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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembangunan Ekonomi Daerah  

Sirojuzilam (2008:16) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah 

suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada 

perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, 

mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan 

pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.  

Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan 

fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, 

investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan 

komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan 

antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, 

kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan 

pembangunan secara luas. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menc iptakan 

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di 

wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang 

mencakup pembentukan institusi- institusi baru, pembangunan industri- industri 

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan 
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produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu 

pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999:107). 

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara       

bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan 

segenap potensi yang dimilikinya baru. 

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak 

pembangunan yang akan diterapkan. Penirunan terhadap pola kebijakan yang 

berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi 

daerah lainnya. Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil 

oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang 

bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan dan 

potensi tiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi 

yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembanguan daerah yang 

bersangkutan. 

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap 

kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah 

yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, 

kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada 

pengambilan inisiatif- inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk 

menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan 

ekonomi (Arsyad, 1999:109). 
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Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang 

perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang 

ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat 

dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya 

terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori 

pembangunan daerah antara lain (Aryad, 1999:116) : 

1. Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam 

pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor- faktor 

produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan 

alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. 

Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang 

tinggi ke daerah dengan upah yang rendah. 

2. Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang 

dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri- industri yang menggunakan 

sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan 

daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 

perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis : sektor 

perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah 

sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non basis : 

sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah 

sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada 
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permintaan eksternal, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat 

tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. 

3. Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan 

pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan 

biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk 

mendekati pasar dan bahan baku. 

4. Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. 

Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang 

menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupkan suatu pemukiman yang 

menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. 

5. Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang 

semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. 

Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara 

daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan megalami akumulasi 

kenggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini 

oleh Myrdal disebut sebagai backwash effects. 

6. Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu 

masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi 

melalui pemberian subsidi dan insentif. 
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B. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Wilayah) 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai 

tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur 

dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga 

menggambarkan balas jasa bagi faktor- faktor produksi yang beroperasi di 

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 (Richardson, 1991: 125). 

Menurut Sirojuzilam (2008:26) perbedaan pokok antara analisis 

pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah 

bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah 

perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya 

arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan 

tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya 

akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah 

tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan 

perdagangan.  

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah 

sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-

wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran 
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komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi 

pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain 

yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan 

ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu 

wilayah serta interrelasi. 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel 

ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat 

diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang 

terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang 

diperoleh suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai 

tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun macam-macam teori 

pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004:47): 

1. Teori Ekonomi Klasik, sistim ekonomi pasar bebas akan menciptakan 

efisiensi, membawa ekonomi dalan kondisi full employment, dan menjamin 

pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). 

Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan 

kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan. 

2. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional, faktor- faktor produksi atau 

hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat 

diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran–kebocoran dalam 

menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu 
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dalam menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang 

ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan 

secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercemin dalam 

surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang 

yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat 

menyeimbangkannya.  

3. Teori pertumbuhan Neo-klasik, teori ini sering disebut dengan teori Solow-

Swan yang menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat 

menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu 

mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan 

fiskal dan kebijakan moneter.  Suatu daerah akan mengimpor modal jika 

tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik 

terhadap modal. Dalam pasar sempurna marginal productivity of labour 

(MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari marginal 

productivity of capital (MPK). Hal ini bisa dilihat dari nilai rasio modal 

tenaga kerja.  

4. Teori Jalur Tepat (Turnpike), setiap wilayah perlu melihat sektor atau 

komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan secara 

cepat, baik karena potensi alam maupun sektor potensi itu memiliki 

competitive advantage untuk dikembangkan. 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah lebih mengacu pada sektor 

regional ada dua, yaitu (Tarigan, 2004:53): 
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a. Teori Basis Ekspor Richardson,  

Teori ini murni dikembangkan dalam kerangka ekonomi regional, 

teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat 

didalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis 

(pelayanan), untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor non-

basis. Kegiatan basis adalah kegiatan untuk yang bersifat exogenous artinya 

tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus 

berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainya. Sektor  non basis 

adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu 

sendiri. Jadi pertumbuhan bergantung pada kondisi perekonomian wilayah 

secara keseluruhan dan dapat dilihat dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. 

