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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini terkait dengan analisis PDRB dan LQ, salah 

satunya Firman (2007) menyatakan dalam penelitiannya yang 

berjudul Analisis Dampak Investasi Sektor Peternakan 

Terhadap Perekonomian di Jawa Tengah, kontribusi sektor 

pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah dari tahun 1996–2000 

memperlihatkan pertumbuhan yang menurun. Adapun 

subsektor pertanian yang memperlihatkan tingkat 

pertumbuhan yang cukup tinggi di Jawa Tengah adalah 

subsektor peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, kedua 

subsektor pertanian tersebut menjadi subsektor unggulan di 

dalam pembangunan Jawa Tengah. Sedangkan dua subsektor 

pertanian yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

sektor pertanian, yaitu tanaman pangan dan peternakan. Pada 

penelitian Nurlia (2011) di Kabupaten Pinrang, pertumbuhan 

PDRB Pinrang atas harga konstan 2000 untuk tahun 2009 

masih menunjukkan angka yang positif yakni sebesar 7,65% 

pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan 

pada tahun 2008 yang hanya sebesar 6,73%, pada tahun 2009 

sumbangan sektor pertanian sebesar 56,50%.  

Idalal (2005) membahas tentang Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja di Kabupaten 

Barru, menyimpulkan bahwa dari hasil analisis regresi 

sederhana menunjukkan pengeluaran pembangunan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan (nyata) terhadap PDRB 

di mana koefisien regresi pengeluaran pembangunan bertanda 
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positif dan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB diluar 

model yang sebesar 18,2%. 

Lain halnya dengan Setyowati (2011) yang mengkaji LQ 

dengan judul Analisis Peran Sektor Pertanian Di Kabupaten 

Sukoharjo. Sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo 

menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun dengan 

nilai rata-rata LQ nya sebesar 1. Menurut Mukson dkk (2005), 

nilai LQ dari 17 kabupaten di Jawa Tengah, 12 kabupaten 

(70,59%) menunjukkan sub sektor peternakan merupakan 

sektor basis pertumbuhan ekonomi wilayah (LQ > 1), dan 

hanya 4 kabupaten (23,53%) yang tidak menunjukkan sebagai 

sektor basis (LQ < 1), serta 1 kabupaten (5,89%) menunjukkan 

seimbang (LQ = 1). 

2.2 Produk Domestik Regional Bruto 

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

pembangunan regional adalah Produk Domestik Regional 

Bruto, dalam hal ini bertambahnya produksi barang dan jasa 

dalam Produk Domestik Regional Bruto. Nilai yang tercantum 

dalam Produk Domestik Regional Bruto tersebut 

mencerminkan taraf hidup dan tingkat perkembangan ekonomi 

masyarakat. 

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto diperlukan 

suatu pendekatan yang lebih realistik. Akan tetapi selama ini 

tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana dalam perhitungan 

riilnya didefinisikan oleh Boediono (1985) yaitu pertumbuhan 

ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Di sini 

jelas ada sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya 

dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output 

total dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi proses kenaikan 
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output perkapita tidak bisa dan tidak harus dianalisa dengan 

melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak dan 

jumlah penduduk dilain pihak. Suatu teori ekonomi yang 

lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan 

jumlah penduduk. Dari definisi tersebut, maka dalam konsep 

ekonomi regional harus dilihat batasan Produk Domestik 

Regional Bruto. Hanya saja perlu dipahami bahwa 

perekonomian regional berada pada posisi yang lebih terbuka 

dibanding dengan perkonomian nasional. Seperti halnya 

Produk Domestik Bruto (PDB), maka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari produksi seluruh sektor 

perekonomian regional yang dijabarkan dalam 9 sektor dan 

terakumulasi dalam 3 sektor menurut jenisnya, yaitu: (i) sektor 

primer, yang terdiri dari pertanian dan pertambangan, (ii) 

sektor sekunder, yang terdiri dari industri, bangunan, listrik, 

gas dan air minum dan (iii) sektor tersier, yang terdiri dari 

perdagangan, perbankan dan jasa lainnya. 

