
 

 

II. STUDI PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

Istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sering digunakan 

secara  bergantian. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tertentu telah menarik 

perbedaan  yang lazim antara istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi. Schumpeter dan Ursula (dalam Jhingan, 1992) mengemukakan 

bahwa  pembangunan ekonomi  mengacu pada masalah negara berkembang  

sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  mengacu pada masalah negara maju. 

Masalah negara berkembang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang  

tidak atau belum digunakan, kendati  penggunaannya, telah  cukup  dikenal. 

Sedangkan negara maju terkait dengan  keberadaan  sumber-sumber  ekonomi 

yang ada telah digunakan pada batas tertentu. 

 

Menurut Arsyad (1999) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu 

proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu 

negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. 

Sedangkan Todaro 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.  
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Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang mencangkup arti luas,  

pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto 

(PDB) atau produk domestik netto (PNB) tanpa memandang apakah kenaikan 

itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah 

terdapat perubahan struktur ekonomi atau tidak. 

 

B. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Sebelum mengetahui makna pembangunan ekonomi daerah terlebih dahulu 

harus mengetahui pengertian daerah. Pengertian ditinjau dari aspek ekonomi, 

daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 2010) :  

1. Daerah  homogen  adalah  suatu  daerah  dimana  kegiatan  ekonomi  

terjadi  di berbagai  pelosok  ruang  dan  terdapat  sifat-sifat  yang  sama,  

baik  dari  segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografinya, 

dan sebagainya.  

2. Daerah  nodal  adalah  suatu    daerah  sebagai  suatu  ekonomi  ruang  

yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.  

3. Daerah  perencanaan  atau  daerah  administrasi  adalah  suatu  daerah  

sebagai suatu ekonomi ruang  yang berada di bawah satu administrasi 

tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya 

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 
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kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 

2010).  

 

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah 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 

(daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang 

berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk 

menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan 

ekonomi. Untuk mewujudkan tujuan pemerintah daerah beserta partisipasi 

masyarakatnya dalam menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus 

mengidentifikasikan potensi  –  potensi yang tersedia dalam daerah sebagai 

kekuatan untuk pembangunan ekonomi daerah. 

 

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

 

Pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki  

perbedaan mendasar pada perpindahan faktor. Asumsi bahwa perekonomian  

suatu negara berupa perekonomian tertutup yang sering kali digunakan dalam  

analisis pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat digunakan dalam analisis  

pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan pada suatu daerah adanya 

kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal  

dari daerah yang satu ke daerah yang lain peluangnya sangat besar sehingga 

menciptakan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. 
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Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan 

pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh 

nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan 

pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan 

(Tarigan, 2004). Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan 

pada pengaruh perbedaan karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi 

regional: 

1) Keuntungan Lokasi 

2) Aglomerasi Migrasi 

3) Arus lalu lintas modal antar wilayah. 

Teori yang membicarakan pertumbuhan regional ini dimulai dari teori yang 

dikutip dari ekonomi makro atau ekonomi pembangunan dengan mengubah 

batas wilayah yang disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya, dilanjutkan 

dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional.  

 

1. Teori Harrod – Domar dalam Sistem Regional 

Teori ini dikembangkan hampir pada wakti bersamaan oleh Roy F. Harrod 

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

mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan 

hasil yang sama. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes 

melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod – Domar 

melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Menurut Tarigan (2004) 

Teori Harrod – Domar didasarkan pada asumsi : 
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1) Perekonomian bersifat tertutup 

2) Hasrat menabung (MPS=S) adalah konstan 

3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constan return to scale) 

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

tingkat pertumbuhan penduduk. 

Atas dasar asumsi-asumsi khusus 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 

agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus 

terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk 

menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (capital output ratio = 

Rasio modal output). 

 

2. Teori Pusat Pertumbuhan 

Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara  

fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok  

usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-

unsur kedinamisan sehingga mampu mendorong kehidupan ekonomi baik ke  

dalam maupun ke luar. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu  
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lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat 

daya tarik.  Suatu kota dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki 

empat ciri-ciri pusat pertumbuhan yaitu sebagai berikut : (Tarigan,2004)  

1. Adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan.  

           Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila           

           ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor  lainnya,   

karena saling terkait. Jadi, di dalam kehidupan kota tercipta  sinergi untuk 

saling mendukun terciptanya pertumbuhan.  

2. Adanya unsur pengganda.  

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan  

      menciptakan efek pengganda. Artinya apabila ada permintaan satu sektor      

      dari luar wilayah, peningkatan produksi sektor tersebut akan berpengaruh    

pada sektor lain. Peningkatan ini akan terjadi beberapa kali putaran     

pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi dapat beberapa kali lipat  

dibandingkan dengan  kenaikan permintaan di luar untuk sektor tersebut.  

Unsur efek pengganda mampu membuat kota memacu pertumbuhan.  