Teori ini sebenarnya sangat sederhana namun lebih condong pada multiplier 

regional, jadi teori ini tidak hanya memasukan ekspor murni saja namun 

juga ekspor dalam arti mencangkup barang dan jasa yang dijual keluar 

daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Asumsi 

pokok teori ini adalah bahwa ekspor adalah satu satunya unsur independen 

dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat terhadap 

pendapatan. Asumsi lainya ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi 

impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan (intercept).  

b. Model Pertumbuhan Interregional 

Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor yaitu dengan 

menambah faktor- faktor yang bersifat eksogen, dan daerah yang 

bersangkutan membahas daerahnya sendiri tanpa membahas dampak daerah 
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lain. Dalam analisisnya memasukkan dampak dari daerah tetangga. Itulah 

sebabnya maka dinamakan model interregional. Diasumsikan bahwa selain 

ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan 

daerah yang bersangkutan terikat pada suatu sistim yang terdiri dari 

beberapa daerah yang berhubungan erat. 

 

C. Perencanaan Pembangunan Wilayah 

Perencanaan pembangunan adalah teknik atau jasa untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah 

dirumuskan oleh badan perencanaan pusat (Arsyad, 1999: 103). Dalam 

pembangunan baik di bidang ekonomi maupun segala bidang, sebaiknya ada 

sebuah perencanaan pembangunan supaya pembangunan lebih lancar dalam 

pelaksanaannya. 

Dalam perencanaan terdapat pengarahan kegiatan, yang dapat 

digunakan untuk perkiraan potensi, prospek hambatan, serta resiko yang 

mungkin dihadapi di masa mendatang. Perencanaan pembangunan ditandai 

dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya 

tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan 

perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain.     

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut   

(Arsyad, 1999: 108): 
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1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan 

sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini 

ditunjukan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. 

2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan 

per kapita. 

3. Usaha untuk mengadakan perubahan stuktur ekonomi. Hal ini seringkali 

disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. 

4. Usaha perluasan kesempatan kerja. 

5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice. 

6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih 

menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. 

7. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.  

Arsyad (1999:23) menyatakan fungsi- fungsi perencanaan 

pembangunan secara umum adalah: 

1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, 

adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan. 

2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, 

prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin 

dihadapi pada masa yang akan datang. 

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang 

terbaik. 

4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi 

pentingnya tujuan. 
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5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan 

evaluasi. 

Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu entitas ekonomi 

dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah 

diidentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara 

komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala 

wilayah. Nugroho dalam Sirojuzilam (2008:60) menyatakan bahwa 

pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi di mana 

kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang 

berbeda-beda dengan instansi- instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di 

suatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan 

disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan parsial adalah sangat 

penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu 

diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan perencanaan, sehingga 

potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. 

Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan 

oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna 

mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan 

pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai 

dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 
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D. Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi  

Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur adanya 

perubahan sektor ekonomi adalah sumbangan atau peran (share) yang 

diberikan oleh masing-masing sektor. Indikator ini dapat juga digunakan untuk 

menganalisa sektor mana yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB 

(Widodo 1996:36). 

Perubahan struktur ekonomi biasanya ditunjukan dengan 

perkembangan kontribusi antar sektor pertanian dibandingkan sektor industri. 

Ditegaskan bahwa pembangunan jangka panjang harus mampu membawa 

perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi 

yang maju dicirikan dengan peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri 

dan sektor jasa-jasa. 

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

menarik investor untuk berinvestasi di daerahnya, hal ini jelas akan 

berpengaruh pada kemampuan daerah untuk bertumbuh sekaligus menciptakan 

perbedaan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih 

menguntungkan bila dialokasikan pada daerah yang dinilai dapat menghasilkan 

“return” yang besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Mekanisme pasar 

yang demikian justru akan menyebabkan ketidakmerataan, daerah yang relatif 

maju akan bertumbuh dengan cepat meninggalkan daerah yang 

pertumbuhannya relatif lambat. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya 

ketimpangan pendapatan sehingga diperlukan suatu perencanaan kebijakan 
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yang matang dari pemerintah dalam rangka mengarahkan alokasi investasi 

menuju kemjuan ekonomi yang berimbang di seluruh wilayah dalam negara.  

