
 
 

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL TERHADAP 

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI  

KABUPATEN TANGGAMUS DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

SKRIPSI 

ANIS SANJAYA 

NPM :1751010175 

 

 

 

 

 

Program Studi Ekonomi Syariah 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN 

LAMPUNG  

1443 H / 2021 M  



ii 
 

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL TERHADAP 

TINGKATPERTUMBUHAN EKONOMI  

KABUPATEN TANGGAMUS DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  

(S.E) dalam ilmu ekonomi dan bisnis islam 

 

Oleh: 

ANIS SANJAYA 

NPM :1751010175 

 

Program Studi  :  EKONOMI SYARIAH  

Pembimbing I : Vitria Susanti,M.A, M.Ec.Dev. 

Pembimbing II : Vicky F Sanjaya,S.E.,M.Sc. 

 

 
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1443 H / 2021 M 



iii 
 

ABSTRAK 

     Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dibuktikannya data PDRB 

atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha Provinsi 

Lampung yang menunjukan bahwa Kabupaten Tanggamus Menempati 

urutan ketujuh dari seluruh Kabupaten/lkota di Provinsi Lampung. 

Artinya Kabupaten Tanggamus memilik posisi yang cukup tinggi 

dibanding Kabupaten/Kota yang ada. Namun, angka PDRB Kabupaten 

Tanggamus terbilang relative rendah dan pertumbuhan ekonominya 

mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada dasarnya, jika pemerintah 

Kabupaten Tanggamus memahami dengan benar potensi ekonomi 

yang dimiliki daerahnya dan dapat dikelola dengan baik, maka bukan 

tidak mungkin Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten 

Tanggamus dapat meningkat dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Tanggamus dapat melampaui Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Lampung. Oleh karena itu, Kabupaten Tanggamus memerlukan 

perhatian yang khusus untuk memperbaiki kondisi perekonomian 

Kabupaten Tanggamus, diantaranya yaitu menggunakan analisis 

Tipoligi Klassen, Location Quotient (LQ),  Dynamic Location Quotient 

(DLQ), dan Shift Share (SS).  

     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sektor-sektor apa saja 

yang menjadi sektor potensial di kabupaten tanggamus dan 

bagaiamana pembangunan ekonomi dalam prespektif ekonomi islam. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor-sektor 

potensial yang dapat dikembangkan sehingga mampu meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanggamus ditinjau dari 

perspektif ekonomi islam. 

     Penelitian ini merupakan penelitian deskriktif-kualitatif, data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus dan Provinsi 

Lampung dengan total seluruh sektor yang diteliti terdapat 17 sektor. 

Data tersebut diolah dengan menggunakan alat analisis Tipoligi 

Klassen, Location Quotient (LQ),  Dynamic Location Quotient (DLQ), 

dan Shift Share (SS).  

     Hasil Penelitian Menggunakan alat analisis Tipoligi Klassen, 

Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Shift 

Share (SS) yaitu bahwa terdapat 14 sektor yang menjadi sektor 

prioritas pemerintah untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan, 

dimana di dalamnya termasuk sektor unggulan, sektor berkembang, 

sektor potensial. Sektor unggulan terdapat 4 sektor, yaitu sektor 

pertanian kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan 

penggalian; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 
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daur ulang; dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan 

jaminan sosial. Sektor berkembang terdapat 4 sektor yaitu sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa pendidikan; 

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. 

Sektor potensial terdapat 6 sektor yaitu sektor industri pengolahan; 

sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, respirasi 

mobil dan sepeda motor; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor 

real estate dan sektor jasa perusahaan. Dan hasil identifikasi dari 

gabungan alat analisis tersebut juga didapatkan 3 sektor tertinggal 

yang perlu dikaji oleh pemerintah  penyebab tertinggalnya sektor 

tersebut, sektor-sektor tersebut yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, 

sektor transportasi dan pergudangan; dan sektor informasi dan 

komunikasi. Dalam pandangan ekonomi islam bahwa untuk melihat 

baik atau tidaknya potensi ekonomi suatu daerah diperlukan ilmu yang 

diiringi dengan iman yang mengedepankan keadilan dan 

kesejahteraan. 

 

Kata Kunci: Dynamic Location Quotient, Location Quotient, 

Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Potensial, Shift Share. 
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ABSTRACT 

     This research is motivated by the evidence of GRDP (Gross 

Regional Domestic Product) data based on constant prices in 2010 

according to the business field of Lampung Province which showed 

that Tanggamus Regency occupied the seventh position of all 

regencies/cities in Lampung Province. This means that Tanggamus 

Regency has a fairly high position compared to the existing 

Regency/City. However, the GRDP of Tanggamus Regency is 

relatively low and its economic growth fluctuates every year. 

Fundamentally, if the Tanggamus Regency government understands 

the economic potential of the region and can be managed properly, it is 

possible that the GRDP of Tanggamus Regency can increase and the 

Economic Growth of Tanggamus Regency can exceed the Economic 

Growth of Lampung Province. Therefore, Tanggamus Regency 

requires special attention to improve the economic condition of 

Tanggamus Regency using the Klassen Tipoligy analysis, Location 

Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share 

(SS). 

     The identification of the problem in this study was what sectors 

were potential in the Tanggamus district and how was economic 

development in the perspective of Islamic economics. The purpose of 

this study was to analyze potential sectors that can be developed to 

increase economic growth in the Tanggamus Regency in terms of an 

Islamic economic perspective. 

     This research was descriptive-qualitative. The data used in this 

study was secondary data obtained from the Central Statistics Agency 

(BPS) of Tanggamus Regency and Lampung Province with a total of 

17 sectors studied. Thus, the data was processed using the Klassen 

Typology analysis tool, Location Quotient (LQ), Dynamic Location 

Quotient (DLQ), and Shift Share (SS). 

     The results of the study using the Klassen Typology, Location 

Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share 

(SS) analysis tools were that 14 sectors became government priority 

sectors to continue to be developed and improved, which include 

leading sectors, developing sector, and potential sector. There were 

four leading sectors: agriculture, forestry, and fisheries; mining and 

quarrying sector; water supply, waste management, waste, and 

recycling sectors; and the government administration, defense, and 

social security sectors. There were four developing sectors, namely the 

sector of providing accommodation and eating and drinking; education 

services sector; the health services sector and social activities and other 
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service sectors. There were six potential sectors, namely the 

manufacturing sector; construction sector; wholesale and retail trade, 

car and motorcycle respiration; financial services and insurance sector; 

the real estate sector, and the corporate service sector. To summarize, 

the results of the identification of the combined analysis tools also 

found 3 lagging sectors that needed to be studied by the government 

causing the lagging of these sectors, these sectors were the electricity 

and gas procurement sector, the transportation and warehousing sector; 

and the information and communication sector. In the view of Islamic 

economics, to see whether or not the economic potential of a region is 

needed, knowledge is accompanied by faith that prioritizes justice and 

welfare. 

 

Keywords: Dynamic Location Quotient, Location Quotient, Economic 

Growth, Potential Sector, Shift Share. 
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan istilah dalam judul diperlukan apabila diperkirakan 

akan menimbulkan perbedaan pengertian atau kekurangan penjelasan 

makna seandainya penegasan istilah dalam judul tidak 

diberikan.
1
maka sebagai bentuk kerangka awal guna  mendapatkan 

gambaran yang jelas dan untuk memudahkan dalam memahami 

skripsi ini, penulis akan memberikan uraian terhadap penegasan arti 

dan makna dari bebrapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. 

Adapun skripsi ini berjudul “ANALISIS SEKTOR POTENSIAL 

TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI 

KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM”. Maka Beberapa istilah yang perlu penulis 

uraikan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis, Analisi adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainnya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, 

dan sebagainya).
2
 

2. Sektor Potensial, sektor Potensial adalah sektor yang 

mempunyai kemampuan untuk dikembangkan dan 

meningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan 

output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto 

(PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dalam suatu wilayah.
3
 

3. Pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara 

berkesinambungan menuju keadaan perekonomian yang lebih 

baik selama periode tertentu.
4
 

                                                             
1 Ismail dan Bambang Triyanto,”Penulisan Karya Ilmah (Skripsi)”, (jawa 

tengah: Lakeisha, 2020),h.29. 
2Https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis. KBBI Daring, diakses pada 

tanggal 18 April 2021, pukul 22.03 WIB. 
3 Raharjo Adisasmita, Teori Pembangunan Ekonomi, pertumbuhan 

ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013): 4. 
4 Ali Ibrahim Hasyim, “Ekonomi Makro” Jakarta : Kencana, 2017, h.231 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis
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4. Ekonomi Islam, Ekonomi Islam merupakan suau cabang ilmu 

pengetahuan yang berusaha untuk memandang dan 

menganalisis permasalahan-permasalahan dalam suatu 

kegiatan ekonomi dengan cara-cara islami yang berlandaskan 

Al-Qur’an dan As-Sunnah.
5
 

     Berdasarkan pada penjelasan judul yang dimaksud di atas, maka 

penulis menegaskan kembali bahwa judul yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu kajian yang terkait dengan Analisis Sektor 

Potensial Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Tanggamus Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan otonomi yang awalnya sentralisasi menjadi 

desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

bertujuan agar terciptanya pembangunan ekonomi wilayah yang 

mandiri. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 

yang berisi mengenai kebijakan pemerintah pusat memberi 

kewenangan dalam mengatur maupun mengurus pemerintahan 

terhadap pemerintahan daerah melalui desentralisasi maupun 

dekonsentrasi.
6
 

Melalui kebijakan Otonomi Daerah, diharapkan pemerintah 

daerah dapat mengelola potensi-potensi yang terdapat pada daerah 

tersebut sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

lebih baik.
7
Wenny menyatakan bahwa otonomi daerah akan 

memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian 

                                                             
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),  “Ekonomi 

Islam”, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015, hal. 17. 
6 Kukuh Danugroho Priyambodo, Agus Luthfi, Edy Santoso “Analisis 

Disparitas Pendapatan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur ( An Analysis 

The Income Disparity of Regency and Town in East Java Province ),” Ekonomi Bisnis 

Dan Akuntansi 2, no. 1 (2015): 28–36. 
7I Made Sancita Wiguna Made Kembar Sri Budhi, “Analisis Sektor 

Unggulan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Badung Tahun 2012-

2016,” E-Jurnal EP Unud 8, no. 4 (2019): 810–41. 
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daerah karena akan mendorong daerah untuk menggerakkan berbagai 

sumber daya yang dimiliki.
8
Otonomi daerah mampu mendorong 

adanya kerjasama antar satu daerah dengan daerah lainnya.Otonomi 

daerah memungkinkan daerah yang tertinggal dapat terbantu dengan 

daerah yang lebih maju.
9
 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakaat 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. Masalah 

pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous 

development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, 

kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal.
10

 

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang 

ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan, 

sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat 

setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah.
11

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi 

suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami 

pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP Rill di 

Negara tersebut. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan 

                                                             
8Ni Putu Ari Kusumayanti Nyoman Triaryati, “Analisis Potensi Sumber 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Pada Kabupaten Di Bali Di Luar Wilayah Sarbagita,” 

Manajemen Unud 7, no. 8 (2018): 4267–96, https://doi.org/10.24843/EJMUNUD. 