Beberapa konsep dan definisi yang dipergunakan secara 

menyeluruh di semua daerah di Indonesia, seperti yang dikutip 

dari Badan Pusat Statistik (1979) antara lain : (i) Produk 

Domestik Regional Bruto adalah seluruh produk barang dan 

jasa yang diproduksi di wilayah domestik regional tanpa 

memperhatikan apakah faktor-faktor produksi tersebut berasal 

atau dimiliki oleh penduduk domestik regional tersebut atau 

tidak. Konsep perhitungan PDRB dalam satu tahun tertentu 

dapat menggunakan tiga konsep atau cara perhitungan, yaitu 

dari: segi produksi, adalah jumlah nilai produksi barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu 

daerah / regional dalam jangka waktu tertentu biasanya satu 

tahun, segi pendapatan, adalah jumlah nilai produksi dalam 

suatu perekonomian regional diperoleh dari penjumlahan 
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faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, 

yaitu pendapatan dari tenaga kerja, modal, harta tetap (tanah 

dan bangunan) yang disalurkan dan keahlian perusahaan dan 

segi pengeluaran, adalah jumlah pengeluaran konsumsi yang 

dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta 

yang mencari keuntungan, pembentukan modal tetap bruto, 

ekspor netto dan perubahan stok dalam suatu daerah dalam 

jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. (ii) Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan adalah 

jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran 

berdasarkan harga pada tahun dasar. Cara perhitungan atas 

dasar harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh harga 

atau inflasi, sehingga dikatakan menunjukkan nilai riil (nyata), 

(iii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga 

pasar merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh 

lapangan usaha sektor yang meliputi balas jasa faktor produksi 

(upah, gaji dan surplus usaha), penyusutan dan pajak tak 

langsung netto, (iv) Produk Regional Bruto adalah PDRB 

ditambah dengan pendapatan netto dari luar daerah, (v) Produk 

Regional Netto adalah PDRB dikurangi penyusutan barang-

barang modal, (vi) Produk Regional Netto atas dasar biaya 

faktor produksi adalah Produk Regional Netto atas dasar harga 

pasar dikurangi pajak tak langsung netto. Produk Regional 

Netto atas dasar biaya faktor produksi merupakan pendapatan 

regional, (vii) Pendapatan Perkapita adalah Produk Regional 

Netto atas dasar biaya faktor produksi dibagi jumlah penduduk 

pertengahan tahun, (viii) Pajak Tak Langsung Netto adalah 

pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi yang diberikan 

pemerintah kepada produsen. 

Peningkatan PDRB dari berbagai defenisi dan konsep di 

atas dapat dikatakan adalah merupakan salah satu cerminan 
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pokok keberhasilan usaha pembangunan regional. Suatu 

perekonomian regional dikatakan mengalami pertumbuhan 

dan berkembang apabila tingkat ekonomi lebih tinggi dari 

yang dicapai pada masa sebelumnya, di mana nilai PDRB dari 

tahun ke tahun bebas dari pengaruh harga. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menghitung PDRB berdasarkan harga 

konstan. Oleh karena itu, pengertian PDRB dibedakan atas dua 

bagian, yakni PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga 

konstan. PDRB atas harga berlaku dihitung berdasarkan harga-

harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, yang 

berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. 

Sedangkan PDRB atas harga konstan dihitung berdasarkan 

harga pada tahun dasar. 

2.3 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Istilah pembangunan ekonomi (economic development) 

dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) sering 

digunakan secara bergantian, sehingga beberapa ahli ekonomi 

memberikan pengertian yang berbeda antara kedua istilah 

tersebut. Suparmoko (1978) misalnya, memberi pengertian 

bahwa ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih 

banyak output, dan ada pembangunan ekonomi kalau tidak 

hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan-

perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam 

menghasilkan output yang lebih banyak. Pertumbuhan dapat 

meliputi penggunaan lebih banyak input dan lebih efisisen 

yaitu adanya kenaikkan output per satuan unit. 

