik dari sisi 

kontribusi atapun sisi pertumbuhan. dan analisis LQ digunakan untuk mengetahui 

kontribusi masing-masing sektor perekonomian dan sektor basis di Kabupaten 

Malang. Analisis Shift Share dan analisis MRP digunakan untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan sektor-sektor dalam perekonomian dan untuk melihat spesialisasi dan 

keunggulan kompetitif, sedangkan untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan 

ekonomi sektoral digunakan modifikasi tipologi klassen. Penggunaan tipologi 

klassen ini untuk mengklasifikasikan sektor/sub sektor potensial yang merupakan 

gabungan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan spesialisasi 

perekonomian berdasarkan struktur dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang 

terhadap Provinsi Jawa Timur  


