
 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A  Tinjauan Teoritis 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas 

dasar harga konstan.  PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang 

dihasilkan oleh seluruh  unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang  dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu wilayah.  

PDRB atas dasar harga  berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya.  Sedangkan PDRB 

atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.  Dalam penelitian ini, 

tahun yang digunakan  sebagai tahun dasar adalah tahun 2000.  PDRB atas dasar 

harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.  

Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari 

tahun ke tahun. 
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Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB :  

 

1. Pendekatan Produksi  

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung melalui akumulasi nilai  barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu 

wilayah/propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya  satu tahun).  

Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 lapangan usaha:  

a.  Pertanian  

b.  Pertambangan dan penggalian  

c.  Industri pengolahan  

d.  Listrik, gas dan air bersih  

e.  Bangunan  

f.  Perdagangan, Hotel dan Restoran  

g.  Angkutan dan Komunikasi  

h.  Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan  

i.  Jasa-jasa  

 

2. Pendekatan Pendapatan  

PDRB menurut pendekatan ini, merupakan jumlah balas jasa yang  diterima oleh 

faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi  di suatu wilayah 

dalam waktu tertentu.  

3. Pendekatan Pengeluaran  

PDRB adalah semua komponen pengeluaran aktif seperti  pengeluaran konsumsi 

rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba,  konsumsi pemerintah, pembentukan 

modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu. 
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Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat 

menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun.  Manfaat  yang didapat 

atau diperoleh adalah: 

 

1. PDRB atas dasar harga berlaku  

 

 Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh 

suatu wilayah tertentu.  Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan 

sumber daya ekonomi yang besar pula.  

 Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh 

penduduk suatu wilayah tertentu.  

 

2. PDRB atas dasar harga konstan  

 Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor  

ekonomi dari tahun ke tahun.  

 Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar 

negeri, perdagangan antara pulau/antar propinsi.  

 

Teori Basis Ekonomi  

Dalam teori basis ekonomi (economic base) mengemukakan bahwa sebuah 

wilayah merupakan sebuah sistem sosio-ekonomi yang terpadu.  Teori inilah yang 

mendasari pemikiran teknik  Location Quotient (LQ), yaitu teknik yang 

membantu dalam menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat 

keswasembadaan (Self-sufficiency) suatu sektor.  

Ada dua kerangka konseptual pembangunan daerah yang dipergunakan 

secara luas  (Azis,1994:96) :  konsep basis ekonomi, teori basis ekonomi 
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beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya akan meningkat melalui 

perluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) 

dan sektor non basis (lokal). Konsep kedua beranggapan bahwa perbedaan tingkat 

imbalan (rate of  return) diakibatkan oleh perbedaan dalam lingkungan atau 

prasarana, dari pada diakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio modal-tenaga.  

Dalam konsep ini, daerah terbelakang bukan karena tidak beruntung atau 

kegagalan pasar, tetapi karena  produktivitasnya rendah. Namun tak banyak studi 

empirik yang mempergunakan konsep kedua ini, disebabkan kelangkaan data. 

Data yang lazim  dipergunakan dalam studi empirik adalah metode Location 

Quotient.  

Adapun menurut John Glasson, perekonomian regional dapat dibagi 

menjadi dua sektor yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan 

basis.  Kegiatan-kegiatan basis (basic activities) adalah kegiatan ekonomi yang 

menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan 

produk-produknya keluar daerah.  Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan 

basis (non basic activities) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-

barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah 

yang bersangkutan saja.  Artinya, kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak 

menghasilkan produk untuk diekspor ke luar daerahnya.  Oleh karena itu, luas 

lingkup produksi mereka itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal. 

Menurut teori ini, meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam 

suatu daerah akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. 

Selanjutnya, akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah 

itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (effect 
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multiplier). Sebaliknya, apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis akan 

berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang 

bersangkutan, sehingga akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-

barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis. 

Dalam hubungan ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam dua 

golongan, yaitu : (Kadariah, 1985 :70)  

1.  Kegiatan ekonomi (industri) yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun 

pasar di luar daerah itu, industri ini disebut industri basic.  

2. Kegiatan ekonomi (industri) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri, 

industri ini disebut industri non basic atau industri lokal.  

Teori basis ekonomi digunakan sebagai dasar pemikiran teknik Location 

Quotient (LQ) pada intinya adalah industri basis menghasilkan barang dan jasa 

baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang bersangkutan, 

maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam 

daerah tersebut.  Arus pendapatan menyebabkan kenaikan konsumsi maupun 

kenaikan investasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan  

kesempatan kerja.  Kenaikan pendapatan di daerah tidak hanya menaikkan 

permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan  meningkatkan 

permintaan terhadap hasil industri lokal  (non basic),  sehingga pada akhirnya 

akan menaikkan investasi di daerah tersebut.  Oleh karena itu, menurut teori basis 

ekonomi, ekspor daerah merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. 