Menurut Rostow (1985) pembangunan ekonomi adalah 

suatu proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri 

penting dalam suatu masyarakat; yaitu perubahan dalam 

keadaan sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai 
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masyarakatnya, dan struktur kegiatan ekonominya. Apabila 

perubahan-perubahan seperti itu timbul sehingga 

menyebabkan pertumbuhan lebih selalu berlaku, maka proses 

pertumbuhan ekonomi dapatlah dikatakan sudah mulai 

berlaku. Pada umumnya para ahli ekonomi memberikan 

pengertian yang sama terhadap istilah tersebut. Mereka 

mengartikan perkembangan atau pertumbuhan sebagai 

kenaikan dalam Produk Domestik Bruto dan pada penggunaan 

yang lebih umum, istilah pembangunan ekonomi biasanya 

dipakai untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara 

berkembang, sedangkan istilah pertumbuhan lebih tertuju pada 

situasi ekonomi negara maju. 

Pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang baru 

dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II, hal ini 

disebabkan karena timbulnya kesadaran bagi  negara-negara 

yang baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketinggalan  

mereka khususnya dalam bidang ekonomi untuk mengatasi 

masalah pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Oleh karena itu pembangunan haruslah dilihat sebagai 

suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-

perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial. Hal ini 

disebabkan karena pembangunan ekonomi adalah suatu hal 

yang esensial dari pembangunan. 

Masalah pembangunan di negara sedang berkembang juga  

mendapat perhatian dari negara-negara maju. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya usaha untuk memberikan bantuan-bantuan 

seperti pemberian bantuan teknik dan tenaga ahli serta bahan 

makanan dan bantuan untuk mengadakan penelitian proyek. 

Dengan adanya bantuan-bantuan dari negara maju tersebut 

secara tidak langsung dapat mempercepat proses 

pembangunan di negara-negara berkembang. 
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2.4 Keuangan Daerah 

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 

4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: 

“Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi didanai Angaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah”, yang artinya dana APBD diperuntukkan bagi 

pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan 

wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah 

dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah. 

Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana 

tambahan bagi daerah. Sebaliknya pengurangan wewenang 

akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksananan 

pemerintah didaerah sebagian besar dibiayai oleh pusat 

melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom. 

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah 

tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang 

keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan 

faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah 

dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam 

penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah 

membutuhkan dana atau uang (Kaho, 2005). 

Menurut Wajong (2001) uang adalah alat untuk mengukur 

harga barang dan jasa, alat untuk mengukur barang dan jasa, 

alat penabung. Sebagai alat pengukur, penukar, dan penabung, 

uang menduduki posisi yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan 

keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, 
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serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, 

pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya 

dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 

memberikan pelayanan dalam pembangunan. Dana keuangan 

inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk 

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus 

rumah tangganya sendiri (Pamudji, 2002). 

2.5 Pertumbuhan Regional 

Perpindahan faktor atau factor movements belakangan 

disebut sebagai perbedaan pokok antara analisa pertumbuhan 

ekonomi nasional dan analisa pertumbuhan regional. 

Seringkali kita dapat walaupun tidak seluruhnya 

mengansumsikan suatu bangsa sebagai suatu perekonomian 

tertutup. Asumsi ini tidak dapat diterapkan pada tingkat 

perekonomian regional. Adanya kemungkinan masuk dan 

keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal sangat 

memperbesar peluang bagi berbeda-bedanya tingkat 

pertumbuhan regional, bahkan kendatipun stok sumber-

sumber nasional sudah tertentu. Karena dalam analisa 

dinamika sebenarnya, stok ini akan semakin bertambah besar, 

maka tingkat pertumbuhan suatu daerah dapat jauh lebih tinggi 

daripada tingkat normal yang dicapai oleh perekonomian 

nasional atau dalam keadaan ekstrim lainnya menjadi negatif. 