2018.v7.i08.p9. 
9 Lisa Hermawati, Nopita Sari,  “Analisis Sektor Potensial Dan Keterkai 

tan Antar Wilayah Pada Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Oku )” 6, 

no. 1 (2018): 16–34. 
10Sadwir Munadar Irawan Safwandi , Isthafan Najmi, “Analisis Sektor 

Ekonomi Unggulan Dan Potensial Terhadap Perekonomian Di Provinsi Aceh (Periode 

2010-2017),” Semdi Unaya, 2019, 661–71, http://jurnal.abulyatama.ac.id/index 

.php/semdiunaya. 
11Rudi Aries,  Jiuhardi, Irwan Gani, “Analisis Struktur Dan Strategi 

Pengembangan Potensi Ekonomi Di Kota Samarinda” 12, no. 1 (2016): 85–107, http 

://journal.feb.unmul.ac.id. 
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ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses 

pembangunan ekonomi. Dengan demikian, adanya pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan 

ekonomi.
12

Salah satu yang menjadi  indikator ekonomi  untuk 

mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Besar kecilnya kontribusi 

pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil dari  

pembangunan  dan perencanaan sektoral yang dilakukan di daerah.
13

 

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi lampung dapat 

di lihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung (miliar rupiah), 2016–2019 

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 

Lampung Barat 4293,42 4509,54 4741,25 4987,66 

Tanggamus 
9371,99 9858.64 10353,18 10874,1

0 

Lampung Selatan 
25942,71 27359,53 28797,84 30277,1

7 

Lampung Timur 
26292,19 27496,84 28535,98 29635,0

3 

Lampung Tengah 
40949,37 43107,05 45456,32 47937,7

0 

Lampung utara 
14145,71 14882,71 15675,56 16515,0

6 

Waykanan 8233,79 8654,30 9105,19 9577,80 

Tulang Bawang 
13505,40 14242,03 15023,25 15847,2

3 

Pesawaran 9843,45 10336,51 10863,52 11408,4

                                                             
12 Patta Rapanna dan Yana Fajriah, “Menembus Badai Ekonomi Dalam 

Prespektif Kearifan Lokal”, (Makassar: CV SAH Media, 2018), hal.1. 
13Lina Suherty, “Analisis Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial 

Kabupaten Barito Kuala,” Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 12, no. 2 (2011): 143–

48. 
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1 

Pringsewu 6677,35 7018,70 7371,67 7744,56 

Mesuji 6008,00 6320,64 6656,01 7008,11 

Tulang Bawang 

Barat 

6705,64 7078,06 7464,81 7866,46 

Pesisir Barat 2654,54 2795,95 2945,57 3104,32 

Bandar Lampung 
32859,03 34921,08 37089,49 39405,2

7 

Metro 3657,87 3865,01 4084,82 4314,15 

Jumlah/Total 
209793,73 220626,10 232207,68 244436,

79 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. 

     Salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan perekonomian 

adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) (Amin, 2015).
14

Table 1.1 di atas merupakan PDRB 

antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, tingkat PDRB setiap 

kabupaten/kota berbeda-beda,  Kabupaten Lampung Tengah memiliki 

tingkat PDRB tertinggi selama lima tahun terakhir, dan Pesisir Barat 

memiliki PDRB terendah. Kabupaten Tanggamus urutan ke tujuh dari 

lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung, artinya kabupaten 

tanggamus berada pada posisi yang cukup tinggi dibandingkan 

kabupaten/kota yang lainnya. Tetapi angka PDRB kabupaten 

tanggamus masih menunjukan angka yang relatif kecil dibandingkan 

Kabupaten Lampung Tengah dan kota Bandar Lampung. Apabila 

kemampuan untuk meningkatkan dan mengelola sektor-sektor 

perekonomian terus ditingkatkan maka diharapkan akan mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung 

pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus. 

 

 

 

 

 

                                                             
14Sylviani dan Elvida Y. Suryandari, “Dampak Pengembangan Sektor 

Ekonomi Terhadap Potensi Konflik Di KPHL Sungai Beram Hitam”, Jurnal 

Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan14, no. 3 (2017): 171-190. 
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Tabel 1.2 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanggamus  

 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019  

LAPANGAN 

USAHA 
2015 2016 2017 2018 2019 

Pertanian, 

Kehutanan, 

dan 

Perikanan 

4 077,9

0 

4 226,0

6 

4 361,5

5 

4 466,1

7 

4 609,7

1 

Pertambanga

n dan 

Penggalian 

632,68 659,62 702,48 728,90 753,75 

Industri 

Pengolahan 
582,41 634,12 649,41 680,35 701,75 

Pengadaan 

Listrik dan 

Gas 

5,52 6,16 7,39 8,00 8,93 

Pengadaan 

Air, 

Pengelolaan 

Sampah, 

Limbah dan 

Daur Ulang 

9,68 10,08 10,79 11,36 11,81 

Konstruksi 524,47 570,88 643,42 705,91 745,35 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; 

Reparasi 

Mobil dan 

Sepeda 

Motor 

878,54 922,06 978,67 
1 063,2

2 

1 163,7

7 

Transportasi 

dan 

Pergudangan 

430,44 457,55 487,17 518,04 550,14 
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Penyediaan 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum 

137,91 146,72 159,92 176,88 190,64 

Informasi dan 

Komunikasi 
284,30 315,98 351,34 382,81 414,89 

Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
170,54 177,23 183,85 189,56 196,40 

Real Estate 261,97 276,25 292,36 309,48 330,10 

Jasa 

Perusahaan 
6,97 7,47 7,89 8,34 8,61 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan 

dan Jaminan 

Sosial Wajib 

360,28 381,62 403,10 429,70 452,09 

Jasa 

Pendidikan 
341,52 363,19 387,18 423,35 465,07 

Jasa 

Kesehatan dan 

Kegiatan 

Sosial 

108,78 115,51 121,86 130,26 138,85 

Jasa Lainnya 96,33 101,49 110,26 120,85 132,24 

PDRB 8 910,24 9 371,99 9 858,64 10 353,18 10 874,10 

PDRB Tanpa 

Migas 
8 567,06 9 021,39 9 496,66 9 991,43 10 501,31 

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus 

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pengembangan sektor-

sektor ekonomi potensial dengan mempertimbangkan potensi 

sumbaerdaya yang dimiliki.
15

 Tabel 1.2 di atas menunjukan bahwa 

                                                             
15Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi,  dan Hariadi Kartodharjo, “Dampak 

Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Luwu Timur,” 

Jururnal Economia 10, no. 1 (2014): 65–80. 
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struktur ekonomi Kabupaten Tanggamus masih bertumpu pada sektor 

pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten 

Tanggamus selama 5 tahun terakhir merupakan sektor yang terbesar 

dalam menyumbang PDRB Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar 

penduduk Kabupaten Tanggamus yang bekerja masih dominan pada 

sektor pertanian. Hal ini menandakan sektor pertanian masih 

mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tanggamus. 

Sektor- sektor ekonomi lainnya cenderung masih sangat minim 

kemampuannya dalam memberikan/menyediakan kesempatan kerja 

bagi penduduk Kabupaten Tanggamus. 

Tabel 1.3 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  

Tanggamus tahun 2015-2019 

Tahun Persentase 

2015 5,13 

2016 5,30 

2017 5,19 

2018 5,20 

2019 5,03 

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus 

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten tanggamus pada tabel 1.3 

di atas menunjukan fluktuatif, dimana setiap tahunya mengalami naik 

turun sejak tahun 2015-2019, angka tertinggi terlihat pada tahun 2016 

yaitu sebesar 5,30 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 

sebesar 5,19 persen, di tahun 2018 naik 0,1 persen menjadi 5,20 

persen dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 

sebesar 5,03 persen. Laju pertumbuhan PDRB kabupaten tanggamus 

masih sangat rendah, bahkan pada tahun 2018 hanya mengalami 

kenaikan 0,1 persen dan penurunan drastis sebesar 0,17%, Oleh 

karena itu penting bagi daerah untuk menggali, mengelola, dan 

mengoptimalkan ekonomi daerah perlu diketahui sektor atau 

subsektor ekonomi daerah sebagai upaya meningkatkan PAD yang 
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dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian pemerintah 

daerah dapat melakukan atau menetapkan kebijakan yang terarah 

dengan mudah sesuai dengan potensi ekonomi daerahnya. 

Pengembangan potensi ekonomi sektor potensial yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah 

merupakan suatu prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan.
16

 Oleh 

sebab itu, informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki daerah 

sangat penting diperlukan untuk mendukung kebijakan pembangunan 

ekonomi daerah. Masih adanya kesenjangan informasi (Gap 

Information) di Kabupaten Tanggamus mengenai potensi-potensi yang 

dapat digali dan dikembangkan guna menunjang pembangunan 

ekonomi daerah, sehingga analisis sektor potensial Kabupaten 

Tanggamus perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Tanggamus di masa mendatang.  

