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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA  
 

2.1      Teori Pembangunan dan Pengembangan Daerah 

Istilah pembangunan mempunyai cakupan yang luas dan dapat diartikan 

berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan 

daerah lainnya bahkan antara negara satu dengan negara lain. Secara tradisional 

pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk 

Domestik Bruto (PDB) suatu Negara, sedangkan untuk daerah makna 

pembangunan tradisional lebih difokuskan pada peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) suatu Provinsi, Kabupaten atau Kota. Definisi 

pembangunan tradisional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah 

struktur suatu negara menjadi negara industrialisasi dimana sektor pertanian 

mulai digantikan sektor industri. Paradigma pembangunan baru muncul dimana 

pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan 

pembangunan ekonomi tradisional. Paradigma baru ini lebih mengedepankan 

tentang pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang 

semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran (Kuncoro, 2000 dalam 

Novita, 2013).  

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup 

pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, 

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk barang 

dan jasa yang baik, dan identifikasi pasar-pasar baru (Arsyad, 2002). Dijelaskan 
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lebih lanjut oleh (Kuncoro, 2000 dalam Novita 2013) bahwa pembangunan 

regional sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan 

karakteristik khusus suatu daerah. Pembangunan daerah juga harus dapat 

meningkatkan pendapatan per kapita dari penduduk tersebut dan akan 

meningkatkan daya tarik daerah untuk menarik investor-investor baru untuk 

menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya akan mendorong 

kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. 

 

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam proses 

pembangunan  wilayah yang masih merupakan indikator utama dalam rencana 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan balas jasa bagi faktor-

faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja 

dan teknologi) yang berarti secara umum dapat menggambarkan kemakmuran 

daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditentukan oleh dua 

faktor yaitu faktor lokal dan eksternal. Faktor lokal meliputi ketersediaan 

sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi, 

permodalan dan kewirausahaan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya 

perkembangan situasi perekonomian nasional maupun internasional, dan 

berbagai kebijakan Pemerintah baik yang berkaitan dengan sektor riil maupun 

moneter (Tarigan 2002, dalam Ghufron 2008). Berikut beberapa teori yang 

berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah regional : 
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a. Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung 

dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 

2002:116). Teori basis ini digolongkan ke dalam dua sektor yaitu 

sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis merupakan sektor 

yang melakukan aktivitas berorientasi  ekspor  keluar batas 

wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis memiliki  

peran penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah, 

semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan 

wilayah sehingga setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis 

menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional.  

Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang  menyediakan 

barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah 

perekonomian bersangkutan. Luas lingkup produksi dan 

pemasaran bersifat lokal. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan 

pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah 

tersebut.  
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b. Teori kutub pertumbuhan  dan pusat pertumbuhan 

Konsep kutub pertumbuhan diformulasikan oleh Perroux, 

seorang ahli ekonomi Perancis pada tahun 1950. Kutub 

pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan sebagai 

tempat kekuatan – kekuatan sentrifugal (memencar) dan kekuatan 

sentripetal tertarik kearah situ. Growth poles bukan kota atau 

wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis dan 

hubungan kegiatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan 

diantara sektor-sektor ekonomi. Sedangkan konsep pusat 

pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville, seorang ahli ekonomi 

Perancis. Ia menggunakan konsep kutub pertumbuhan yang sudah 

ada, dijadikan konsep keruangan yang kongkrit. Pusat 

pertumbuhan adalah kota-kota atau wilayah perkotaan yang 

memiliki suatu industri propulsive yang komplek. Propulsive 

industries adalah industri yang mempunyai pengaruh besar (baik 

langsung maupun tidak langsung) terhadap semua kegiatan 

lainnya. 

Ada tiga konsep yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan 

(Glasson, 1977 dalam Ghufron, 2008) yaitu ; 

1. Konsep leading industries menyatakan pada pusat kutub 

pertumbuhan terdapat perusahan-perusahaan yang besar, 

yang termasuk dalam leading industries yang mendominasi 
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unit-unit ekonomi lainnya. Ada kemungkinan bahwa 

sesuatu kompleks industri hanya terdiri dari satu atau 

segelintir perusahaan yang dominan. 

2. Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang 

cepat dari leading industries mendorong polarisasi dari 

unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutup pertumbuhan. 

Implisit dalam proses polarisasi ini adalah berbagai macam 

keuntungan aglomerasi (keuntungan intern dan ekstern dari 

skala). 