Tingkat pertumbuhan output total yang negatif adalah suatu 

hal yang sangat jarang terjadi dalam perekonomian nasional 

yang sudah maju. Akan tetapi menurut Richardson (1991), hal 

tersebut disebabkan arus sumber-sumber dapat 

menyeimbangkan, maka hal itu tidak berarti bahwa perbedaan-



 

14 
 

perbedaan pertumbuhan regional pasti menjadi lebih besar 

daripada tingkat pertumbuhan nasional. 

Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan 

regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor 

yang dianalisis jangka pendek diasumsikan konstan, yakni 

seperti penduduk, upah, harga, teknologi dan distribusi 

pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan 

modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada 

umunya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat 

terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun 

eksogen yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang 

bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau 

kombinasi dari keduanya. 

2.6 Distribusi Pendapatan 

Pemerintah menitikberatkan kebijakan pembangunan yang 

berorientasi pada sektor industri, sebelumnya telah 

mendapatkan kritikan tajam dari banyak pihak, berhubung 

pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka 

menggemberikan tersebut telah mengakibatkan ketimpangan 

yang semakin sebesar dalam distribusi pendapatan. 

Pembangunan ekonomi pada tahap awal, biasanya disertai 

oleh kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian 

pendapatan, nanti pada tahap pembangunan selanjutnya 

barulah berbalik menuju pemerataan pendapatan yang lebih 

baik dari periode sebelumnya (Kuznets, 1965). Sedangkan 

ekonom lainnya seperti Ahluwalia dan Papanek berbeda. Jika 

Alhuwalia menekankan bahwa penelitiannya tidak 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat selalu 

menimbulkan kemerosotan dalam pembagian pendapatan. 

Sedangkan Papanek mengatakan bahwa tidak ada hubungan 
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antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pembagian 

pendapatan yang diperoleh 40% golongan penduduk 

berpenghasilan rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

tidak dapat di simpulkan bahawa pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi selalu disertai oleh kemerosotan dalam pembagian 

pendapatan. Hal tersebut tergantung pada kondisi khusus pada 

masing-masing tempat serta kebijakan ekonomi yang 

ditempuh masing-masing negara. 

Negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) 

umumnya menganut pola pertumbuhan ekonomi yang 

menekankan pertumbuhan ekonomi yang cepat, oleh banyak 

pihak dianggap cukup beresiko, sebab pertumbuhan ekonomi 

yang cepat dapat membawa akibat yang kurang 

menguntungkan, yaitu : (i) menimbulkan kenaikan dalam 

ketimpangan pembagian pendapatan atau ketimpangan relatif, 

(ii) mengakibatkan kemerosotan dalam tingkat hidup absolut 

dari golongan miskin atau berpendapatan rendah dan (iii) 

gejala lain yang mencemaskan adalah pembangunan ekonomi 

yang mengutamakan industrialisasi yang padat modal yang 

mengakibatkan angka pengangguran bertambah yang berarti 

mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat (Siagian, 1989). 

2.7 Kesempatan Kerja 

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan berakibat pada 

meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang akan 

berimplikasi pada penyediaan kesempatan kerja. Jika jumlah 

tenaga kerja khususnya angkatan kerja lebih besar daripada 

jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran. 

Begitupun sebaliknya, jika jumlah angkatan kerja lebih kecil 

dari jumlah kesempatan kerja maka jumlah pengangguran 

akan berkurang. Sehingga dapat dikatakan kesempatan kerja 
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merupakan banyaknya lowongan kerja yang tersedia di 

berbagai sektor ekonomi pada suatu daerah dalam jangka 

waktu tertentu. Sebagaimana pendapat Simanjuntak (1998) 

yang menyatakan bahwa kesempatan kerja merupakan 

lapangan pekerjaan dan lowongan kerja yang tercipta untuk 

diisi melalui suatu kegitan ekonomi (produksi). Dengan 

demikian mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan 

semua lowongan pekerjaan yang belum diisi. 