(Azis, 1994:96). Berdasarkan gagasan ini maka orang berpendapat bahwa 

industri-industri basislah yang patut dikembangkan di daerah.  
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Ada beberapa metode yang digunakan untuk membagi daerah ke dalam 

kegiatan basis dan bukan basis:  

Metode langsung  

Metode ini mengukur basis dengan menggunakan survei standar dan kuesioner.  

Cara ini dapat menghindarkan digunakannya kesempatan kerja sebagai indikator.  

Tetapi metode ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.  

Metode tidak langsung  

Yang termasuk metode ini adalah metode  Location Quotient (LQ).  Metode LQ 

yang paling lazim digunakan dalam studi-studi basis empirik.  Teknik Location 

Quotient (LQ) diterapkan pada masing-masing industri individual di daerah yang 

bersangkutan (dan bangsa sebagai keseluruhan sebagai norma referensi), dan 

konsumen yang lebih dari satu dipergunakan sebagai petunjuk adanya kegiatan 

ekspor.  Asumsinya adalah bahwa, jika suatu daerah lebih berspesifik daripada 

bangsa yang bersangkutan dalam produksi suatu barang tertentu, maka daerah 

tersebut mengekspor barang sesuai dengan tingkat spesifikasinya dalam 

memproduksi barang tersebut.  Jadi, diasumsikan bahwa spesialisasi lokal dalam 

memproduksi mempunyai makna  ekspor lokal dari produksi surplus.   

Secara umum Location Quotient (LQ) dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

 LQ =  
Vtvt

Vivi
atau

VtVi

vtvi

/

/

/

/
 

 

Di mana : 

vi   : Pendapatan sektor i disuatu daerah 

Vi  : Pendapatan total daerah tersebut 

vt  : Pendapatan sektor i sejenis secara regional/nasional 



 

 

17 

Vt   : Pendapatan regional/nasional 

 

Penggunaan LQ sangat sederhana  serta dapat digunakan untuk menganalisis 

tentang ekspor impor (perdagangan suatu daerah).  Namun teknik analisis ini 

mempunyai kelemahan, yaitu : selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat 

adalah berlainan baik antar daerah maupun dalam suatu daerah, tingkat konsumsi 

rata-rata untuk suatu jenis barang tidak sama di setiap daerah.  Keperluan untuk 

produksi dan produktivitas buruh berbeda antar daerah.  

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka dalam hal ini perlu 

diasumsikan bahwa penduduk di setiap daerah (kabupaten) mempunyai pola 

permintaan yang sama dengan pola permintaan pada daerah yang lebih luas 

(propinsi), tingkat konsumsi akan suatu jenis barang rata-rata sama antara daerah.  

Dan juga produktivitas, keperluan untuk produksi sama antar daerah, sistem 

ekonomi negara tertutup.  Kriteria yang digunakan adalah :  

 LQ >  1 menunjukkan bahwa sektor tersebut basis, artinya sektor tersebut 

memiliki prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan, karena mampu 

mengalokasikan ke daerah lain.  

 LQ < 1 menunjukkan bahwa sektor  tersebut non basis dan kurang 

menguntungkan untuk dikembangkan  serta belum mampu memenuhi semua 

permintaan dari dalam daerah sehingga harus didatangkan dari daerah lain.  

Shift Share Analisis 

Syafrizal (2008) daerah memiliki keunggulan komparatif pada sektor 

tertentu.  Pengukuran besarnya keunggulan komparatif tersebut tidak dapat diukur 

berdasarkan regresi melainkan metode yang lazim yang sering digunakan adalah 
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analisis shift share sebagaimana yang dikatakan oleh John P Blair (1991).  Ada 3 

bagian dalam menganalisis Shift Share, antara lain: 

Regional Share[𝑦𝑖  
𝑌𝑡

𝑌0 − 1 ] adalah merupakan komponen share pertumbuhan 

ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor ekternal yaitu peningkatan kegiatan 

ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku di setiap daerah. 

Proporsional Shift[𝑦𝑖  
𝑌𝑖
𝑡

𝑌𝑖
0 −   𝑌𝑡 − 𝑌0 ] adalah komponen pertumbuhan 

ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu 

berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri. 

Differential Shift  [𝑦𝑖  
𝑦𝑖

𝑦𝑖
0 −   

𝑌𝑖
𝑇

𝑌𝑖
0 adalah komponen pertumbuhan ekonomi 

daerah karena kondisi spesifik derah yang bersifat kompetitif.  Unsur 

pertumbuhan inilah yang merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekspor daerah. 