Menurut Wie (1981), pertumbuhan ekonomi yang pesat pada 

umumnya disertai pembagian pendapatan yang semakin timpang. Negara yang 

semata-mata hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa 

memperhitungkan pendistribusian pendapatan negaranya akan memunculkan 

ketimpangan-ketimpangan diantaranya:  

1. Ketimpangan pendapatan antar golongan atau ketimpangan relatif, 

ketimpangan pendapatan antar golongan ini biasanya diukur dengan 

menggunakan koefisien gini. Kendati koefisien gini bukan merupakan 

koefisien yang ideal untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar 

berbagai golongan, namun sedikitnya angka ini dapat memberikan 

gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi 

pendapatan.  

2. Ketimpangan antar masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan, 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi 

perbedaan perolehan pendapatan antar masyarakat desa dengan masyarakat 

kota (urban-rural income disparieties). Untuk membedakan hal ini, 

digunakan dua indikator pertama dibandingkan antara tingkat pendapatan 

didaerah pedesaan dan perkotaan. Kedua, disparitas pendapatan daerah 

pedesaan dan perkotaan.  

3. Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah, satu kajian sisi lain dalam 

melihat ketimpangan-ketimpangan pendapatan nasional adalah 
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ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah di berbagai daerah 

di Indonesia, yang mengakibatkan pola terjadinya ketimpangan pendapatan 

antar daerah (region income disparieties). Ketimpangan pendapatan ini 

disebabkan oleh penyebaran sumberdaya alam yang tidak merata serta 

dalam laju pertumbuhan daerah dan belum berhasilnya usaha-usaha 

perubahan yang merata antar daerah di Indonesia.  

Todaro (2003: 99) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan 

ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap 

selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang dikenal 

dengan “U Hypothesis” atau kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan 

longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Hipotesa ini dihasilkan 

oleh kajian empiris yang diambil dari pola pertumbuhan sejumlah negara di 

dunia, bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi trade-off 

antara pertumbuhan dan pemerataan. Lambat laun sejalan dengan pertumbuhan 

pembangunan ekonomi setelah mencapai tahap tertentu ketimpangan tersebut 

akan menghilang digantikan dengan hubungan korelasi positif antara 

pemerataan dan pertumbuhan. Pola tersebut timbul karena pada tahap awal 

pembangunan cenderung lebih dipusatkan pada sektor modern yang sedikit 

menyerap tenaga kerja. Sektor modern bertumbuh dengan cepat meninggalkan 

sektor tradisional (sektor pertanian). Kesenjangan antar sektor modern dan 

sektor tradisional ini menyebabkan adanya ketimpangan. Ketimpangan 

pendapatan cenderung tinggi karena sebahagian besar penduduk masih 

berpendapatan rendah, dan sektor modern telah berkembang tanpa perubahan 
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struktur produksi dan alokasi tenaga kerja yang sesuai untuk suatu 

pertumbuhan ekonomi modern secara menyeluruh. 

 

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Gilis et al (2004), Produk Nasional Bruto (PNB) adalah 

penjumlahan nilai produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat 

selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) tanpa menghitung nilai 

produk antara. Produk Domestik bruto (PDB) sama dengan PNB tetapi dalam 

perhitungannya mengeluarkan pendapatan warga negara yang berada di luar 

negeri tapi memasukkan seluruh produksi dalam negeri termasuk pendapatan 

yang diterima warga negara asing. Sedangkan PDB untuk tingkat wilayah 

regional pada sebuah Negara dikenal dengan sebutan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).  

Produk Domestik Regional Bruto dapat dijadikan sebagai indikator laju 

pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja 

yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya 

PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah tergantung oleh 

besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu 

sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta 

tersedianya sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Terdapat beberapa 

ukuran pendapatan nasional , diantaranya: Gross National Product (GNP) atau 

Produk Nasional Bruto (PNB), Gross Domestic Product (GDP) atau Produk 

Domestik Bruto (PDB), Net National Product (NNP) atau Produk Nasional 
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Neto (PNN), dan National Income (NI) atau Pendapatan Nasional (PN) 

(Dumairy, 2004). 