Teori klasik, mengungkapkan bahwa bila harga tenaga 

kerja yaitu upah fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja 

selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Artinya tidak 

ada kemungkinan timbulnya pengangguran suka rela. Pada 

tingkat upah riil yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua 

orang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan 

memperoleh pekerjaan. Mereka yang menganggur hanyalah 

mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang 

berlaku. Jadi mereka inilah pengangguran sukarela. 

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan kerja 

dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan 

ekonomi (produksi) (Swasono dan Sulistyaningsih, 1983). 

Dengan demikian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan 

pekerjaan yang sudah diduduki dan yang masih lowong 

tersebut (yang berarti adanya kesempatan) timbul kemudian 

kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang secara 

riil diperlukan untuk perusahaan atau lembaga penerima kerja 

pada posisi, tingkat upah dan syarat kerja tertantu, melalui 

advertensi lain-lain, kemudian dinamakan lowongan. 

Kesempatan atau lapangan kerja dalam masyarakat dibagi 

dua, yaitu : kesempatan kerja yang sudah diduduki atau 

penggunaan tenaga kerja dan kesempatan kerja yang belum 

diduduki atau yang masih lowong (Soeroto, 1986). Kemudian 
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menurut Soeroto (1992) persoalan kesempatan kerja berawal 

dari tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan 

penduduk akan mempengaruhi jumlah penduduk usia kerja 

(tenaga kerja) dan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah jumlah 

keseluruhan penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tersebut. Angkatan kerja adalah bagian penduduk 

yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. 

Menurut Hasibuan (2001) usaha-usaha untuk memperluas 

kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara (i) memperluas 

modal yang diinvestasikan baik kepada sektor pertanian 

maupun sektor industri, (ii) memperpanjang proses produksi 

sehingga produksi yang dihasilkan menjadi barang-barang 

setengah jadi atau barang jadi, ini berarti harus mendirikan 

beraneka macam pabrik yang akan dapat menyerap tenaga 

kerja yang banyak, (iii) memberikan bimbingan latihan-latihan 

dan bantuan modal, pemasaran kepada industri rumahan  

supaya berkembang dan lapangan kerja semakin banyak, (iv) 

menciptakan situasi dan memberikan dorongan kepada tenaga 

ahli atau terampil supaya mereka jangan hanya mencari 

pekerjaan tetapi hendaknya mereka itu pencipta pekerjaaan 

dengan jalan berwiraswasta. 

Besarnya permintaan perusahaan akan tenaga kerja pada 

dasarnya tergantung pada besarnya permintaan masyarakat 

terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. 

Fungsi permintaan ini biasanya didasarkan kepada teori Neo-

Klasik mengenai Marginal Physical Product Of Labor. 

Berlawanan dengan fungsi penyediaan tenaga kerja, maka 

permintaan terhadap tenaga kerja berkurang bila tingkat upah 

menaik. 
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Menurut Simanjuntak (1998), elastisitas kesempatan kerja 

didefinisikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan 

kesempatan kerja dengan laju perumbuhan ekonomi. 

Sedangkan besarnya elastisitas tersebut tergantung pada : (i) 

kemungkinan subtitusi tenaga kerja kepada faktor produksi 

yang lain, (ii) elastisitas permintaan terhadap barang yang 

dihasilkan, (iii) proporsi biaya karyawan terhadap seluruh 

biaya produksi dan (iv) elastisitas persediaan faktor pelengkap 

lainnya. 

