
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan. Pembangunan  menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan 

dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala  teori dan model 

pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar negara. Konsep 

pembangunan ini dikupas dalam  teori pertumbuhan dan pembangunan dan coba 

menganalisis secara kritikal dengan melihat kesesuaiannya dalam konteks Negara. 

Walaupun tidak semua teori atau model dapat digunakan, namun perbincangan 

mengenai peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah, modal dan 

pengusaha boleh menjelaskan sebab-sebab berlakunya ketiadaan pembangunan 

dalam sebuah Negara. Pada peringkat awal, pendapatan perkapita menjadi 

pengukur utama bagi pembangunan. Walau bagaimanapun, melalui perubahan 

masa, aspek pembangunan manusia dan pembangunan berwawasan lingkungan 

semakin ditekankan. Pembangunan berwawasan lingkungan melihat kepada aspek 

kebajikan generasi akan datang melalui kehendak masa kini.  
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1. Teori Pembangunan Ekonomi  

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut :  

a) Menurut Adam Smith  pembangunan  ekonomi    merupakan    proses        

perpaduan   antara       pertumbuhan    penduduk dan kemajuan teknologi 

(Suryana, 2000:55).  

b) Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai 

suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar 

dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun 

percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan 

penghapusan dari kemiskinan mutlak.  

c) Pembangunan ekonomi menurut Irawan dan Suparmoko (2002:5) adalah 

usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali 

diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.   

d) Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005:205) mendefinisikan pembangunan 

ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu 

jangka waktu yang panjang.   

e) Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai 

suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung 

pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang 

terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi 

mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan 

perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.  
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f) Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang 

harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak 

terputus - putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama 

dalam lapangan industri dan perdagangan (Suryana, 2000:5).  

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan 

nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata - rata penduduk suatu daerah 

sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang - barang dan 

jasa - jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. 

Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa 

dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga 

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.  

Dalam penelitian ini pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman 

adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk 

suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang   

2. Teori 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, 1999:108).  

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang 

melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, 

perbaikan kapasitas tenaga kerja  yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih 
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baik, identifikasi pasar-pasar  baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 

2005:19).  

Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi daerah  merupakan fungsi dari 

potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya 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, kelembagaan 

daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.  

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai 

factor - faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka 

panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana factor - faktor tersebut sehingga 

terjadi proses proses pertumbuhan (Boediono, 1999:2).  

Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2002:57) pertumbuhan ekonomi 

adalah peningkatan kemampuan suatu Negara (daerah) untuk menyediakan barang 

- barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan 

output nasional  secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi 

serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.  

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu 

tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB t-1)  

Laju Pertumbuhan Ekonomi = 
–

 x 100% 
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Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi  oleh beberapa faktor - faktor penting sebagai 

berikut (Arsyad, 1999:214):  

a)  Akumulasi Modal  

Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah 

(lahan), peralatan  fiskal dan sumberdaya manusia (human resources), akan terjadi 

jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian 

diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. 

Akumulasi modal akan menambah sumberdaya - sumberdaya yang baru dan akan 

meningkatkan sumberdaya - sumberdaya yang telah ada.  

b)  Pertumbuhan Penduduk  

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah 

angkatan kerja (labor force) dianggap sebagai faktor yang positif dalam 

merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang 

pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang  

berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara 

produktif. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh 

kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka 

pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang negatif, 

contohnya angka penggangguran meningkat. 

c)  Kemajuan Teknologi  

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting 

bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan 
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teknologi disebabkan oleh cara - cara baru dan cara - cara lama yang diperbaiki 

dalam melakukan pekerjaan - pekerjaan tradisional.  

Profesor Kuznets (Todaro, 1994:117) juga mengemukakan enam karakteristik 

atau ciri proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:  

a) Tingkat pertambahan output perkapita dan pertambahan penduduk yang 

tinggi. 

b) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya 

produktivitas tenaga kerja. 

c) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. Transformasi struktural 

sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari 

sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana setiap perekonomian akan 

mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi 

yang terjadi di wilayah sedang berkembang adalah transformasi dari sektor 

pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi  ekonomi 

dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai 

suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi 

permintaan, perdagangan, produksi dan faktor-faktor  lain yang diperlukan 

 secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita 

d) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.  

e) Adanya kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju perekonomiannya 

untuk berusaha menambah bagian-bagian daerah lainnya sebagai daerah 

pemasaran dan sumber bahan baku.  
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f) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 

sepertiga bagian penduduk dunia.  