Pengertian produk domestik regional bruto dapat didefinisikan menurut 

sudut pandang yang saling berbeda namun punya satu pengertian (BPS, 2001): 

1. Menurut pendekatan produksi, PBRB adalah jumlah nilai produksi neto 

dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi ini 

didasarkan pada satu wilayah atau regional dalam  jangka waktu tertentu. 

Klasifikasi sektor berdasarkan lapangan usaha, terbagi menjadi : pertanian, 

penggalian, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan dan 

kontruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan  

persewaan dan jasa-jasa perusahaan dan jasa-jasa. 

2. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang 

diterima oleh beberapa faktor produksi dalam satu regional atau wilayah 

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Faktor produksi yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa adalah tanah 

modal tenaga dan penindak (enterpreneur). Faktor produksi yang 

digunakan ini diberi balas jasa yang masing-masing berupa sewa, bunga, 

gaji atau upah, dan keuntungan atau kumpulan orang-orang dalam 

masyarakat, maka balas jasa yang kembali ke masyarakat disebut 

pendapatan 

3. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah pengeluaran oleh rumah 

tangga konsumsi, pemerintah, lembaga swasta tidak mencari keuntungan. 

Pengeluaran untuk pembentukan modal tetap, domestik bruto, perubahan 
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stok, dan ekspor neto disuatu daerah atau wilayah dalam kurun waktu 

tertentu biasanya satu tahun. 

 

F. Pengembangan Sektor Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah 

Arsyad (1999:108) menyatakan permasalahan pokok dalam 

pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan 

pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan 

(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya 

manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif- inisiatif yang 

berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan 

kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. 

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi 

regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan 

mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan 

sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam 

dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. 

Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati 

hasilnya secara layak. 

Pemikiran ekonomi klasik menyatakan bahwa pembangunan ekonomi 

di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya 

lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga 

tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber 

daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang 
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selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor 

lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya 

manusia (Tambunan, 2001:198). 

Perbedaan tingkat pembangunan yang didasarkan atas potensi suatu 

daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa 

semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah 

terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka 

semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut. 

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu 

bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional 

maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul 

jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara 

lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan 

sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing 

dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar 

nasional ataupun domestik.  

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar 

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana 

daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebij akan yang 

sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi 

daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. 
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Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu 

menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk 

yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan 

berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada 

perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru 

bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi 

peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi 

prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus 

berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor 

lainnya.  

PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui 

output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah 

tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat 

ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. 

Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong 

kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama 

melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga 

identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka 

menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. 

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan 

indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan 

dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat 

dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor 
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pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, 

pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi 

(technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan 

dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah 

yang bersangkutan. 

 
G. Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah 

Negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah negara agraris. 

Sektor pertanian mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan negara-

negara berkembang, sebahagian ahli ekonomi memandang sektor pertanian 

adalah sektor penunjang yang positif dalam pembangunan ekonomi pada 

negara itu.  Beberapa ahli telah mengemukakan pentingnya sektor pertanian 

dalam pembangunan ekonomi. Todaro (2003: 102) yang mengemukakan 

pembangunan pertanian sebagai syarat mutlak bagi pembangunan nasional bagi 

khususnya di negara dunia ketiga. Dia melihat sekitar dua per tiga dari bangsa 

yang miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, sebagian besar 

kelompok miskin tersebut bertempat tinggal di pedesaan. Johnston dan Mellor 

(1961) dalam Jhingan (1990: 65) menyebutkan bahwa peranan sektor pertanian 

dalam pembangunan ekonomi adalah:  

1. Sumber utama penyediaan bahan makanan.  

2. Sumber penghasilan dan pajak.  

3. Sumber penghasilan devisa yang diperlukan untuk mengimpor modal, 

bahan baku, dan lain- lain.  
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4. Pasar dalam negeri untuk menampung hasil produksi indus tri pengolahan 

dan sektor bahan pertanian lainnya.  

Daniel (2002: 41) mengemukakan tiga alasan utama mengapa sektor 

pertanian perlu dibangun lebih dulu:  

a. Barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. 