3. Konsep spread effects menyatakan bahwa pada waktunya, 

kualitas produksi dinamik dari kutup pertumbuhan akan 

memancar keluar dan memasuki ruang disekitarnya.  

2.3  Konsep Perwilayahan 

Dalam melakukan penelitian mengenai pembangunan wilayah, hal yang 

perlu dijelaskan adalah beberapa konsep tentang wilayah. Konsep tentang 

wilayah sebagai metode klasifikasi muncul melalui dua fase yang berbeda, 

yaitu mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke 

sistem industri yang kompleks (Glasson 1977, dalam Martono 2008). Pada fase 

pertama memperlihatkan wilayah formal yaitu berkenaan dengan keseragaman 

dan didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan 

perkembangan wilayah fungsional yaitu berkenaan dengan interdependensi, 

saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi 
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fungsional. Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau 

homogen menurut kriteria tertentu. Pada awalnya kriteria yang digunakan untuk 

mendefinisikan daerah formal, terutama adalah bersifat fisik seperti topografi, 

iklim dan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi geografik. Tetapi 

berikutnya terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi, seperti tipe 

industri atau tipe pertanian. Wilayah alamiah adalah wilayah formal fisik.  

Perhatian kepada bentuk klasifikasi wilayah ini sebagian timbul karena dari 

kenyataan bahwa faktor-faktor fisik adalah lebih stabil dari pada faktor 

ekonomi dinamik dan dengan demikian lebih mudah untuk dipelajari. Sedang 

wilayah formal ekonomi pada umumnya didasarkan pada tipe-tipe industri atau 

pertanian, walaupun latar belakang sifat fisik sudah barang tentu tidak dapat 

diabaikan. Usaha-usaha yang dilakukan pada waktu-waktu berikutnya untuk 

menentukan batas daerah-daerah formal ekonomi telah didasarkan pada kriteria 

seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan 

ekonomi. Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan 

suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, 

bila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional ini kadang-

kadang disebut sebagai wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari 

satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fugsional saling 

berkaitan. Wilayah formal atau wilayah fugsional ataupun gabungan keduanya 

memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi tipe wilayah yang ketiga yaitu 

wilayah perencanaan.  
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Wilayah diartikan sebagai satu kesatuan ruang secara geografis yang 

mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan 

kondisinya (Tarigan 2004, dalam Martono 2008).  Wilayah menurut tipe-

tipenya dapat dipilah menjadi tiga macam :  

1. Wilayah homogen (homogeneous region), yaitu wilayah-wilayah yang 

mempunyai karakteristik seragam. Keseragaman ciri-ciri tersebut bisa 

dilihat menurut faktor ekonomi, goegrafi, sosial budaya dan aspek-

aspek lainnya. 

2. Wilayah heterogen (nodal region), yaitu wilayah-wilayah yang saling 

berhubungan secara fungsional karena adanya  heterogenitas 

(ketidakmerataan). Wilayah-wilayah tersebut saling melengkapi tetapi 

dengan fungsi yang berbeda, pada umumnya berlangsung antara 

wilayah pusat (core) dengan wilayah pinggiran (periphery/hinterland).  

3. Wilayah perencana (planning region), yaitu wilayah-wilayah 

administrasi yang berada dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. 

2.4 Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan  

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah 

berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena 

mempunyai keunggulan-keunggulan. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih 

lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal 

ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian 
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daerah (Sambodo dalam Ghufron, 2008). Oleh karena itu sektor unggulan 

menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi wilayah.  

Menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria mengenai sektor unggulan daerah 

lebih ditekankan pada komoditas-komoditas unggulan yang bisa menjadi motor 

penggerak pambangunan suatu daerah, di antaranya:  

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama 

pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan 

produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.  

2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke 

belakang (forward and backward lingkages) yang kuat, baik 

sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas 

lainnya.  

3. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari 

wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam 

harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun 

aspekaspek lainnya.  

4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah 

lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan 

baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak 

tersedia sama sekali).  
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5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi (state of the art) 

yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.  

6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas 

secara optimal sesuai dengan skala produksinya.  

7.  Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, 

mulai dari fase kelahiran (increasing), pertumbuhan (growth), 

puncak (maturity) hingga penurunan (decreasing). Begitu 

komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka 

komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.  

8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan 

internal. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan 

berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, 

budaya, informasi dan peluan pasar, kelembagaan, fasilitas 

insentif/disinsentif, dan lain-lain. 

9. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian 

sumberdaya dan lingkungan. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut disajikan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. 