2.8 Analisis 

Untuk membahas masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka metode analisis yang dipergunakan adalah 

metode analisis kuantitatif, yang menggunakan peralatan 

statistik sederhana lalu didesriptifkan, dengan perhitungan : 

1. Pertumbuhan produksi, yakni dengan membandingkan 

jumlah produksi (output) yang dihasilkan dari tahun 

ke tahun selama periode pengamatan, kemudian 

menghitung persentase kenaikannya dengan rumus 

seperti yang dikutip Suseno (1990) sebagai berikut :  

   
         
     

        

Dimana : PO = Persentese Pertumbuhan Produksi 

 POx = Produksi Tahun Analisis (ekor) 

 POx – 1 = Produksi Tahun Sebelumnya (ekor) 

2. Kontribusi dalam pembentukan PDRB, yaitu dengan 

menggunakan rumus yang dikutip dari Suseno (1990), 

yakni menghitung berapa besar kontribusi subsektor 

perikanan terhadap kontribusi sektor ekonomi secara 

keseluruhan di Kabupaten Jember, dengan rumus : 
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Dimana : KSSP  = Kontribusi Subsektor Peternakan 

Terhadap 9 Sektor Ekonomi di 

Kabupaten Jember 

 VASSP = Nilai PDRB Subsektor Peternakan 

di Kabupaten Jember 

 VASS =  Nilai PDRB 9 Sektor Ekonomi di 

Kabupaten Jember 

3. Pendapatan perkapita, diperoleh melalui membagi 

total dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

sektor ekonomi secara keseluruhan dengan jumlah 

penduduk, kemudian dihitung tingkat kanaikan 

pendapatan perkapitanya, dengan rumus yang dikutip 

dari Suseno (1990), sebagai berikut : 

   
         
     

        

Dimana :IP = Laju Pertumbuhan Pendapatan 

Perkapita 

 IPx = Pendapatan Perkapita Pertahun 

 IP x-1 = Pendapatan Perkapita Pada Tahun 

Sebelumnya 

4. Metode Location Quotient (LQ), teknik ini digunakan 

untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki 

suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang 

merupakan sektor basis (basic sector) dan sektor mana 

yang bukan sektor basis (non basic sector). Pada 

dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif 

antara kemampuan satu sektor antara daerah yang 

diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada 
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daerah yang lebih luas atau digunakan juga untuk 

membandingkan pendapatan antara sektor i pada 

daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor 

di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada 

daerah atas terhadap pendapatan total semua sektor di 

daerah atasnya. Dengan teknik kuantitatif ini, kita 

dapat menentukan kapasitas ekspor perekonomian 

daerah dan derajat kemandirian suatu sektor. Dalam 

LQ, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 

golongan, yaitu (Tri Widodo, 2006) :  

4.1 Kegiatan industri yang melayani pasar di 

daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang 

bersangkutan. Industri ini dinamakan industry 

basic.  

4.2 Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani 

pasar di daerah tersebut. Jenis ini dinamakan 

industry non basic atau industri lokal. 

Rumus LQ dapat dituliskan : 

   
     

     
 

Dimana :LQ = Besarnya kuosien lokasi subsektor 

peternakan di Kabupaten Jember 

 Si = Jumlah PDRB subsektor 

peternakan Kabupaten Jember 

 Sj = Jumlah total PDRB Kabupaten 

Jember 

 Ni = Jumlah PDRB subsektor 

peternakan Provinsi Jawa Timur 

 Nj = Jumlah total PDRB Provinsi Jawa 

Timur 



 

21 
 

5. Jumlah tenaga kerja yang diserap, yakni dengan 

menghitung persentase tenaga kerja subsektor 

peternakan terhadap tenaga kerja sektor ekonomi 

secara keseluruhan (9 sektor) yang ada di Kabupaten 

Jember, dengan rumus : 

  

  
 

 
        

Dimana : P = Persentase Tenaga Kerja Subsektor 

Peternakan Terhadap Tenaga Kerja 

9 Sektor Ekonomi di Kabupaten 

Jember 

 X = Jumlah Tenaga Kerja Subsektor 

Peternakan 

 Y = Jumlah Tenaga Kerja 9 Sektor 

Ekonomi 

 

 

 

  