Shift Share = Regional Share + Proportional Share + Differential Share 

Dimana : 

yi : output sektor I daerah 

yi
0
 : output sektor I daerah tahun awal 

yi
t
 : output sektor I daerah tahun t 

Y
t 

: output Nasional tahun T 

Y
0
 : output nasional tahun awal 

Yi
0
 : output sektor I nasional tahun awal 

Yi
t 

: output sektor I nasional tahun t 
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B Tinjauan Empiris 

Bayu wijaya dan Hastarnini Dwi Atmanti (2003) mengulas tentang LQ 

dan Shift Share yang ada di kabupaten Salatiga Jawa tengah,  Lq terbesar di 

bidang sektor jasa menjadi sektor basis bagi daerah tersebut pada periode 1994 – 

2002.  Kemudian Bayu wijaya dan rekan menganalisis pergerakan struktur 

ekonomi dengan menggunakan Shift share, dia menghasilkan bahwa tidak ada 

perubahan atas struktur ekonomi yang berarti dalam periode tersebut, sektor jasa 

tetap mendominasi dan didukung oleh 8 sektor lainnya.  Kemudian, Bayu dan 

rekan membaginya menjadi 4 kategori tipologi dengan analisis swot yakni sektor 

basis yang bertumbuh dengan cepat, sektor basis yang bertumbuh dengan lambat, 

sektor non basis yang bertumbuh dengan cepat dan sektor non basis yang 

bertumbuh dengan lambat. 

Pada tahun 1958 hingga tahun 1977,  terdapat perubahan yang nyata di 

sektor jasa, keuangan dan asuransi di Amerika Serikat.  Keseluruhan sektor jasa 

yang terdesentralisasi membuat pertumbuhan yang cepat dan nyata pada periode 

tersebut.  Sektor basis industri pengolahan mulai bergeser ke sektor jasa keuangan 

dan asuransi.  Peningkatan tersebut, di sebabkan oleh peningkatan jumlah 

penduduk dan tenaga kerja terdidik di bidang keuangan jasa dan asuransi.  

Sehingga menyebabkan pertumbuhan sektor industri dibawah pertumbuhan di 

sektor jasa, keuangan dan asuransi. (Thomas J Kirn, 1987) 

Nadiyatul Huda Mangun (2007) Berdasarkan hasil analisis shift-share (S-

S) tentang keunggulan kompetitif danspesialisasi menurut 19ndust di 

kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah, terlihatbahwa tak satu pun 

kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah memiliki keunggulankompetitif. Ini 
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menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitakabupaten 

dan kota di Propinsi Sulawesi Tengah ditopang oleh 20ndust spesialis dan 

tidakmemiliki keunggulan kompetitif.  Kabupaten yang memiliki 20ndust yang 

bertanda 20ndustry untuk ketiga komponen terbanyak adalah Kabupaten Banggai 

Kepulauan meliputi Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian; 

Sektor Listrik,Gas dan Air Bersih; Bangunan serta Sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh keadaan topografi dari Kabupaten 

Banggai Kepulauan yang terdiri dari gugusan Pulau-Pulau yang diantarai oleh 

lautan lepas dengan sarana prasarana yang 20ndustry terbatas. Kota Palu hanya 

memiliki 1 sektor yang bernotasi 20ndustry untuk ketiga komponen yaitu 20ndust 

Pertanian dan terdapat empat 20ndust yang bernilai positif untuk komponen RPr 

dan LQ. 

Arthur J Mann, Jaques R delon(1987) Industry kecil di argentina secara 

umum menopang sector ekonomi namun masih banyak diantaranya yang 

berbentuk informal.  Secara otomatis pertumbuhan industry kecil setiap tahunnya 

mendongkrak perekonomian Buenos aires secara khusus nerkorelasi signifikan 

antara pertumbuhan bisnis industry kecil setiap tahunnya dengan kehidupan 

metropolitan.  Dengan kata lain bisnis industry kecil selain meningkatkan 

ekonomi juga dapat meningkatakan kehidupan social.  Hal ini mendorong 

cepatnya pertumbuhan sector 20ndustry di argentina meskipun industry belum 

menjadi sector basis utama. 
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C Penelitian Terdahulu 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Growth and change in service sector of US : A spatial Perspective. 1987. 