 

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah  

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang 

terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang 

terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2005 : 46).  

Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. 

Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu 

berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga 

konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor - faktor 

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

teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan 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. Setengah dari total kegiatan ekonomi Kabupaten 

Pringsewu diperoleh dari kegiatan ekonomi di sektor Pertanian. Sebagian besar 

Pertanian ini terkonsentrasi di Kecamatan Pegelaran dan Kecamatan Gadingrejo. 

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah sebagai berikut:   

4.1  Teori Pertumbuhan Klasik  

Adam Smith adalah orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara 

sistematis.  Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan yang seluas 
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- luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang terbaik untuk dilakukan. 

Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptaka efisiensi, membawa 

ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi 

sampai tercapai posisi stationer. Sementara peranan pemerintah adalah menjamin 

keamanan dan ketertiban serta memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para 

pelaku ekonomi. John Maynard Keynes mengoreksi pandangan Smith dengan 

mangatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu 

menerapkan kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, dan pengawasan 

langsung. 

4.2  Teori Pertumbuhan Neo-Klasik  

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari 

Amerika Serikat dan TW. Swan (1956) dari Australia. Menurut teori ini tingkat 

pertumbuhan berasal dari 3 sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya 

penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Teori neo klasik sebagai 

penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk 

menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna perekonomian bisa 

tumbuh maksimal. Analisis lanjutan dari paham neo klasik menunjukkan bahwa 

terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (steady growth), diperlukan suatu 

tingkat s (saving) yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan 

kembali di wilayah itu.  

 

 

 



21 
 

4.3  Teori Harrod-Domar dalam sistem regional  

Teori ini dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod 

(1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini 

didasarkan atas asumsi :  

a) Perekonomian bersifat tertutup,  

b) Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan,  

c) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap, serta   

d) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk. 

Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan 

menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh 

kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi 

syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut : g = k= n,  

Dimana   :   g = growth (tingkat pertumbuhan output)  

k = capital (tingkat pertumbuhan modal) 

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja  

 

4.4  Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disinergikan  

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (Turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson (1955). 

Setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi 

besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun 

karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya 

dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai 
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tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan 

volume sumbangan untuk perekonomian yang cukup besar. Agar pasarnya 

terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar 

yang lebih luas. Perkembangan struktur tersebut akan mendorong sektor lain 

untuk turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. 

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan 

saling mendukung sehingga pertumbuhan sektor yang satu mendorong 

pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan 

jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu 

membuat perekonomian tumbuh cepat.  

4.5  Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini 

membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah 

atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang 

bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian 

wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. 

Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung 

kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat  

endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi 

perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2004:53).  

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis 

(Richardson, 1977:14). Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah 
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akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang 

selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah 

tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan 

non basis. Sebaliknya berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan 

berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga akan 

menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis.  

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah 

tersebut. Pertumbuhan industri - industri yang menggunakan sumberdaya lokal, 

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan 

kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999:300). Asumsi ini 

memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan 

apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama 

dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. 

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim 

digunakan adalah kuosien lokasi (Location Quotient) LQ. Location Quotient  

digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor - sektor 

basis atau unggulan (leading sectors). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) 

dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan 

kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.  

4.6  Model Pertumbuhan Interregional (perluasan dari teori basis)  

Model pertumbuhan ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan 

menambah faktor - faktor yang bersifat eksogen. Selain itu model basis ekspor 
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hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah 

tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya 

maka dinamakan model interregional. Dalam model ini di asumsikan bahwa 

selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan 

daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang 

berhubungan erat (Tarigan, 2004:56).  

Dalam penelitian ini digunakan teori basis ekonomi karena teori ini adalah bentuk 

model pendapatan yang paling sederhana dan dapat bermanfaat sebagai sarana 

untuk memperjelas  struktur daerah yang bersangkutan (Adisasmita, 2005:29). 

Teori ini juga memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional dan 

juga dapat digunakan untuk melihat faktor - faktor apa saja yang dapat mendorong 

pertumbuhan wilayah.  

Terdapat beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan potensi relatif 

perekonomian suatu wilayah, sebagai berikut:  

(a)  Analisis Shift Share  

Analisis Shift Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis 

perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. 

Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja 

perekonomian daerah dengan membandingannya dengan daerah yang lebih besar 

(regional/nasional).   

Analisis ini memberikan data tentang kinerja perkonomian dalam 3 bidang yang 

berhubungan satu sama lain yaitu :  
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1 Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan 

pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada 

sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.  

2 Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau 

penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih 

besar yang dijadikan acuan.  