Berdasarkan uraian dan data-data di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sektor Potensial 

Terhadap TingkatPertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian lebih spesifik dan tidak 

mengambang dari tujuan yang direncanakan sehingga dapat 

mempermudah dalam mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan, maka penulis menetapkan batasan pada sektor potensial 

dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian juga menggunakan analisis 

Typology Klassen, Location Quention(LQ), Dynamic Location 

Quotient (DLQ),dan Shift Share yang dibatasi oleh waktu yaitu 

periode 2015-2019. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Sektor-Sektor Apa Saja yang Menjadi Sektor Potensial di 

Kabupaten Tanggamus? 

                                                             
16 Ni Komang Erawati, I Nyoman Mahendra Yasa, “Analisis Pola 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung,” n.d., 1–21.  
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2. Bagaiamana Pembangunan Ekonomi dalam Prespektif 

Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui Sektor-Sektor Apa Saja yang Menjadi 

Sektor Potensial di   Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk Mengetahui Bagaiamana Pembangunan Ekonomi 

dalam Prespektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan  penulis mengenai sektor potensial 

terhadap tingkat pertumubuhan ekonomi, serta penelitian ini 

dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.  

2. Bagi Pembaca, penulis berharap penelitian ini dapat berguna 

dan menambah wawasan  juga dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi adik tingkat yang akan melakukan penelitian 

dengan mengangkat permasalahan yang sama ditahun yang 

akan datang. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

     Penelitian-penelitian terdahulu digunakan untuk 

membandingkan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya. Beberapa penulis temukan Dalam 

penelitian sebelumnya dengan tema sektor potensial dan 

Pertumbuhan Ekonomi, diantaranya: 

Sadwir Munandar, Iran Safwadi, dan isthafan Najmi, Analisis 

Sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial Terhadap Perekonomian 

Di Provinsi Aceh (Periode 2010-2017). Dengan menggunakan 

alat analisis tipology klassen, Location  Quotient, dan Shift Share. 

Hasil tipology klassen menujunjukan sektor maju dan tubuh pesat 

di provinsi aceh yaitu: Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

dengan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib. Hasil dari perhitungan LQ menunjukan 

sektor basis di Provinsi Aceh adalah pertanian, kehutanan, dan 
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perikanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan 

pergudangan, realestat, administrasipemerintah, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hasil 

perhitungan Analisis Shift Share, menunjukan bahwa sektor 

komparatif dan tumbuh cepat pada perekonomian Nasional, 

yaitu: Pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan listrik dan 

gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 

penyediaan akomodasi dan makan minum, real estat, jasa 

pendidikan, Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib.
17

 

Dalam penelitian I Made Gede Sancita Wiguna dan Made 

Kembar Sri Budhi (2019), Analisis Sektor Unggulan dan Potensi 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2012-2016. 

Penelitian dengan Menggunakan alat analisis Location Quotient 

(LQ) dan Shift Share memperoleh hasil, yaitu: yang menjadi 

sektor unggulan di kabupaten Badungadalah sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang, sektor kontruksi; sektor 

transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum; sektor informasi dan komunikasi. Sektor ekonomi 

yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Badung adalah 

sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; 

sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate dan 

sektor jasa perusahaan. Sektor basis yang terdapat di Kabupaten 

Badung, yaitu. sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 

sektor kontruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor 

                                                             
17 Sadwir Munandar, Irwan Safwadi, Isthafan Najmi, “Anlisis sektor 

ekonomi Unggulan dan Potensial Terhadap Perekonomian di Provinsi Aceh (Periode 
2010-2017),” Jurnal Abulyatama, (2019) :  661-671.  http://jurnal. Abulyatam 

a.ac.id/index.php/semdi unaya 

http://jurnal/
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penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan 

komunikasi.
18

 

Ratnasari E.D Analisis Sektor-Sektor Pembentuk PDRB dan 

Penentuan Sektor Unggulan Di Wilayah Kabupaten Kebumen, 

penelitian menggunakan alat analisis LQ, Shift- Share, Tipologi 

Klassen, MRP dan Overlay memperoleh hasil: MRP, Analisis LQ 

di Kab.Kebumen menunjukkan sektor pertambangan dan  

penggalian, pertanian, jasa-jasa dan keuangan, jasa persewaan, 

sehingga tidak ada perubahan pergesaran struktur ekonomi di 

Kab. Kebumen. Untuk hasil tipologi Klassen menunjukkan sektor 

pertambangan dan sektor yang maju dan tumbuh pesat adalah 

sektor penggalian dan jasa, tapi untuk sektor pertanian dan 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk sektor maju 

tetapi tertekan. sektor manufaktur merupakan sektor potensial. 

Menurut peneliti sektor yang perlu dikembangkan yaitu sektor 

jasa.
19

 

Uki Masduki, Sektor Ekonomi Potensial di Kota Tangerang 

Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan LQ  yang menjadi sektor 

basis dan non basis di Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2013 

ada 5 (lima) sektor basis atau sektor potensial, yaitu sektor 

bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan hasil 

perhitungan rasio pertumbuhan sektor berdasarkan Model Rasio 

Pertumbuhan (MRP) dari kelima sektor basis atau sektor 

potensial di Kota Tangerang Selatan rata-rata memiliki 

pertumbuhan yang positif pada tahun 2010 - 2013.Artinya, 

kelima sektor basis tersebut sekaligus menjadi sektor dominan 

yang perlu dikembangkan dan menjadi prioritas basis utama bagi 

ekonomi Kota Tangerang Selatan.Dari kelima sektor tesebut, 

sektor jasa marupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi 

mencapai 17% pada periode penelitian disusul oleh sektor 

                                                             
18I Made Sancita Wiguna, dan Made Kembar Sri Budhi, “Analisis Sektor 

Unggulan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Badung Tahun 2012-

2016,” E-Jurnal EP Unud 8, no. 4 (2019): 810–41. 
19 Emma Dwi Ratnasari,”Sectors and Determination of GDP forming 

leading sector in district Kebumen”, Jurnal focus bisnis 13, no 01 (2014): 1-29. 
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bangunan yang pertumbuhannya mencapai 15%. Selain itu, 

sektor jasa juga memberikan kontribusi terhadap penyerapan 

tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu 32,1%.
20

 

Fahrur Raziqul Mirza, Muhammad Hidayat, dan Ranti 

Darwin, Analisis Sektor Potensial dan Strategi Pengembangan 

Perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu. Alat analisis yang 

digunakan yaitu: analisis Location Quotient, analisis Shift Share, 

analisis Tipology Klassen, analisis ICOR. Hasil analisis dengan 

menggunakan empat alat analisis tersebut yaitu: 1) Berdasarkan 

hasil penghitungan indeks Location Quotient  di Kabupaten 

Indragiri Hulu yaitu: sektor ekonomi basis di Kabupaten Indragiri 

Hulu tahun 2013-2017 adalah sektor Pertambangan dan 

Penggalian, sektor Pengadaan Air, sektor Real Estate, 

Pengelolaan Sampa, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan 

Pergudangan, Limbah dan Daur Ulang, sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Pendidikan dan 

sektor Jasa lainnya. Berdasarkan hasil Shift Share, komponen 

Differential Shift positif terdiri dari sektor Industri Pengolahan, 

sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor 

informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor Administrasi 

Pemerintahan; Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor 

jasa pendidikan. 2) Berdasarakan hasil dari Tipologi Klassen 

sektor ekonomi maju adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sektor Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum, sektor Real Estate, dan sektor Jasa 

Pendidikan. 3) Berdasarkan analisis Incremental Capital-Output 

Ratio, rata-rata kebutuhan investasi di Kabupaten Indragiri Hulu 

tahun 2013-2017 sebesar 8.5. 4) Berdasarkan analisis gabungan 

LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, didapat sektor potensial yaitu 

                                                             
20 Uki Masduki, “Sektor Ekonomi Potensial Di Kota Tangerang Selatan.” 

183–89. 
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sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Real 

Estate dan sektor Jasa Pendidikan.
21

 

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian 

terdahulu adalah terletak pada penambahan alat analisis yaitu 

Dynamic Location Quotient (DLQ,kreteria dalam menentukan 

sektor potensial menggunakan hasil gabungan Location Quotient 

(LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ), penelitian penulis 

juga melihat dari perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian 

terdahulu tidak melihat dari perspektif eknomi islam. 

H. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang 

perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.
22

 

1. Jenis Penelitian 

     Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif-kualitatif. Yaitu, menganalisis dengan 

memaparkan data dalam isntansi terkait yang telah disiapkan 

atau sudah ada dalam referensi buku ataupun jurnal.Penelitian 

deskriptif ditujukan untuk memberi penggambaran secara 

cermat suatu fenomena tertentu dan tidak sampai 

mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel.
23

 Deskriptif 

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai potensi sumber-

sumber pendapatan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanggamus, 

yang masih belum tergali atau belum dioptimalkan untuk 

memaksimalkan Pertumbuhan Ekonomi. 

 

                                                             
21 Fahrur Roziqul Mirza, Muhammad Hidayat, dan Ranti Darwin, 

“Analisis Sektor Potensial dan Strategi Pengembangan Perekonomian di Kbupaten 

Indragiri Hulu” Jurnal Akuntansi & Ekonomika 9, no. 2 (2019): 184-192. 

http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae 
22Suci Arischa, “Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,” JOM FISIP 6, no. 1 (2019): 1–

15. 
23 Rajali, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Dalam 

Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah ( Studi Tentang Strategi Peningkatan 
Penerimaan Sektor Pajak Di Kabupaten Aceh Tenggara ),” Jurnal Administrasi Publik 

( Public Administration Journal ) 3, no. 2 (2011): 234–286. 
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2. Populasi dan Sampel 

     Populasi adalah wilayah Generalisasi yang terdiri dari 

obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian  

kesimpulannya.
24

 Populasi dalam  penelitian ini yaitu data 

yang dikumpulkan dari laporan tahunan PDRB Kabupaten 

Tanggamus yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung. 

     Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam  penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini diambil secara random 

menggunakan teknik simple random sampling, yaitu 

pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut.
25

 

3. Sumber Data 

      Sumber data dalam peneitian ini yaitu data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain 

yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen. 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung 

melalui sumbernya, yang biasanya merupakan data masa lalu 

atau historikal, Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data 

time series dari  tahun 2015-2019, yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus ataupun instansi 

terkait yang menyediakan data untuk penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data dalam  penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi. Menurut Sugiyono,  Metode 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
26

 Penulis mengumpulan data 

dengan cara mencatat atau menyalin dokumen-dokumen resmi 

dari  Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus dan Badan 

                                                             
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2017) h.80. 
25Suci Arischa, “Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.”h.8. 
26Ibid, h.6. 
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Pusat Statistik Provinsi Lampung. Ada bebrapa data yang 

akan  digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB Kabupaten 

tanggamus, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Tanggamus, PDRB Provinsi Lampung dan Laju Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi Lampung. 

5. Teknik Pengolahan Data 

     Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

diperoleh dan dikumpulkan, maka langkah berikutnya adalah 

tahap mengolah data. Teknik dalam mengolah data-data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mentabulasi data, data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang disajikan dalam bentuk 

angka atau numberik. Data tersebut diperoleh melalui 

publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus dan 

Provinsi Lampung. Tabulasi data dibuat menggunakan 

Microsoft Excel. 

b. Data yang sudah ditabulasi, kemudian diolah 

menggunakan empat alat analisis yaitu Tipologi Klassen, 

Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient 

(DLQ), dan Shift Share. 

c. Pengolahan data menggunakan empat alat analisis 

tersebutmenggunakan Microsoft Exceldengan rumus pada 

masing-masing alat analisis. 

d. Diperoleh hasil/Output 

6. Teknik Analisis data 

Adapun yang menjadi alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Typology Klassen 

Analisis Typology Klassen adalah sebuah alat analisis 

yangdigunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran 

tentangpola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-

masingsuatu wilayah (Sjafrizal, 2008;180). Padadasarnya 

Typology Klassen membagi wilayah berdasarkan dua 

indikator, yaitu:pendapatan perkapitadaerah dan 
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pertumbuhan ekonomi daerah.
27

Analisis Typology Klassen 

digunakan untuk memperoleh klasifikasi pertumbuhan 

sektor perekonomian kabupaten tanggamus. 

 

Table. 1.4 

Peta Potensi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun ke-empat kriteria dari kategori pada Tabel 1.4 di 

atas adalah sebagai berikut: 

1) Kuadran I, disebut sektor unggulan apabila rata-rata 

PDRB Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata PDRB 

                                                             
27 Selvia Elysanti, Teguh Hadi P danHerman Cahyo D,”Analisis Tipologi 

dan Sektor Potensial Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah Kecamatan di 

Kabupaten Jember”, Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015, h.3.   

KUADRAN II (SEKTOR 
BERKEMBANG) 

● Potensi Tinggi 
● Kemampuan mengelola 

rendah 
Strategi yang dapat 
dilakukan: intensifiki 

KUADRAN I (SEKTOR 

UNGULAN) 

● Potensi Tinggi 

● Kemampuan mengelola 

Tinggi 

Strategi yang dapat 

dilakukan: Promosi dan 

Ekspansi 
KUADRAN IV (SEKTOR 

TERBELAKANG) 

● Potensi Rendah 

● Kemampuan mengelola 

rendah 

Strategi yang dapat 

dilakukan: Edukasi dan 

Pengembangan. 

KUADRAN III (SEKTOR 

POTENSIAL) 

● Potensi Rendah 

● Kemampuan mengelola 

Tinggi 

Strategi yang dapat 

dilakukan: Ekstensifikasi/ 

Ekspansi 

 

POTENSI 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi Rendah 

KEMAMPUAN MENGELOLA 
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per sektor, dan rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB 

Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata Laju 

Pertumbuhan PDRB per sektor. 

2) Kuadran II, disebut sebagai sektor berkembang apabila 

rata-rata PDRB Sektoral lebih rendah daripada rata-rata 

PDRB per sektor, namun rata-rataLaju Pertumbuhan 

PDRB Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata Laju 

Pertumbuhan PDRB per sektor. 

3) Kuadran III, disebut sebagai sektor potensial apabila 

rata-rata PDRB Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata 

PDRB per sektor, dan rata-rata Laju Prtumbuhan PDRB 

Sektoral lebih rendah dari pada rata-rata Laju 

Pertumbuhan PDRB per sektor. 

4) Kuadran IV, disebut sebagai sektor terbelakang apabila 

rata-rata PDRB Sektoral lebih rendah daripada rata-rata 

PDRB per sektor, dan rata-rata Laju Pertumbuhan 

PDRB Sektoral lebih rendah daripada rata-rata Laju 

Pertumbuhan PDRB persektor. 

b. Analisis Location Quotient (LQ) 

Location Quotient atau disingkat LQ adalah perbandingan 

tentang besaran sektor industri disuatu daerah terhadap 

besarnya peranan sektor industri tersebut secara nasional.
28 

 
 

LQ = 
  
  
 
 

 

 

Dimana: 

Si  = pendapatan sektor industri daerah (Kabupaten 

Tanggamus)  

Ni = pendaptan total semua sektor daerah bawah 

(Kabupaten Tanggamus)  

S = nilai tambah sektor i secara nasional 

                                                             
28 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2014) h.82. 
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N  = Pendapatan total semua sektor daerah atas (Provinsi 

Lampung). 

 

Dari perhitungan LQ dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1) Jika nilai LQ > 1 maka sektor tersebut merupakan 

sektor basis. Memiliki keunggulan komparatif, sektor 

tersebut tidak hanya mampu memnuhi kebutuhan di 

daerahnya tetapi juga dapat di ekspor keluar daerahnya.  

2) Jika nilai LQ < 1 artinya sektor tersebut merupakan 

sektor non basis. Produksi sektor tidak dapat memenuhi 

kebutuhan di daerahnya sehingga perlu mengimpor dari 

luar daerahnya.  

3) Jika nilai LQ = 1 artinya sektor tersebut bukan termsuk 

sektor basis ataupun sektor non basis, tidak memiliki 

keunggulan komparatif. Hasil produksinya hanya 

mencukupi kebutuhan didaerahnya, tidak dapat 

mengekspor juga tidak mengimpor dari luar daerahnya. 

c. Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) 

     Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) digunakan 

untuk mengetahui sebesar apakah perubahan yang terjadi 

pada suatu sektor perekonomian di suatu daerah dan 

bagaimana perkembangan pada sektor perekonomian 

tersebut dengan cara membandingkan dengan sektor yang 

sama di tingkat wilayah yang lebih luas sebarannya. Untuk 

mendapatkan nilai DLQ pada suatu sektor perekonomian 

dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

DLQ = 
              

             
 

 

Keterangan:  

DLQ: Indeks potensi sektor i di daerah kab/kota  

gj : Laju pertumbuhan sektor i di daerah kab/kota 

Gj : Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah 

kab/kota 
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gi : Laju pertumbuhan sektor i di provinsi 

Gi : Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di provinsi 

t : Selisih tahun akhir dan tahun awal 

 

Kriteria dalam nilai DLQ yang diperoleh sebagai berikut: 

1) DLQ > 1, maka potensi perkembangan sektor i di 

kabupaten/kota lebih cepat dibandingkan dengan sektor 

yang sama di tingkat provinsi dan masih dapat 

diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang 

akan datang. 

2) DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor i di 

kabupaten/kota lebih lambat dibandingkan dengan 

sektor yang sama di tingkat provinsi dan sektor tersebut 

kemudian tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor 

basis pada masa yang akan datang. 

d. Analisis Shift Share 

     Analiis shift-share merupakan sebuah analisis untuk 

mengetahui terjadinya pergeseran pangsa sektor ekonomi 

di Kabupaten Tanggamus. Analisis shift-share digunakan 

untuk menganalisis kinerja perekonomian daerah.
29

 Ada 

tiga komponen dasar yang dapat diketahui dari analisis 

shift-share ini dimana ketiga komponen ini memiliki 

hubungan satu samalain. Ketiga komponen tersebut yaitu: 

1) National share (Ns), Menjelaskan perbandingan 

pertumbuhan ekonomi dari kabupaten Tanggamus 

dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih luas 

atau daerah yang dijadikan referensi (Provinsi 

Lampung). Rumus yang digunakan untuk mencari 

national share ialah: 

 

Nsr,i,t = Er,i,t-n (EN,t /EN,t-n) - Er,i,t-n 

 

2) Proportional share (Ps), menunjukkan perubahan 

kinerja dari suatu sektor ekonomi (lapangan  usaha) di 

                                                             
29Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2015), 390. 
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Kabupaten Tanggamus terhadap sektor yang sama 

didaerah yang dijadikan referensi (Provinsi Lampung) 

dengan rumus: 

 

Ps r,i,t = {(EN,i,t /EN,i,t-n) - (EN,t /EN,t-

n)} × Er,i,t-n 

 

3) Differential shift (Ds), menentukan seberapa jauh 

kemampuan daya saing perekonomian di Kabupaten 

Tanggamus dengan daerah yang dijadikan referensi 

(Provinsi Lampung) dengan rumus: 

 

Ds r,i,t = {Er,i,t - (EN,i,t /EN,i,t-n) Er,i,t-n} 

 

Untuk menghitung shift-share digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

SS : Ns + Ps + Ds 

 

Keterangan:  

E = Employment atau banyaknya usaha 

N = wilayahyanglebih tinggi jenjangnya 

r = region atau wilayah analisis 

i = sektor industry 

t = tahun 

t-n = tahun awal 

Ns = National Share 

Ps = Proportional Shift 

Ds = Differential Shift 

 

1) Jika Ds > 0, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten 

Tanggamus lebih cepat dari pertumbuhan sektor yang 

sama di Provinsi Lampung  

2) Jika Ds < 0, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten 

Tanggamus relatih lebih lambat dari pertumbuhan 

sektor yang sama di Provinsi Lampung  
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3) Bila Ps > 0, maka Kabupaten Tanggamus akan 

berspesialisasi pada sektor yang ditingkat provinsi 

tumbuh lebih cepat.  