Thomas J Kinn 

Tujuan Mengamati perubahan struktur sector jasa di USA 1957 – 1977 

Model estimasi Deskriptif 

Jenis data Time Series 

Variabel Pertumbuhan ekonomi dan sector jasa 

Kesimpulan Pada tahun 1957 – 1977 perubahan sector jasa sangat signifikan pada 

sector jasa keuangan dan bisnis jasa property dan asuransi serta lainnya 

yang terdistribusi secara parsial melalui hirarkiurban 

 
Judul / 

Tahun/Pengarang 

Multinational corporation internationalization in the service sector: a 

study japanesse trading companies. 2007. Anthony Grozen and Shegi 

Makino 

Tujuan Membangun tipologi baru investasi jasa dan pengaruh terhadap sector 

jasa secara keseluruhan 

Model estimasi Y = bo + bi t + b2 Z 

Jenis data Time Series 

Variabel Pendapatan sector jasa waktu variable vector control 

Kesimpulan Menyarankan bahwa proses internasionalisasi bisnis perusahaan jasa 

MNC jepang akan member konsistensi yang lebi lentur terhadap sector 

jasa Negara jepang.  Melalui dampak FDI yang melakukan MNC jepang 

ke Negara berkembang berdampak pada pendapatan nasional jepang 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

The buones aires mini enterprise sector. 1987. Arthur J Mann, Jaques R 

delon 

Tujuan Mempublikasikan Kekuatan sector industry kecil di Buenos aires 

argentina 

Model estimasi Deskriptif 

Jenis data Panel 

Variabel Industry kecil 

Kesimpulan Industry kecil di argentina secara umum menopang sector ekonomi 

namun masih banyak diantaranya yang berbentuk informal.  Secara 

otomatis pertumbuhan industry kecil setiap tahunnya mendongkrak 

perekonomian Buenos aires secara khusus nerkorelasi signifikan antara 

pertumbuhan bisnis industry kecil setiap tahunnya dengan kehidupan 

metropolitan.  Dengan kata lain bisnis industry kecil selain meningkatkan 

ekonomi juga dapat meningkatakan kehidupan social.  

 

 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Analisis Pengembangan wilayah dan sector potensial guna mendorong 

potensial guna mendorong pembangunan di kota salatiga. 2006. Bayu 

wijaya, Hastarini dwi atmanti. 

Tujuan Mengetahui sector unggulan salatiga 

Model estimasi LQ, SWOT, S/V 

Jenis data Panel  

Variabel PDRB semua sector 

Kesimpulan Sector pertanian layak dikembangkan sebagai sector unggulan salatiga. 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Analisis Potensi Ekonomi Regional Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi 

Tengah / Nadiyatul Huda Mangun (2007) 

Tujuan Mengetahui sector unggulan di Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi 

Tengah 

Model estimasi LQ, SWOT, MRP 
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Jenis data Panel  

Variabel PDRB semua sector 

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis shift-share (S-S) tentang keunggulan 

kompetitif danspesialisasi menurut 22ndust di kabupaten/kota di Propinsi 

Sulawesi Tengah, terlihatbahwa tak satu pun kabupaten dan kota di 

Sulawesi Tengah memiliki keunggulankompetitif. 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Economics Performance Through Time. 1994. Douglas C. North  

Tujuan Mengupas Kinerja ekonomi amerika antar waktu 

Model estimasi - 

Jenis data - 

Variabel PDRB dan Tenaga Kerja 

Kesimpulan menyatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pembangunan 

daerah, karena sektor tersebut dapat memberikan konstribusi penting 

kepada perekonomian daerah, yaitu : (a) ekspor akan secara langsung 

meningkatkan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah, 

dan (b) perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan terhadap 

produksi industri lokal yaitu industri yang produknya dipakai untuk 

melayani pasar di daerah. 

 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

An introduction to regional planning: Concepts, theory and practice. 

1946. John Glasson 

 

Tujuan Mengenalkan konsep ekonomi regional dan perencanaan secara teori dan 

praktik. 

Model estimasi LQ, Shift Share 

Jenis data Time Series 

Variabel PDRB, Tenaga Kerja 

Kesimpulan perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu kegiatan-

kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis.  Kegiatan-kegiatan 

basis (basic activities) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan 

barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produk-

produknya keluar daerah.  Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan 

basis (non basic activities) adalah usaha ekonomi yang menyediakan 

barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah 

ekonomi daerah yang bersangkutan saja.  Artinya kegiatan-kegiatan 

ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor ke luar 

daerahnya.  Oleh karena itu, luas lingkup produksi mereka itu dan daerah 

pemasarannya masih bersifat lokal. 

 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Analisis Sektor Unggulan dan Pengembangan Wilayah di Kota Bandar 

Lampung 2000 – 2012. 2014. Rizal Endi, S.E 

 

Tujuan Untuk mengetahui sektor ekonomi yang merupakan sektor basis di Kota 

Bandar Lampung periode 2000-2012. 

 

Model estimasi Tipologi Klassen, LQ dan Shift Share 

Jenis data Time Series 

Variabel PDRB 9 Sektor 2000 – 2012 

Kesimpulan - 