3 Pergeseran diferensial menentukan seberapa jauh daya saing daerah (lokal) 

dengan perekonomian yang dijadikan acuan.  

(b)  Location Quotients  

Dalam analisis ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, 

yaitu :  

(1) Sektor Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu 

sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.   

(2) Sektor Non Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah 

itu sendiri.  

Dasar pemikiran analisis ini adalah teori economic base yang intinya adalah 

karena sektor basis menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk pasar di 

daerah maupun diluar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah 

akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut.   

Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan 

konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan 

pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.   
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Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap 

sektor basis, tetapi juga menaikan permintaan akan sektor non basis. Kenaikan 

permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan 

sehingga investasi modal dalam sektor non basis merupakan investasi yang 

didorong sebagai akibat dari kenaikan sektor basis.  

(c)  Angka Pengganda Pendapatan  

Angka pengganda pendapatan (k) adalah suatu perkiraan tentang potensi kenaikan 

pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang baru di dalam masyarakat.   

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut : 

k =  

 

Keterangan :  

MPC1 =  proporsi pendapatan daerah yang dibelanjakan di daerah  

PSY  = bagian dari pengeluaran daerah yang menghasilkan pendapatan bagi 

daerah.  

(d)  Angka Pengganda Pengerjaan  

Angka penggandaan pengerjaan dimaksudkan untuk mengukur pengaruh suatu 

kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah pekerjaan.  

Rumus untuk menghitung angka pengganda pengerjaan ini adalah sebagai berikut: 
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  Angka Pengganda Pengerjaan =  

Analisis Location Quotient merupakan suatu alat yang dapat digunakan dengan 

mudah, cepat dan tepat. Karena kesederhanaannya, teknik Location Quotient 

dapat dihitung berulang kali dengan menggunakan berbagai perubah acuan dan 

periode waktu.   

Analisis Location Quotient dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan 

komposisi dan pergeseran sektor - sektor basis suatu wilayah dengan 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator 

pertumbuhan wilayah (Adisasmita, 2005:29).  

Selain itu juga menggunakan Analisis Shift Share, karena analisis ini memiliki 

beberapa keunggulan antara lain :  

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang 

terjadi, walau analisis Shift Share tergolong sederhana.  

2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian 

dengan cepat.  

3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur 

dengan cukup akurat.  

Beberapa pakar ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi 

dengan pertumbuhan ekonomi. Para pakar ekonomi yang membedakan kedua 

pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai :  



28 
 

1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto pada suatu tahun tertentu 

dibagi dengan tingkat pertumbuhan penduduk, atau  

2. Perkembangan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto yang 

terjadi dalam suatu Negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi 

struktur ekonominya (transformasi struktural).  

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik 

Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar 

atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perluasan 

struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999:7).  

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004:8) yaitu jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau 

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah.   

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu 

langsung dan tidak langsung (alokasi).  

1.  Metode Langsung  

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. 

Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan 

hasil penghitungan yang sama (BPS, 2004: 26).  



29 
 

Seperti dikatakan di atas, penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan 

melalui tiga pendekatan sebagai berikut :  

a)  PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach)  

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu 

(setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan 

melalui pendekatan nilai tambah (value added).   

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang 

diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya 

antara dari total produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut. Nilai tambah 

merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara.   

Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara 

dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan 

baku atau bahan  penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau 

mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun,  sementara itu pengeluaran 

atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, 

dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu 

juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya 

antara (Tarigan, 2005:25).   

Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari 

sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB menurut pendekatan 

produksi  terbagi atas 9 lapangan usaha (sektor) yaitu : pertanian; pertambangan 

dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; 
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perdagangan,hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuanan, persewaan 

dan jasa perusahaan; jasa-jasa. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan PDRB 

menurut pendekatan produksi (Suryana, 2000:10). 

b)  PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)  

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang 

ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). 

Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan 

semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari 

upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan 

penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS, 2004:27).  

c)  PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expend. Approach).  

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan 

modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. 

Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari 

penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 

2004:27).  

2.  Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi  

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB 

wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas.Untuk melakukan 

alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi 

bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah 
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produksi fisik; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. 

Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan 

persentase bagian masing - masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor 

dan subsektor.  

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut :  

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar 

harga yang berlaku pada masing - masing tahunnya, baik pada saat menilai 

produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB 

atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 

yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan 

kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.  