4) Sebaliknya jika Ps < 0, maka Kabupaten Tanggamus 

akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat provinsi 

tumbuh lebih lambat.
30

 

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

BAB ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat uraian tentang landasan teori dan terkait dengan tema 

skripsi. 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

1. Gambaran umum Kabupaten Tanggamus  

2. Penyajian Data penelitian 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

1. Analisis Data Penelitian 

2. Temuan Penelitian 

 

BAB V PENUTUP 

BAB terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkah seluruh hasil penemuan 

penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.  

 

 

 

 

                                                             
30Ibid, h.90. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

   Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting 

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi 

yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat padasuatu 

periode tertentu. Di samping analisis pertumbuhan ekonomi 

dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan 

pembangunan yang telah dicapai dapat pula digunakan untuk 

menentukan arah pembangunan yang akan datang. Setiap 

upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan 

utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja 

untuk masyarakat daerah.Dalam upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara 

bersama-sama mengambil inisiatif membangun 

daerah.Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya 

dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada berupaya 

menginventarisir potensi sumber daya tersebut untuk 

merancang dan membangun perekonomian daerah.Perbedaan 

kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak 

pembangunan yang diterapkan berbeda pula.
31

 

    Menurut pendapat Simon Kuznet pertumbuhan ekonomi 

adalah peningkata kemampuan suatu negara (daerah) untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, 

yang terwujud dengan adanya kenaikan ouput nasional secara 

terus menerus disertai kemajuan teknologi serta adanya 

                                                             
31Heppi Syofya, “Analisis Sektor Potensial Dalam Penentukan Prioritas 

Pembangunan Kabupaten Kerinci Analysis of Potential Sectors in Determining 

Development Priorities of Kerinci Regency,” Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika 8, no. 

1 (2018): 23–30. 
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penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang 

dibutuhkanya.
32

 

     Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dimulai 

maka artinya apabila ada pasar yang cukup dan akumulasi 

kapital, pembagian kerja akan terjadi, hail ini akan 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Kenaikanproduktivitas ini akan menaikkan penghasilan 

nasional dan selanjutnya akan memperbesar jumlah 

penduduk.
33

 

     Pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan produksi 

barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang 

waktu tertentu.
34

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui 

dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu 

(PDRBt) dengan (PDRBt-1). 

 

Laju pertumbuhan ekonomi = 
                

          
 x 100% 

 

     Melalui pertumbuhan ekonomi wilayah dengan melihat 

potensi ekonomi masing-masing dari wilayah yang cukup 

tinggi mampu mensejahterahkan masyarakat secara bertahap 

akan dapat pula ditingkatkan.
35

 Potensi wilayah yang tinggi 

dapat menambah pendapatan masyarakat secara keseluruhan 

pada wilayah tersebut dan dapat menyebabkan nilai 

tambah(vallue added). Pendapatan pada wilayah yang terjadi 

merupakan bentuk balas jasa bagi faktor produksi yang 

beroperasi diwilayah tersebut (modal, tanah, teknologi dan 

tenaga kerja). Laju pertumbuhan ekonomi wilayah sangat 

bervariasi antar satu wilayah dengan wilayah lainya. 

                                                             
32Evie Erviana, “Analisis Sektor Unggulan Dan Sektor Potensial Dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji Dalam Persepektif Ekonomi 
Islam, (Skripsi, UIN Intan Lampung, 2020). 28. 

33 Ibid. 
34https://sirusa.bps.go.id/sirusa.index.php/indikator/3. System informasi 

dan rujukan statistic- view indicator, di akses pada tanggal 19 april 2021, pukul 07.19. 
35 Sjafrizal, Ekonomi Pembangunan dan Perkotaan, (Jakarta: Pt. Grafindo 

Persada, 2014). 

https://sirusa.bps.go.id/sirusa.index.php/indikator/3


25 
 

  

perkembangan ilmu ekonomi wilayah terdapat beberapa 

model pertumbuhan yaitu: 

a. Model Basis Ekspor  

     Model ini diperkenalkan oleh Douglas C. North pada 

tahun (1956) yang didasarkan pada hasil studinya 

dibeberapa negara bagian di Amerika Serikat. Menurut 

model ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada 

dasarnya ditentukan oleh besarnya keuntungan 

kompetitif yang dimiliki oleh wilayah yang 

bersangkutan. Bila suatu wilayah tertentu dapat 

mendorong pertumbuhan sektor sektor yang 

mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk 

kegiatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi wilayah 

yang bersangkutan akan meningkat cepat. Hal ini terjadi 

karena peningkatan ekspor memberikan dampak 

berganda ( multiplier effect) yang cukup besar bagi 

perekonomian daerah yang bersangkutan. 

     Keunggulan kompetitif di suatu wilayah dilatar 

belakangi oleh kekayaan alam dalam wilayah itu 

sendiri. Setiap wilayah berbeda beda dan tidak merata 

menyebabkan biaya produksi antar daerah tidak merata. 

b. Shift Share Analysis 

     Analisis Shift Share merupakan salah satu model 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang juga bertujuan 

untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan ekonomi 

pada wilayah tersebut. Karena dapat mengidentifikasi 

peranan ekonomi nasional dan kekhususan daerah 

bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah 

bersangkutan.  

     Ilmu Shift Share dijadikan alat analisis paling sering 

dalam penelitian tentang ilmu ekonomi wilayah. 

Analisis Shift Share membandingkan perbedaan laju 

pertumbuhan berbagai sektor wilayah dengan sektor 

nasional. Metode ini menjelaskan penyebab perubahan 

atas beberapa variabel, dengan pengisolasian berbagai 
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faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri 

pertumbuhanya dari waktu ke waktu.  

     Analisis shift share untuk mengetahui perubahan dan 

pergeseran sektor pada perekonomian wilayah. Analisis 

shift share membandingkan laju pertumbuhan sektor 

sektor ekonomi regional (kabupaten/kota) dengan laju 

pertumbuhan yang lebih tinggi tingkatanya (provinsi). 

Dengan menggunakan analisis shift share dapat 

diketahui perubahan struktur ekonomi selama periode 

pengamatan tertentu. Data yang digunakan adalah 

PDRB sektoral. Analisis shift share dapat menggunakan 

variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi 

yang terbanyak digunakan adalah variable lapangan 

kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. 

 

2. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi  

Ciri-ciri dalam Pertumbuhan ekonomi modern menurut 

Kuznets adalah sebagai berikut:
36

 

c. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita yaitu, 

Apabila jumlah suatu penduduk meningkat maka harus 

juga dibarengi dengan bertambahnya jumlah pendapatan 

perkapita. 

d. Peningkatan Produktifitas, yaitu pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat nampak pada produk perkapita khususnya 

terjadi perbaikan kualitas input yang meningkatkan 

efisiensi dan produktifitas perunit input. 

e. Laju perubahan struktural, yaitu dimana perubahan ini 

mencakup perubahan dari kegiatan pertanian ke non-

pertanian, dari industri ke jasa, dari perusahaan perorangan 

menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan pada 

status kerja buruh. 

                                                             
36 Ismail Ibrahim, “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya 

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016). Gorontalo Development Review 1, no 2. 

(2018): 44-58. 



27 
 

  

f. Urbanisasi, yaitu dimana pertumbuhan ini ditandai dengan 

semakin banyaknya penduduk di negara maju yang 

berpindah dari daerah pedesaan ke perkotaan. 

g. Ekspansi Negara Maju, yaitu apabila pertumbuhan ini 

ditandai dengan ilmu dan pengetahuan moder yang mulai 

berkembang, dan revolusi industri yang tadinya terjadi di 

Inggris sekarang telah bergeser dan menyebar ke wilayah 

Eropa dan Jepang. 

 

3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Proses laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing negara 

berbeda-beda, yaitu tergantung pada sumber daya alamnya, 

sumber daya modal usaha, teknologi, dan lainya. beberapa 

faktor pertumbuhan ekonomi antara lain: 

a. Sumber alam,faktor utama yang mempengaruhi 

perkembangan ekonomi adalah sumber daya alam dan 

tanah. Tersedianya sumber alam yang melimpah 

merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. 

Namun harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang 

memadai agar pemanfaatan sumber daya alam dapat secara 

optimal. 

b. Akumulasi modal, termasuk investasi baru yang berwujud 

tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumber daya manusia 

(human resources), akan terjadi jika ada bagian dari 

pendapatan sekarang yang akan ditabung dan 

diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang 

akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumber 

daya yang baru dan meningkatkan sumber daya yang ada.  

c. Pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan 

dengan kenaikan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai 

faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan 

ekonomi, namun kemampuan merangsang tergantung 

kepada kemampuan siistem ekonomi yang berlaku dalam 

menyerap dan memperkerjakan tenaga kerja secara 

produktif.  



28 
 

  

d. Kemajuan teknologi, menurut para pakar ekonom 

merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan 

ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana 

kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan 

cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan 

tradisional. 

e. Sumber daya institusi (sistem kelembagaan), Negara-

negara dengan institusi yang baik lebih mampu 

mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga 

perekonomianya bisa berkerja dengan baik. Institusi yang 

kuat akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan 

kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar akan 

teratasi. 

     Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori 

Harrod-Domar, Neoklasik, dari Solow, dan Teori Endogen 

oleh Romer, bahwasannya terdapat tiga faktor atau komponen 

utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiga faktor tersebut, 

yaitu: 

a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis 

investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, 

dan modal atau sumber daya manusia.Akumulasi modal 

akan berhasil apabila sebagian pendapatan yang ada di 

tabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output dan 

penghasilan dikemudian hari. 

b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya 

akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang lebih luas 

lagi serta perlu adanya kesempatan kerja yang lebih 

banyak. 

c. Kemajuan teknologi dalah hasil cara-cara yang baru, yang 

telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisyonal.
37

 

Faktor utama yang menentukan pembangunan ekonomi adalah 

adanya permintaanbarang dan jasa dari luar daerah, sehingga 

                                                             
37 Asti Oktari, “Pengaruh Tingkat investasi dan belanja pemerintah 

terhadap produk domestik regional bruto di provinsi lampung dalam prespektif 

ekonomi islam”, (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 19. 
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sumber daya lokal dapat menghasilkan kekayaan daerah 

karena menciptakan peluang kerja didaerah.
38

 

 

B. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Prinsip dasar ekonomi Islam dasar ekonomi Islam menurut 

abdul manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada 

tiga konsep fundamental yaitu: keimanan kepada Allah (tauhid), 

kepemimpinan(khalifah), dan keadilan (ta’dalah). syariah Islam 

termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk 

menjadi sebab kebahgiaan dan kesejahteraan hidup manusia 

khususnya dalam bidang ekonomi, tujuan islam adalah 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

     Pembangunan ekonomi Islam merupakan konsep yang 

menganalisis proses pembangunan dan faktor faktor yang 

mempengaruhinya serta mengidentifikasi dan merekomendasikan 

kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah 

Rasulullah SAW. Adapun konsep dasar yang menjadi basis 

dalam ekonomi pembangunan syariah adalah:  

1. Konsep tauhid, khilafah, dan tazkiyyah dalam 

pembangunan ekonomi  

2. Aspek pembangunan: fisik materil, moral spiritual  

3. Fokus utama: manusia (subjek dan objek pembangunan)  

4. Peran negara (role off the state). 

     Konsep tauhid memegang peran penting karna esensi dari 

segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah 

didasarkan pada ketundukkan kepada Allah SWT. Pembangunan 

yang dilakukan harus diarahkan kepada upaya untuk 

melaksanakan segala ketentuan-Nya. 

     Ukuran ukuran keberhasilan tidak hanya ditentukan dengan 

aspek materil semata, namun juga ditentukan oleh kualitas 

moralitas yang ada. Karena itu indikator yang dibangun harus 

bersifat komperhensif dan holistik, dimana kedua aspek ini 

mendapat tempat yang memadai dan porposional. 

                                                             
38 Lukman Hakim, Prinsip Prinsip Ekonomi Islam, (Pt Gelora Aksara 

Pratama, Erlangga, 2012), 6 
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     Pemenuhan sarana bagi kegiatan ekonomi sosial dan ibadah 

kepada Allah nilai universal lain dari ekonomi Islam tentang 

produksi pemerintah untuk mencari sumber sumber halal dan 

baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output 

produksi pada jalan yang tidak mendzolimi pihak lain dan tidak 

mengarahkan pada kerusakan. 

     Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar 

terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga 

terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta 

keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. 

     Perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab 

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya 

dibidang perekonomian. Tujuan Islam adalah menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha. 

Penekanan disini ialah bahwa pertumbuhan ekonomi ada dalam 

wacana pemikiram muslim.  

     Kemudian pertumbuhan ekonomi dalam Islam ditunjuk untuk 

menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warga negara agar ia 

terbebas dari segala bentuk hambatan baik yang dalam bidang 

finansial maupun bidang hukum, kecuali penghambatan kepada 

Allah. 

     Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan dan pembangunan 

wilayah yaitu dalam islam: 

a. Teori Ibnu Khaldun  

Pembangunan ekonomi sangat penting karena kecenderungan 

normal dalam masyarakat tidak ingin mandeg, mereka harus 

terus maju atau mereka akan mengalami kemunduran. 

Pembangunan ekonomi dalam Islam di model Ibnu Khaldun 

tidak mengacu hanya kepada pertumbuhan ekonomi saja.  

Pembangunan ekonomi dalam pandangan ekonomi Islam 

menurut Ibnu Khaldun di dasarkan pada Pembangunan (g) 

meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing 

masing variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintah 

(G), Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j) 

dan akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan 

atau kebahagiaan hakiki manusia dan menjamin tidak hanya 
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keberlangsungan hidup melainkan kemajuan dalam 

peradaban. 

b. Teori Yusuf Al Qardhawi 

     Pendekatan ekonomi dalam pandangan ekonomi Islam 

menurut Yusuf Al Qardhawi adalah untuk mewujudkan 

kahidupan yang baik (al hayat at-taiyibah). Sistem ekonomi 

yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal 

pendistribusian harus berdasarkan dua sendi yaitu sendi 

kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini ialah 

kebebasan dalam bertindak dibingkai oleh nilai nilai agama 

dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang 

menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk 

berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, 

tetapi sebagai keseimbangan antar individu dengan unsur 

materi dan spiritual yang dimilikinya.  

     Keseimbangan antar individu dengan masyarakat serta 

antar masyarakat dengan masyarakat lainya. keadilan dalam 

pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al- Quran 

agar supaya harta kekayaan tidak beredar diantara orang orang 

kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi 

kepada kesejahteraan masyarakat keseluruhan. 

     Pemahaman dalam pertumbuhan ekonomi Islam mengenai 

pembatasan persoalan ekonomi. Dalam Islam kekayaan bukan 

sebagai bagian terpisah dengan pendistribusianya. Islam justru 

mendorong agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan 

pokok dengan menghasilkan produk. 

     Tujuan pertumbuhan ekonomi islam adalah memberikan 

semua masyarakatnya kecukupan bukan kekurangan. Islam 

menjunjung tinggi keadilan agar kesejahteraan masyarakat 

bisa terpenuhi. Dasar hukum keadilan tercantu dalam Q.S 

Annahl ayat 90:  

 

ٍِ اْنفَْحَشۤاِء  ٗ َع ٓه ُْ َٚ َٔ  ٗ ْٚحَۤاِئ ِرٖ اْنقُْشته اِ َٔ  ٌِ ْحَغا اْْلِ َٔ َ َٚأُْيُش تِاْنَعْذِل 
ٌه َّللّاه اِ

 ٌَ ْٔ ُش ِٙ َِٚعظُُكْى نََعههُكْى جََزكه اْنثَْغ َٔ َُْكِش  ًُ اْن َٔ٠ٓ 
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Artinya:Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatankeji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.  

 

     Islam menjadikan pertumbuhan ekonomi berimbang 

dengan dilakukanya kebijakan di wilayah perkotaan maupun 

di pedesaan. Dengan begitu kesenjangan antara si miskin dan 

si kaya tidak lagi tinggi dan pertubuhan ekonomi merata. 

 
c. Teori Muhammad Qal’ah Jey  

Dalam bukunya Mabahits Fi Al-Iqtishad al-Islamy 

mengatakan bahwa salah satu tujuan ekonomi Islam adalah 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, Islam juga 

memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan 

ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara 

menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi 

banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena 

itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita bukan 

menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, tapi berbeda 

sama sekali dengan kondisi rill, kemiskinan menggurita dan 

kesenjangan menganga. 

     Secara konsep Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi 

untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga ditujukan 

untuk keadilan distribusi. Keadilan dilakukan dengan 

memberlakukan kebaikan bagi setiap manusia dalam kondisi 

apapun, yang tujuannya adalah adanya kesempatan semua 

anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan serta 

menjamin perputaran roda perkonomian bisa dinikmati oleh 

semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini telah 

dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: 
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نِِزٖ اْنقُ  َٔ ِل  ْٕ ُع ِنهشه َٔ  ِّ
ٖ َفهِهّه ِْْم اْنقُشه ٍْ اَ ّٖ ِي نِ ْٕ ٗ َسُع ُ َعهه

ٗ َيآ اَفَۤاَء َّللّاه ًه اْنَٛحه َٔ  ٗ ْشته

ىُكُى  جه َيآ اه َٔ ُُْكْىْۗ  ٍَ اْْلَْغَُِٛۤاِء ِي ْٛ نَةً ۢ تَ ْٔ ٌَ ُد ْٕ ْٙ َْل َُٚك ِْٛمِۙ َك ثِ ٍِ انغه اْت َٔ  ٍِ ْٛ ِك غه ًَ اْن َٔ

ُْٚذ اْنِعقَاِبِۘ  َ َشِذ ٌه َّللّاه َ ْۗاِ
اجهقُٕا َّللّاه َٔ اِۚ  ْٕ ىُكْى َعُُّْ فَاَْحَُٓ ٓه َيا ََ َٔ  ُِ ْٔ ُل فَُخُز ْٕ ُع  ٧انشه

 
Artinya : apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan 

Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya. 

 

C. Pembangunan Ekonomi  

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi  

     Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu 

proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu 

masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan 

menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan 

pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau 

mengatur sesuatu yang belum ada.
39

 Sedangkan menurut 

Blakely pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat 

mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan 

pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi dalam daerah tersebut.
40

 

     World Development Report yang terbit pada tahun 1991, 

World Bank melontarkan pernyataan tegas bahwasanya 

tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas 

                                                             
39 Ernan Rustiadi Dkk, Perencanaan Dan Pembangunan Wilayah (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 119 
40 Mudrajad Kuncoro, Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasim 

Perencanaan, Strategi Dan Peluang (Jakarta: Erlangga, 2004), 110. 
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kehidupan. Terutama di negara-negara yang paling miskin, 

kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan 

pendapatan yang lebih tinggi, namun yang dibutuhkan bukan 

hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan 

salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. 

Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, pendidikan yang 

lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, 

pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan 

hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan 

individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya.
41

 

     Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang mana menyatakan 

bahwa fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni 

memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses 

pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa 

pembangunan harus memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki 

karakter baik sosial, budaya, bahkan geoografis yang berbeda 

sehingga perlu kebijakan yang diharapkan mampu 

memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya agar mampu 

mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan 

pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan 

ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur 

salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 

Jhingan mengajukan beberapa persyaratan pembangunan 

ekonomi:
42

 

a. Pembangunan harus bertumpu pada kemampuan 

perekonomian dalam negeri atau daerah. Untuk 

memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan 

kemajuan materil harus muncul dari masyarakat.  

                                                             
41 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, ed. 9. 

(Jakarta: Erlangga, 2006), 22. 
42 ML Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan (Jakarta: PT 

Raja Grasindo Persada, 2010), 34. 
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b. Dapat menghilangkan kesempurnaan pasar, 

ketidaksempurnaan pasarnya menyebabkan mobilitas 

faktor terganggu dan menghambat ekspansi sektoral dan 

pembangunan.  

c. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat 

pertanian tradisional menjadi industri yang ditandai dengan 

meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya 

sektor primer.  

d. Pembantukan modal, merupakan faktor penting dan 

strategis dalam pembangunan ekonomi.  

e. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk 

melakukan investasi yang paling menguntungkan 

masyarakat, tetapi tetap mempertimbangkan dinamika 

perekonomian.  

f. Persyarakat sosial-budaya, wawasan sosial-budaya serta 

organisasi harus dimodifikasi, sehingga selaras dengan 

pembangunan.  

g. Administrasi, alat untuk perlengkapan administrasi untuk 

perencanaan.  

 

2. Indikator Pembangunan Daerah  

Beberapa indikator pengukuran keberhasilan dalam 

pembangunan yaitu:  

a. Pendapatan Perkapita  

Pendapatan perkapita baik dalam ukuran GNP maupun 

PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang 

telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi. Dalam perspektif makro-ekonomi, indikator ini 

merupakan bagian kesejahteraan yang dapat diukur, 

sehingga dapat menggambarkan kemakmuran masyarakat.  

b. Struktur Ekonomi  

Peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan 

transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas 

sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan 

peningkatan per kapita, kontribusi sektor 
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menufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional 

akan meningkat terus.  

c. Indeks Pembangunan Manusia  

Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah 

pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia 

karena pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada 

pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman 

ini pembangunan diartikan sebagai proses yang bertujuan 

mengembangkan pilihan yang dapat dilakukan manusia. 

Hal ini didasari pada asumsi bahwa peningkatan kualitas 

sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya 

berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup 

manusia secara bebas.  

 

D. Pembangunan Ekonomi Regional 

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Regional  

     Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan 

untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga 

infrastruktur yang tersedia lebih banyak, terdapat banyak 

perusahaan semakin berkembang, semakin tingginya taraf 

pendidikan dan juga semakin meningkatnya teknologi-

teknologi
43

 

     Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi 

ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya 

pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada tahun 

tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi harga dan 

jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur 

dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek 

kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, 

perkembangan teknologi, peningkatan teknologi, peningkatan 

dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang 

tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran 

masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi meliputi 

berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka 

                                                             
43 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar 

Kebijakan (Jakarta: Kencana 2017), 3. 
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sampai dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai 

suatu negara telah meningkat.
44

 

     Defenisi berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang 

otonomi daerah, maka terjadi pula pergesaran dalam 

pembangunan ekonomi yang bersifat sentralistis, mengarah 

pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan 

kepada daerah untuk membangun wilayah termasuk 

pembangunan dalam bidang ekonomi.
45

 

     Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah darah dan masyarakatnya mengelola sumber-

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptkan 

suatu lapangan kerja baru dan meransang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 

tersebut.
46

 

     Perkembangan dari pembangunan ekonomi diharapkan 

dapat menambah kesempatan kerja, tingkat pendapatan 

meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi. 

Proses pembangunan ekonomi memiliki dampak yang besar 

terhadap perubahan perekonomian, serta mengurangi 

kemiskinan, pengangguran yang secara lansung berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi 

berupa proses yang bertujuan untuk mencapai perubahan yang 

terjadi secara terus menerus dalam usaha memperbaiki 

pendapatan masyarakat.  

     Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam 

pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi 

ditujukan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk 

Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau 

regional. 

     Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembangunan ekonomi yang diwujudkan dari berbagai 

                                                             
44Ibid, 10. 
45 Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 132. 
46Ibid., 133.  
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kebijaksanaan (Sirojuzilan dan Ksyful Mahali, 2010: 6), 

secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:
47

 

a. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

pertumbuhan produksi nasional yang tepat.  

b. Mencapai tingkat kestabilan harga dengan mengendalikan 

tingkat inflasi yang terjadi diperekonomian.  

c. Mengatasi maslah pengangguran dan membuka 

kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja.  

d. Mewujudkan pendistribusian pendpatan yang lebih adil 

dan merata.  

     Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi 

masyarakat.Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, 

pemerintah daerah dan masyarkatnya harus mengambil bagian 

dalam melaksanakan pembangunan daerah.Oleh karena itu, 

pemerintah daerah beserta masyarakat harus mampu 

memperkirakan dan menggunakan potensi daerahnya secara 

tepat agar rancangan yang dilakukan untuk membangun 

perekonomian daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. 

Dalam pembangunan daerah ada 4 peran pemerintah 

daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu
48

: 

a. Enterpreneur, dalam hal ini pemerintah daerah bisa 

mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membetuk 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan 

dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam 

pengendalian pemerintah daerah. 

b. Koordinator, pemerintah daerah harus mampu bertindak 

sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di 

daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan 

atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi 

yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya.  

c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat berperan sebagai 

fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui 

                                                             
47April, “Analisis Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2020). 
17-18. 

48 Subandi, Ekonomi Pembanguna, 133. 
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perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya 

masyarakat) di daerahnya. 

d. Simulator, pemerintah daerah dapat berperan sebagai 

stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha 

melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat 

mempengaruhi dunia usaha untuk masuk kedaerah terebut.  

2. Tahapan Pembangunan Ekonomi Regional 

Tahapan-tahapan pada pembangunan ekonomi regional 

sebagai berikut:
49

 

a. Mempelajari terlebih dahulu karakteristik daerah yang 

akan dibangun, misalnya jumlah jenis serta kondisi sumber 

daya alam yang ada dan keadaan pasar, sosial, ekonomi 

makro (tingkat pendapatan), dan struktur politiknya. 

b. Menentukan komoditas dan sektor unggulan dan jenis 

kegiatan ekonomi yang perlu dikembangkan, baik yang 

suadah ada sejak lama maupun yang belum ada.  

c. Menentukan sifat serta mekanisme keterkaitan antara 

sektor-sektor yang ada di daerah tersebut serta mempelajari 

kelembagaan sosial masyarakat.  

 

E. Pembangunan Daerah Tertinggal  

1. Pengertian Daerah Tertinggal  

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020, pengertian 

daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta 

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan 

daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah 

tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu 

perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan 

karakteristik daerah.
50

 Dalam konsep Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal juga pada 

umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif 

                                                             
49 Sirojuzilam, Pembangunan Ekonomi Regional, (Medan: USU Perss, 

2015), 19. 
50 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah 

Tertinggal Tahun 2020-2024. 
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terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumber daya 

alam atau rawan bencana alam.
51

 

Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu 

daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya 

mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan 

dengan daerah lain. Wilayah tertinggal dalam kerangka 

penataan ruang nasional didefinisikan sebagai wilayah 

budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata 

nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial 

beserta infrastrukturnya. Pengertian yang lebih umum 

meyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah 

pendesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan 

sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan keterbatasan 

aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah 

yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif 

tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan 

memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah.
52

 

 

2. Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal  

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah 

Tertinggal Republik Indonesia (2004) penetapan kriteria 

daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah yaitu : (1) 

perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) 

sarana dan prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan 

keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, 

dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah 

perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah 

rawan bencana dan rawan konflik. Menteri Negara 

Pembangunan Daerah Tertinggal juga menyebutkan bahwa 

                                                             
51 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, ―Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Ketertinggalan Kabupaten Daerah 

Tertinggal‖, (On-Line), dilihat di www.ditjenpdt.kemendesa.go.id pada tanggal 26 

Maret 2021 
52 Abdul Wahid, ―Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Study 

Kasus: Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat‖ (Skripsi Program Sarjana Institut 

Pertanian Bogor, 2006), h. 13. 
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faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah 

tertinggal yaitu antara lain:
53

 

a. Geografis : umumnya secara georafis daerah tertinggal 

relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di 

pedalaman, perbukitan/pergunungan, kepulauan, pesisir 

dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis 

lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik 

transportasi maupun media komunikasi.  

b. Sumber daya alam : beberapa daerah tertinggal tidak 

memiliki potensi sumber daya alam, daerah yang memiliki 

sumber daya alam yang besar namun lingkungan 

sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak 

dapat di eksploitasi dan daerah tertinggal akibat 

pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.  

c. Sumber daya manusia : pada umumnya masyarakat di 

daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, 

pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah serta 

kelembagaan atau institusi yang belum berkembang.  

d. Sarana dan prasarana : keterbatasan sarana dan prasarana 

komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, 

pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan 

masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami 

kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.  

e. Daerah rawan bencana dan konflik sosial : seringnya suatu 

daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat 

menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial 

dan ekonomi.  

f. Kebijakan pembangunan : suatu daerah menjadi tertinggal 

dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat 

seperti kurang memihak pada pembangunan daerah 

tertinggal, kesalahan pendekatan dan proritas 

pembangunan serta tidak dilibatkannya kelembagaan 

masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.  

                                                             
53 Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Nomor 001/KEP/M-

PDT/I/2005 tentang daerah tertinggal. 
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     Dari penjelasan sebelumnya bahwa daerah tertinggal 

sangat kompleks dengan permasalahn-permasalahan, hal ini 

yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya 

penanganan pembangunan daerah tertinggal. Namun, 

permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal 

berbeda dengan daerah satu dengan daerah lainnya. Sehingga 

membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus pada daerah 

yang dimaksud, dan dalam membuat suatu strategi 

pembangunan daerah tertinggal dapat mencapai target dan 

tepat sasaran. 