Referensi atau acuan utama dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dari 

Kameo et al (2014) tentang Penyusunan Mapping Potensi Investasi dan Desain 

Materi Promosi Investasi Kabupaten Temanggung, hasil penelitian ini 
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merupakan buku acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk 

memberi informasi pada investor yang akan berinvestasi di Kabupaten 

Temanggung. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis shift-

share dan Location Quotient (LQ). Selain menggunakan analisis  tersebut, ada 

pula yang menggunakan analisis Tipologi Klassen atau analisis LQ 

digabungkan dengan Tipologi Klassen.   

Kameo et al (2014) dalam penyusunan Mapping Potensi Investasi dan 

Desain Materi Promosi Investasi Kabupaten Temanggung terkait Bab Potensi 

Daerah menggunakan anaslisis internal dengan teknik IDS dan IPPS serta 

mengkaji dampak dari sektor pertanian (sebelas produk) pada distribusi 

pendapatan dalam masyarakat dengan mencari nilai backward linkage index 

(BLI) dan foward linkage index (FLI) yang kemudian diakumulasi menjadi 

total linkage index (TLI). Sedangkan dalam analisis eksternal menggunakan 

teknik  static location quotient (SLQ) dan dynamic location quotient (DLQ). 

Hasil penelitian pada analisis internal menunjukan di Kabupaten Temanggung 

ada tiga komoditas yang merupakan sektor atau produk unggulan yaitu kayu, 

tembakau, dan kelapa berdasarkan hasil analisis murni IDS dan IPPS. 

Sedangkan untuk FLI sektor itu mencakup 24.6%, sedangkan kaitan kebelakang 

atau BLI mencakup 22.7% sehingga kaitan totalnya mencakup 47.3%.   Dalam 

analisis eksternal menunjukan sektor atau produk yang memiliki daya saing 

tinggi yaitu kayu yang tertinggi, diikuti kelapa dan tembakau. Kemudian hasil 
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dari penganalisisan potensi daerah tersebut diintegrasikan kedalam gambaran 

potensi investasi yang disesuaikan pula dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Temanggung 

Putra (2013) menganalisis potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005-2010 menggunakan analisis LQ, 

Model Rasio Pertumbuhan, Tipologi Klassen, dan shif-share. Hasil penelitian 

menunjukan berdasarkan alat analisis tersebut maka dapat ditentukan 

kabupaten/kota yang menjadi prioritas  pengembangan masing-masing sektor. 

Prioritas pertama untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Gunung Kidul; 

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul; 

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sleman; Sektor Listrik, gas dan air  

bersih  di  Kota  Yogyakarta; Sektor bangunan di Kabupaten Bantul;  Sektor 

perdagangan, hotel dan restoran di Kota Yogyakarta; Sektor pengangkutan dan 

komunikasi di Kota Yogyakarta; Sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan di Kota Yogyakarta serta untuk sektor jasa-jasa diprioritaskan 

pengembangannya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 

Permana (2014) menganalisis Sektor Potensial dan Pengembangan Wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2007-2012. 

Penelitian ini menggunakan analisis LQ, shif-share, dan Tipologi Klassen. 

Hasil penelitian menunjukan berdasarkan analisis LQ menunjukkan bahwa 

sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 
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pengolahan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor basis yang dominan di DIY.  

Dari hasil analisis shift-share menunjukkan  tidak semua sektor basis di 

kabupaten/kota  di Provinsi DIY mempunyai keunggulan kompetitif ataupun 

spesialisasi. Demikian sebaliknya tidak semua yang mempunyai  keunggulan  

kompetitif dan spesialisasi belum tentu sebagai sektor basis. Berdasarkan 

Tipologi Klassen, Kota Yogyakarta termasuk dalam Tipologi Daerah Cepat 

Maju dan Cepat Tumbuh. Sedangkan Kabupaten Bantul termasuk dalam 

Tipologi Daerah Berkembang Cepat. Tiga kabupaten  lainnya  yaitu  Kabupaten 

Kulon Progo,Gunung Kidul dan Sleman termasuk dalam Tipologi Daerah 

Relatif Tertinggal. 