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas 

dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun 

semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga 

atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 
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 B. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 4. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Penulis (th) dan 

Judul 

Variabel Metode Analisis Hasil 

1 Azhar, Syarifah 

Lies Fuaidah dan 

M. Nasir 

Abdussamad (2003) 

“Analisis Sektor 

Basis dan Non 

Basis Di Provinsi 

Nanggroe Aceh 

Darussalam” 

Persentase 

sumbangan 

masing-masing 

sektor dalam 

PDRB 

Nanggroe Aceh 

Darussalam 

dengan 

persentase 

sumbangan 

sektor yang 

sama pada PNB 

Indonesia 

Model yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah model 

analisis 

Location 

Quotient (LQ) 

Sektor yang 

menjadi basis di 

Nanggroe Aceh 

Darussalam dari 

tahun 1992 

sampai dengan 

2001 yaitu 

sektor 

pertambangan 

dan penggalian, 

sektor industri 

pengolahan serta 

sektor pertanian. 

Sedangkan 

keenam sektor 

lainnya menjadi 

sektor non basis. 

2 Didit Welly 

Udjianto (2005) 

“Pengembangan 

Potensi Wilayah Di 

Kota Yogyakarta 

Propinsi Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta Periode 

1998-2002” 

PDRB menurut 

sektor, 

persentase 

penduduk yang 

bekerja menurut 

lapangan 

pekerjaan 

Metode analisis 

dalam tulisan 

ini 

menggunakan 

analisis Shift-

Share, Model 

Ratio 

Pertumbuhan 

(MRP), analisis 

Location 

Quotient (LQ) 

Kota 

Yogyakarta 

mempunyai 

keunggulan 

dalam 

pengembangan 

sektor listrik, 

gas, dan air 

bersih, sektor 

pengangkutan 

dan komunikasi, 

dan sektor 

keuangan, 

persewaan dan 

jasa perusahaan. 

Karena dominan 

di ketiga sektor 

tersebut, maka 

tiga sektor itu 

menjadi modal 

dasar dalam 

rangka 
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meningkatkan 

keterkaitan 

antarwilayah di 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta. 

3 Jamzani Sodik dan 

Nia Septia Ardyani 

(2005) “Analisis 

Potensi 

Pengembangan 

Wilayah Di Eks 

Karesidenan 

Banyumas” 

PDRB, PDRB 

Perkapita, 

Jumlah 

Penduduk, 

Jarak Antar 

Wilayah 

Analisis 

Gravitasi dan 

Model Interaksi 

Ruang, Analisis 

Location 

Quotient (LQ) 

Berdasarkan 

hasil analisis 

Location 

Quotient di 

wilayah eks-

Karesidenan 

Banyumas, 

maka sektor 

yang perlu 

dikembangkan 

di daerah yang 

mempunyai hub. 

Kota-Desa yaitu 

antara Kab. 

Banyumas 

dengan Kab. 

Cilacap adalah 

sektor 

keuangan, 

persewaan dan 

jasa perusahaan, 

sektor industri 

pengolahan dan 

sektor 

perdagangan, 

hotel dan 

restoran. 

4 Dini Sapta Wulan 

Fatmasari (2007) 

“Analisis Potensi 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota 

Tanggerang” 

Laju 

pertumbuhan, 

sektor-sektor 

ekonomi, 

PDRB, 

komponen 

Shift-Share  

Analisis 

Location 

Quotient (LQ), 

Analisis Shift-

Share 

1. 

Perkembangan 

PDRB Kota 

Tangerang 

selalu 

mengalami 

peningkatan 

setiap tahun 

2. Sektor 

industri 

pengolahan, 

sektor 

perdagangan, 

hotel dan 

restoran, serta 
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sektor angkutan 

dan komunikasi 

memiliki nilai 

tertinggi dalam 

perkembangan 

PDRB Kota 

Tanggerang. 

5 Evi Gravitiani 

(2006) “Analisis 

Shift-Share 

Dinamik Pada 

Perekonomian Kota 

Yogyakarta” 

PDRB Kota 

Yogyakarta 

serta PDRB 

Propinsi DIY 

Analisis Shift-

Share 

1. Pertumbuhan 

laju 

pertumbuhan 

Kota 

Yogyakarta 

pada periode 

sebelum dan 

setelah 

pelaksanaan 

otomoni daerah, 

menunjukkan 

peningkatan di 

semua sektor. 

2. Perubahan 

keunggulan 

kompetitip Kota 

Yogyakarta 

yang 

menunjukkan 

nilai positif 

adalah sektor 

pertambangan 

dan penggalian; 

sektor 

bangunan, hotel 

dan restoran; 

sektor 

keuangan, 

persewaan dan 

jasa perusahaan; 

serta sektor jasa-

jasa. 

 