Umumnya pembeli barang-barang hasil industri sebagian besar berada 

dalam lingkungan sektor pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

juga memenuhi kebutuhan peralatan dan bahan untuk usaha di sektor 

pertanian diperlukan barang hasil industri. Oleh karena itu, masyarakat 

sektor pertanian harus ditingkatkan lebih dulu pendapatannya.  

b. Untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan 

tersedianya bahan-bahan makanan yang murah dan terjangkau, sehingga 

upah dan gaji yang diterima dapat dapakai untuk memenuhi kebutuhan 

pokok guru dan pegawai. Keadaan ini bisa tercipta bila produksi hasil 

pertanian terutama pangan dapat ditingkatkan sehingga harganya lebih 

rendah dan terjangkau oleh daya beli.  

c. Industri membutuhkan bahan baku yang berasal dari sektor pertanian, 

karena itu produksi bahan-bahan industri memberikan basis bagi 

pertumbuhan itu sendiri. Keadaan ini bisa tercipta sedemikian rupa 

sehingga merupakan suatu siklus dan kerja sama yang saling 

menguntungkan  

Peranan sektor pertanian juga tercermin pada saat Indonesia dilanda 

krisis. Sektor ini terbukti mampu bertahan selama krisis dan dapat tetap 
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menghasilkan devisa bagi Indonesia disaat sektor-sektor lain ikut terpuruk 

terbawa gejolak krisis moneter 1998. Depresiasi rupiah terhadap dollar yang 

cukup besar pada saat itu menyebabkan harga komoditi ekspor pertanian dalam 

rupiah pada saat itu melonjak sangat tinggi, sehingga mendorong peningkatan 

volume ekspor. Peningkatan volume ekspor tersebut juga karena produk-

produk Indonesia dapat bersaing baik secara kompetitif maupun secara 

komparatif di pasar internasional (Daniel, 2002: 42). 

Menurut Soekartawi (2002: 67), pembangunan pertanian pada dasarnya 

diarahkan untuk memenuhi keinginan yang ingin dicapai yaitu untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat pertanian secara lebih merata. Pembangunan 

pertanian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas tenaga 

kerja, tanah dan modal. Dengan usaha tersebut maka, partisipasi aktif petani 

dan masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan, sehingga peningkatan tingkat 

produksi pertanian dapat dicapai secara efisien dan dinamis diikuti pembagian 

surplus ekonomi antar berbagai pelaku ekonomi secara lebih adil, serta 

pengembangan sistem agribisnis yang efisien. Sektor pertanian menjadi 

prioritas utama karena ditinjau dari berbagai segi memang merupakan sektor 

yang cenderung dominan dalam ekonomi nasional. Pembangunan pertanian 

didorong dari segi penawaran dan dari segi fungsi produksi melalui penelitian-

penelitian, pengembangan teknologi pertanian yang terus-menerus, 

pembangunan prasarana sosial dan ekonomi di pedesaan dan investasi- investasi 

oleh negara dalam jumlah besar. Pertanian kini dianggap sebagai sektor 

pemimpin “leading sector” yang diharapkan mendorong perkembangan sektor-
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sektor lainnya (Mubyarto, 1999: 13). Secara konseptual maupun empiris sektor 

pertanian layak untuk menjadi sektor andalan ekonomi termasuk sebagai sektor 

andalan dalam pemerataan tingkat pendapatan masyarakat yang sebagian besar 

bekerja di sektor pertanian. Dalam proses transformasi pembangunan juga 

mempunyai peran yaitu (Tripustika, 2005: 42):  

1) Kontribusi produk, yaitu sektor pertanian berperan sebagai penyedia bahan 

pangan bagi pekerja di sektor industri, selain itu juga sebagai penyedia 

bahan baku industri.  

2) Kontribusi pasar, yaitu rumah tangga di sektor pertanian adalah sasaran 

utama konsumsi output yang dihasilkan di sektor industri.  

3) Kontribusi devisa, yaitu berperan sebagai penyumbang devisa atas ekspor 

barang-barang yang diproduksinya.  

Menurut Mosher (1965) dalam Mubyarto (1999: 17) ada lima syarat 

mutlak pembangunan pertanian yaitu:  

1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani.  

2) Teknologi yang senantiasa berkembang.  

3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.  

4) Adanya perangsang produksi bagi petani.  

5) Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu.  