3. Adanya konsentrasi geografis.  

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa  

menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, 

juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota 

tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang 

berdekatan. Jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, 

biaya, dan tenaga.  

4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya.  
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Sepanjang terdapat hubungan yang harmonis di antara kota sebagai pusat 

pertumbuhan dengan kota belakangnya maka pertumbuhan kota pusat akan 

mendorong pertumbuhan kota belakangnya. Kota membutuhkan bahan 

baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai fasilitas atau 

kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. 

Jadi, kosentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan bila  

kosentrasi tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik  di  antara 

sektor di dalam kota maupun ke daerah belakangnya. 

 

3. Teori Basis Ekspor Richardson 

Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat 

didalam satu wilayah atas: pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service 

(pelayanan atau nonbasis). 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 nonbasis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat didaerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung 

pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya sektor ini bersifat 

endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi 

perekonomian wilayah secara keseluruhan. Perbedaan pandangan antara 

Richardson dan Tiebout dalam teori basis adalah Tiebout melihatnya dari sisi 

produksi sedangkan Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran.  
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4. Teori Tempat Sentral 

Lincolin Arsyad (1999) menjelaskan bahwa Teori Tempat Sentral (Central 

Place Theory) memiliki pandangan bahwa ada hirarki tempat (hirarcy of place) 

di setiap wilayah atau daerah. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah 

tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan 

baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang 

menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan. 

Teori tempat sentral ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, 

baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Misalnya, perlunya 

melakukan diferensiasi fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga 

(berbatasan). Beberapa daerah dapat menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan 

daerah lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan 

ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan 

fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah. 

 

5. Teori Kausasi Kumulatif 

Gunnar Myrdal (1957) (dikutip oleh Arsyad,2010) mengungkapkan sebuah 

konsep Teori Kausasi Kumulatif. Dalam konsep ini, Myrdal dengan gamblang 

menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah memburuknya perbedaan 

dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Menurut 

Myrdal, pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan 

suatu keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar pada 

daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu 

keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai backwash 
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effects. Disisi lain, perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju ternyata 

juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan 

bagi daerah-daerah yang lebih miskin. Suatu keadaan yang akan dapat 

mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang lebih miskin ini 

dinamakan sebagai spread effects. 

 

D. Strategi Pembangunan Seimbang Dan Tak Seimbang 

 

 

Pembangungan seimbang dapat diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis 

industri secara simultan sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar 

bagi yang lain (Arsyad, 2010). Selain itu, pembangunan seimbang ini juga 

dapat diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. 

Strategi pembangunan seimbang ini dilaksanakan dengan maksud untuk 

menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan 

dalam: (1) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumberdaya energi, dan 

fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar, dan (2) 

memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi. 

Selain itu menurut Arsyad (2010) pembangunan seimbang ini dapat pula 

didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang bertujuan untuk mengatur 

program investasi sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul 

hambatan yang bersumber dari penawaran dan permintaan.  

Sedangkan pembangunan tak seimbang merupakan lawan dari strategi 

pembangunan seimbang. Menurut konsep ini, investasi seyogyanya dilakukan 

pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi 
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(Arsyad, 2010). Tidak ada satupun negara sedang berkembang yang 

mempunyai modal dan sumberdaya yang sedemikian besarnya untuk dapat 

melakukan investasi secara serentak pada semua sektor ekonomi. Oleh karena 

itu, investasi haruslah dilakukan pada beberapa sektor atau industri terpilih saja 

agar cepat berkembang dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dapat 

digunakan untuk pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, 

perekonomian akan secara berangsur bergerak dari lintasan pembangunan tak 

seimbang ke arah pembangunan seimbang.  

 

Menurut Albert O, Hirschman (1958) (dikutip oleh Arsyad,2010) investasi 

pada satu industri ataupun sektor-sektor yang strategis dinilai akan membuka 

kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi proses pembangunan 

selanjutnya. Hirschman memandang bahwa pembangunan merupakan suatu 

rantai disekuilibrium yang harus dipertahankan, bukan dihapuskan. Ketika 

proyek (investasi) baru dimulai, proyek-proyek tersebut memperoleh 

eksternalitas ekonomi yang diciptakan oleh-oleh proyek-proyek sebelumnya, 

dan proyek baru tersebut juga akan menciptakan eksternalitas ekonomi baru 

yang dapat dimanfaatkan proyek-proyek selanjutnya. Menurut Hirschman, pola 

pembangunan tidak seimbang ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan 

yaitu: 

1. Secara historis, proses pembangunan ekonomi yang terjadi mempunyai 

corak yang tidak seimbang. 

2. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang 

tersedia. 
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3. Pembangunan tidak seimbang akan berpotensi untuk menimbulkan 

kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunannya, tetapi 

hal tersebut dinilai akan menjadi pendorong bagi pembangunan 

selanjutnya. 