Santoso (2005) menganalisis peran sektor pertanian dalam pembangunan 

wilayah di  Kabupaten  Boyolali. Hasil penelitian dengan menggunakan LQ per 

komoditi adalah komoditi padi sawah, jagung, tembakau, kelapa, padi ladang, 

ubi kayu, cabe, udang, wortel,  dan  daging  sapi.  Dari  komoditi tersebut hanya 

dua komoditi yang masuk dalam komoditi basis yaitu padi sawah dan 

tembakau. Sedangkan pada surplus pendapatan terbesar  untuk  kecamatan 

berada di Kecamatan Ampel (daging sapi) dan yang terkecil adalah Kecamatan 

Boyolali (udang). Sedangkan pada efek pengganda pendapatan, kecamatan 

yang memiliki efek pengganda pendapatan terbesar adalah Kecamatan Boyolali 

(udang) dan Kecamatan Mojosongo (padi ladang).  
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Vilona (2006) menganalisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat pada masa otonomi daerah 

periode 2000-2004. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis shift-share 

menunjukkan bahwa sektor yang memiliki laju pertumbuhan  yang cepat 

(PP>0), adalah sektor listrik dan air minum, sektor pertanian, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan, dan sektor bangunan. Sektor yang laju pertumbuhannya lambat 

(PP<0), sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri  pengolahan, 

sektor jasa-jasa, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang 

memiliki daya saing yang baik (PPW>0), dan mampu bersaing dengan 

kabupaten lain di Propinsi Sumatera Barat adalah sektor pertambangan dan 

penggalian, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang memiliki daya saing 

kurang baik (PPW<0) adalah sektor listrik dan air minum, sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertanian, sektor bangunan, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Sedangkan pada  pergeseran bersih (PBij) sebagian besar sektor-sektor yang 

ada di Kabupaten Pasaman bernilai negatif. Sementara sektor yang memiliki 

pergeseran bersih (PBij) yang positif hanya terdapat  tiga sektor yaitu sektor 

pertanian, sektor pengangkutan dan sektor komunikasi. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penilitian ini memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dan berusaha 
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mendokumentasi sektor unggulan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY tanpa memandang batas administratif wilayah 

dan menitikberatkan pada pembangunan wilayah secara sektoral. Selain itu 

dalam penelitiaan ini akan dicari pula sektor kunci di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY, serta akan dilakukan analisis untuk menentukan perwilayahan regional 

atau wilayah pengembangan strategis. Dalam hal analisis penelitian ini akan 

menggunakan metode Indeks Dominasi Sektoral (IDS), Indeks Pengembangan 

Sektoral (IPPS), SLQ dan DLQ. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk 

melihat gambaran dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. 
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Tabel 2.1 
Perbandingan Alat Analisis dan Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No  Penulis dan Judul Penelitian  Alat  Analisis  Hasil Penelitian  

1  

Putra A., N. 2013.  Analisis 

Potensi Ekonomi Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta  

LQ, Model 

Rasio 

Pertumbuhan, 

Tipologi 

Klassen, dan 

shif-share.  

Penetapan sektor-

sektor basis di setiap 

kabupaten/kota di 

Provinsi DIY  

2  

Permana A., A. 2014. Analisis 

Sektor Potensial dan 

Pengembangan Wilayah 

Kabupaten/Kota (Studi 

Kasus Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Periode 

2007-2012  

LQ, shif-share, 

dan Tipologi 

Klassen  

Penetapan sektor-

sektor basis di setiap 

kabupaten/kota di 

Provinsi DIY per 

alat analisis yang 

digunakan  

3  

Santoso, J. 2005. Analisis 

Peran Sektor Pertanian 

Dalam Pembangunan 

Wilayah Di Kabupaten 

Boyolali  

LQ dan Tipologi 

Klassen  

Dari 10 komoditi 

dalam sektor 

pertanian yang 

diteliti hanya ada 

dua komoditi yang 

merupakan  

komoditi basis di 

Kabupaten Boyolali 

yaitu padi dan 

tembakau  

 

 

 



24 
 

 
 

2.6    Kerangka Pikir 

Berikut akan di deskripsikan akur pikir penulis dalam bagan berikut : 

Bagan Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi ekonomi kab/kota di 
Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

Identifikasi perwilayahan 
ekonomi regional dan 
penentuan daerah kutub 
pertumbuhan 

Identifikasi sektor  

unggulan dan sektor 

kunci 

Keterpaduan aspek 
homogenitas, 
fungsional, 
administratif 
 

Analisis : IDS, IPPS, 
SLQ, DLQ dan Matriks 
Tabel Input-Output 

a. Penentuan sektor unggulan dan kunci 
perekonomian daerah.  

b. Penentuan perwilayahan ekonomi regional 
dan daerah kutub pertumbuhan 

c. Peninjauan keselarasan antara sektor 
unggulan daerah dengan kebijakan 
pemerintah daerah 

 