 

H. Penelitian Terdahulu 

Hermanto (2000) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Spesialisasi 

Regional Provinsi Kalimantan Tengah” menggunakan alat analisis shift share 
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Klasik, shift share Esteban-Marquilas, Location Quation (LQ) hasil analisis 

Shift share klasik adalah sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan jasa. 

Sedangkan pengaruh dari keunggulan kompetitif yang tidak setara dengan 

perubahan nasional adalah sektor pertambangan, industri, listrik, bangunan dan 

sektor keuangan. Berdasar analisis LQ dapat diketahui spesialisasi sektor di 

Kalimantan Tengah yaitu sektor pertambangan dan pertanian, sedangkan sektor 

lainya sektor LQ rendah sehingga tidak dapat dispesialisasi. Analisis shift 

share Esteban-Marquilas menyebutkan bahwa sektor yang mempunyai 

pengaruh positif (mampu bersaing dengan daerah lainya) adalah sektor 

perdagangan, pertanian, transportasi & jasa hal itu disebabkan karena laju 

pertumbuhan nasional. Adapun sektor yang memiliki spesialisasi adalah sektor 

pertambangan dan pertanian sehingga layak untuk dapat prioritas. 

Ropingi (2007) meneliti Aplikasi Analisis Shift Share Esteban-

Marquillas Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Boyolali.  Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui efek alokasi yang terjadi di sektor pertanian dan 

sektor non pertanian di Kabupaten Boyolali dan untuk mengetahui besarnya 

pengganda pendapatan sektor pertanian di Kabupaten Boyolali. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Sektor pertanian yang memiliki keunggulan 

kompetitif dan terspesialisasi (kode 4) adalah sektor tanaman bahan makanan 

dan sektor tanaman perkebunan. Sektor kehutanan dan sektor perikanan 

termasuk sektor yang memiliki keunggulan kompetitif namun tidak 

terspesialisasi (kode 3), sedangkan sektor peternakan termasuk sektor yang 

tidak memiliki keunggulan kompetitif dan tidak terspesialisasi (kode 1).  
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Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Boyolali dilihat 

dari pengganda pendapatan selama tahun 1998 – 2002 berkecenderungan 

meningkat kecuali pada tahun 2001 mengalami penurunan. 

Mukhyi (2009) meneliti Analisis Peranan Subsektor Pertanian Dan 

Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa 

Barat. Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu strategi kunci 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.  

Agroindustri sebagai subsistem agribisnis mempunyai potensi sebagai 

pendorong pertumbuhan ekonomi, karena memiliki peluang pasar dan nilai 

tambah yang besar. Pengembangan agroindustri dapat menjadi pintu masuk 

proses transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Hasil analisis 

Shift Share menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat unggul dalam 1) sektor 

industri dan pengolahan; 2) sektor bangunan serta 3) sektor perdagangan, hotel 

dan restoran terhadap nasional baik keterkaitan ke belakang maupun ke depan. 

Sedang terhadap dirinya sendiri mempunyai keunggulan di 1) sektor industri 

dan pengolahan; 2) sektor bangunan; dan 3) sektor perdagangan, hotel dan 

restoran.  

Rahmatika (2011) meneliti “Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing 

Wilayah Komoditas di Kabupaten  Grobogan Tahun 2002-2007.” Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten 

Grobogan serta untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan sektor 

ungulan di Kabupaten Grobogan dan membudidayakan sektor unggulan 

tersebut sehingga berdayaguna dan berhasilguna. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa (1) analisis Shift Share klasik menunjukkan bahwa selama tahun 2002-

2007, nilai PDRB sektoral Kabupaten Grobogan mengalami pertambahan nilai 

absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Dij semua sektor kegiatan ekonomi bernilai positif; (2) Hasil 

analisis Shift Share Esteban-Marquilass menunjukkan bahwa secara agregat 

Kabupaten Grobogan tidak memiliki keunggulan kompetitif. Satu-satunya 

sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasikan adalah 

sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; (3) Hasil analisis Location Quotien (LQ), 

sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Grobogan 

dengan hasil perhitungan koefisien LQ > 1 (sektor basis) adalah sektor 

pertanian; pertambangan dan galian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor 

bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan dan jasa 

keuangan, serta sektor jasa-jasa. 

 

 

 

 

 