 

Menurut Hirschman, meskipun pada awalnya pembangunan tidak seimbang ini 

akan menciptakan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan-

ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi, tetapi keadaan tersebut akan 

menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada 

masa yang akan datang. Dengan demikian, pembangunan tidak seimbang akan 

mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 

 

Penelitian mengenai penentuan wilayah pembangunan, pertumbuhan  

ekonomi dan pengembangan wilayah telah dilaksanakan oleh beberapa  

peneliti. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis Model 

Gravitasi, Analisis Scalogram, Location  Quotient dan Shift Share, selain itu 

ada juga yang menggunakan analisis lain  seperti Model Rasio Pertumbuhan, 

dan analisis yang menggabungkan  beberapa alat analisis seperti metode 

Overlay. 
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Tabel 3 Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Peneliti Alat Analisis  Kesimpulan 
 

1 Analisis Potensi Wiyadi dan  Analisis Location   Hasil analisis Location Quotient menunjukkan bahwa sektor 
 

 Daerah untuk Rina Quotient  basis adalah sektor listrik, keuangan dan jasa. 
 

 Mengembangkan Trisnawati,  Model Gravitasi  Hasil analisis gravitasi memperlihatkan interaksi kota-desa  

    

 Wilayah di Eks- 2002   yang paling erat adalah Kota Surakarta dengan Kabupaten  

      

 Karesidenan Surakarta    Sukoharjo.  

      

 Menggunakan Teori     
 

 Pusat Pertumbuhan     
 

2 Analisis Potensi 
Ekonomi Kabupaten 
dan Kota di Propinsi 
Sulawesi Tengah 

Nudiatulhuda 
Mangun, 2007 

 Analisis Location   Hasil analisis overlay menunjukkan tidak satupun mempunyai 
 

 Quotient  potensi daya saing kompetitif dan komparatif. 
 

   Analisis Shift Share  Hasil analisis Shift Share menunjukkan tidak terdapat satupun  

   

   Model Rasio  Kabupaten/Kota yang memiliki sektor yang mempunyai  

     

   Pertumbuhan  keunggulan kompetitif, tetapi hanya memiliki spesialisasi. 
 

    Metode Overlay   Berdasarkan Tipologi Klassen terdapat 3 Kabupaten/Kota yang 
 

    Tipologi Klassen  termasuk daerah maju tertekan, sedangkan 7 Kabupaten lainnya 
 

      

    Penentuan prioritas  masuk daerah relatif tertinggal. 
 

      

   dengan Skoring dan  Sektor perdagangan merupakan sektor yang banyak dimiliki 
 

      

   range  kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sebagai sektor prioritas 
 

      

    Metode SIG untuk  untuk dikembangkan. 
 

      

   pemetaan   
 

3 Analisis 
Pengembangan 
Wilayah dan Sektor 
Potensial Guna 

Bayu Wijaya 
dan Hastarini 
Dwi 
Atmanti,Vol/3 

 Analisis Location  Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor basis yang 
 

 Quotient  dimiliki Kota Salatiga adalah sektor listrik, , bangunan, 
 

  Analisis Shift Share  pengangkutan dan komunikasi, keuangan,persewaan, dan jasa  

   

  Model Gravitasi  Hasil analisis Shift Share menunjukkan Kota Salatiga  

    

2
4
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Mendorong 
Pembangunan di Kota 
Salatiga 

No.2/  Analisis SWOT berspesialisasi pada sektor pertambangan, listrik, perdagangan. 
 

 Desember  Tipologi Sektoral  Model Gravitasi memperlihatkan Kota Salatiga memiliki  

   

 2006:101-118  interaksi yang tinggi dengan Kabupaten Semarang. 
 

    Sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor 
 

    bangunan, pengangkutan, keuangan, persewaan dan jasa 
 

4 Evaluasi Penetapan Hairul  Analisis Location  Penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya 
 

 Kawasan Aswandi dan Quotient mengacu pada sektor unggulan dan pendapatan per kapita, hal 
 

 Andalan:Studi Empiris Mudrajad  Tipologi Klassen ini ditunjukkan oleh hasil analisis location quotient dan model  

    

 di Kalimantan Selatan Kuncoro,VOl.1  Logistic regression logit. 
 

     

 1993 – 1999 7 No.1, 2002,   Hasil tipologi klassen menunjukkan dari tiga daerah di kawasan  

     

  27-45  andalan adalah Kabupaten Kotabaru termasuk daerah cepat-maju  

     

    dan cepat-tumbuh, Kota Banjarmasin termasuk daerah maju tapi 
 

    tertekan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan daerah 
 

    relative tertinggal. 
 

5 

  Model Ekonomi Basis 
untuk Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Nugroho SBM,  Analisis Location  Model basis untuk perencanaan pembangunan daerah lebih 
 

 Vol 1 Quotient ditonjolkan dengan teknik LQ. 
 

 No.1/Juli   
 

 2004:23-30   
 

 

 

 

 

 

 

2
5
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