F. Pembangunan Ekonomi Menurut Islam 

     Pembangunan adalah upaya untuk mentransformasi kehidupan 

ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Itu semua akan terjadi 

manakala proses pembangunan dilakukan dalam kerangka jalan 

tazkiyyah. Kerangka jalan tazkiyyah ini adalah kerangka jalan 

yang didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu: keadilan, 

keseimbangan, dan ketundukan penuh terhadap aturan Allah.
54

 

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat multi-dimensional 

adalah pembangunan yang seimbang di antara faktor kebendaan 

dan kerohanian, kuantitatif dan kualitatif, dalaman dan luaran. 

Antara prinsip dinamik dalam kehidupan sosial Islam ialah 

memberikan penekanan yang istimewa kepada dua perkara; 

pertama, penggunaan secara optimum sumber-sumber yang 

dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia dan juga 

persekitaran fizikalnya. Kedua, penggunaan serta pengagihan 

sumber-sumber tadi secara adil dan penggalakkan perhubungan 

manusia atas dasar hak dan keadilan. Islam amat memuji nilai 

shukr (berterima kasih kepada Allah SWT kerana mengurniakan 

rahmatNya) dan `adl (keadilan) dan mengutuk kehinaan kufr 

(menafikan Allah SWT dan rahmatNya) serta zulm 

(ketidakadilan).
55

 Berasaskan kepada konsep ini, pembangunan 

                                                             
54 Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan 

Syariah (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2016), h. 15. 
55 Joni Tamkin Borhan, ―Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan 

Islam,‖ Jurnal Usuluddin, 2008, 93–107. 
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ekonomi itu sendiri telah tergambar dalam QS. Ibrahim ayat 32-

34: 

 

ِت  شه ًَ ٍَ انثه ّٖ ِي ۤاِء َيۤاًء فَاَْخَشَج تِ ًَ ٍَ انغه ََْضَل ِي اَ َٔ اْْلَْسَض  َٔ ِت  ٕه ًه ْ٘ َخهََق انغه ُ انهِز
َّللَاّه

َش نَُكىُ  َعخه َٔ َش  ِسْصقًا نهُكْى ِۚ ٓه َْ َش نَُكُى اْْلَ َعخه َٔ ِۚ ِٖ َ٘ فِٗ اْنثَْحِش تِاَْيِش َش  ٕٖاْنفُْهَك نِحَْجِش َعخه َٔ

َاَس ِۚ  انُٓه َٔ َْٛم  َش نَُكُى انه َعخه َٔ  ٍِِۚ ْٛ ثَ َش َدۤاى ِ ًَ اْنقَ َٔ َظ  ًْ ٍْ ُكمِّ َيا  ٖٖنَُكُى انشه ىُكْى يِّ جه اه َٔ

 ِ
َث َّللّاه ًَ ا َِْع ْٔ ٌْ جَُعذُّ اِ َٔ  ُِْۗ ْٕ ًُ ٌه ا َعاَْنحُ َْاْۗ اِ ْٕ ٌو َكفهاسٌ َْل جُْحُص ْٕ ٌَ نَظَهُ ََْغا  ٖٗ ْْلِ

 
32. Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air 

(hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan 

berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah 

menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-

Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. 

33.  Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-

menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah pula menundukkan bagimu 

malam dan siang.389) 

389) Allah Swt. menundukkan matahari dan bulan dengan hukum-

hukum-Nya di alam sehingga bumi terus mengitari matahari (yang 

tampak seolah matahari yang mengitari bumi) dan bulan terus mengitari 

bumi, serta bumi terus berotasi sehingga menampakkan fenomena 

malam dan siang. 

34.  Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu 

mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya 

kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu 

benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. 

 

     Kesejahteraan dan kebajikan serta falah yang ingin dicapai 

dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam bukan sekadar 

untuk memenuhi keperluan duniawi semata-mata, tetapi juga 

kesejahteraan, kebajikan dan falah di akhirat, dan antara 

keduanya tidak ada garis pemisah. Pembangunan ialah kegiatan 

yang berorientasikan matlamat dan nilai yang ditumpukan ke 

arah  meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dalam semua 

dimensi. Dalam kata lain, pembangunan ekonomi menurut 

perspektif Islam adalah untuk mencapai kebajikan, kesejahteraan 

dan falah material duniawi dan ukhrawi. Menurut Al-Ghazali, 

dalam membangun suatu perekonomian tidak hanya berhenti 
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pada tujuan materi semata, tetapi juga memikirkan kebutuhan 

akhirat yang harus dipenuhi oleh pelaku aktivitas ekonomi. 

Sehingga dalam hal ini, Al-Ghazali membuat klasifikasi pelaku 

aktivitas ekonomi dalam tiga kelompok, antara lain:  

a. Mereka yang hanya memenuhi kebutuhan materi semata, 

dan melupakan akhirat sebagai tempat mereka kembali, 

mereka ini tergolong orang yang merugi. 

b. Mereka yang menganggap akhirat itu sebagai rambu segala 

aktivitas ekonomi mereka, mereka itulah yang untung.  

c. Mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir 

setiap aktivitas ekonomi, meraka itulah yang berada pada 

jalan yang lurus.  

     Dari penjelasan di atas, Al-Ghazali menunjukkan bahwa 

betapa besar pengaruh tujuan dalam mempengaruhi pola aktivitas 

perekonomian. Aktivitas perekonomian hendaklah sebagai salah 

satu jalan untuk menggapai karunia Allah SWT. Oleh sebab itu, 

internalisasi nilai-nilai ataupun norma dalam aktivitas 

perekonomian menjadi suatu keharusan. Al-Ghazali menjadikan 

Al-Qur’an dan Tradisi Rasullullah sebagai landasan aktivitas pola 

pengembangan ekonomi.
56

 

 

G. Teori Sektor Potensial 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian 

terpenting dalam analisis ekonomi, karena pertumbuhan 

merupakan salah satu unsur utama pembangunan ekonomi 

wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup 

luas.Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi ini adalah 

untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat 

dan ada yang tumbuh lambat. Analisis pertumbuhan ekonomi 

wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah, Sjafrizal 

(2014 : 88).
57
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Suatu daerah akan mengalami percepatan pertumbuhan apabila 

memiliki potensi sektor ekonomi yang mampu mengakselerasi 

pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Kemudian 

disampaikan bahwa untuk itu penentuan potensi sektor ekonomi 

dalam pembangunan daerah adalah penting dilakukan sebagai 

upaya pengalokasian sumberdaya yang tersedia dengan tepat. 

Pertumbuhan potensi sektor ekonomi di suatu daerah diyakini 

akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor 

ekonomi lain daerah setempat dan perekonomian daerah 

sekitarnya. Dalam hal ini daerah pengembangan potensi sektor 

ekonomi tersebut diharapkan pula akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja dan sumberdaya daerah sekitar dan bagi 

daerah pengembangan sektor ekonomi unggulan sendiri akan 

meningkatkan ekspor produk dan jasa yang dihasilkan. 
58

 

     Pembangunan ekonomi daerah mengacu kepada sektor 

unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan 

ekonomi juga akan berpengaruh pada struktur ekonomi. Menurut 

Emma, sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi 

yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik 

dibanding sektor lainya sehingga diharapkan mampu 

menggerakkan kegiatan usaha turunan lainya.
59

 

Menurut Martono, dalam Riantika dan Utama (2016: 1186), 

daerah yang mengetahui potensi daerahnya akan memiliki 

kesempatan bersaing lebih tinggi dibandingkan dengan daerah 

yang tidak mengetahui potensi daerahnya. Sedangkan Soegijoko 

(1997) dalam Kifli dan Umami (2016: 299) berpendapat bahwa 

pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh sumberdaya yang 

dimiliki.
60
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Widodo (2006: 111) mengatakan kegiatan perencanaan 

pembangunan untuk mengembangkan sektor ekonomi dimulai 

dengan melakukan identifikasi sektor unggulan atau potensial 

ekonomi daerah.Perencanaan pembangunan ekonomi 

memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak 

dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan 

dapat dicapai dengan tepat.Ada dua faktor utama yang perlu 

diperhatikan dalam mengidentifikasikan potensi kegiatan 

ekonomi daerah.Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau yang 

mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir 

dan kemungkinan prospek sektor ekonomi dimasa 

mendatang.Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk 

dikembangkan dimasa mendatang walaupun pada saat ini belum 

mempunyai tingkat daya saing yang baik.Dengan 

teridentifikasikannya potensi kegiatan ekonomi daerah maka 

dapat disusun kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada 

upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam pembangunan ekonomi daerah pada umumnya difokuskan 

pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan 

produksi barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besaran 

yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor 

utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah 

adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah sehingga 

sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah 

karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah (Boediono, 

1999: 1). 

Sektor ekonomi yang potensial mempunyai kedudukan yang 

penting dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah 

tersebut. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor 

potensial/unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu 

bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah 

lain dipasar nasional atau domestik (Wijaya, 1996: 2). Yusuf 

(1999: 221) mengatakan bahwa dalam mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi unggulan/potensial daerah, dianjurkan menggunakan 
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lebih dari satu alat analisis yang bisa menggabungkan aspek 

kontribusi dan pertumbuhan sektor ekonomi daerah.
61

 

    Sektor unggulan dapat diartikan pula sektor yang yang 

menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang 

ditunjukkan dengan parameter:
62

 

a. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang 

mempunyai permintaan cukup besar, sehingga laju 

pertumbuhanya berkembang cepat. 

b. Sektor yang mempunyai multiplier effect yang tinggi. 

c. Memiliki potensi added value tinggi.  

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai 

dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang sesuai era 

otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kewenagan 

untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah 

yang dimiliki untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah 

dan menciptakan kemakmuran masyarakat. 
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