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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya data PDRB atas 

harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha Provinsi Lampung 

menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung berada pada urutan ke 2 

(kedua) dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. 

Artinya Pemkot Bandar Lampung memiliki posisi seperti itu cukup 

tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada. Disisi lain, 

PDRB yang setiap tahun meningkat, berbeda dengan pertumbuhan 

ekonomi yang berfluktuatif tiap tahunnya. Pada dasarnya jika 

Pemerintah Kota Bandar Lampung paham akan keunggulan ekonomi 

daerah dan dapat ditangani secara baik, maka memungkinkan PDRB 

Kota Bandar Lampung dapat meningkat beserta dengan Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Bandar Lampung sehingga tidak berfluktuatif serta 

dapat meningkat setiap tahunnya.Berhubungan dengan keadaan yang 

berlangsung pada Kota Bandar Lampung yang terpenting dalam 

sebuah kondisi sektor-sektor yang berada pada Kota Bandar Lampung 

yang merupakan sebuah Kota yang mempunyai kemampuan dan dapat 

digali lagi, akan tetapi disisi lain Kota Bandar Lampung sendiri 

mempunyai beberapa sektor yang non unggulan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan/basis yang ada di Kota 

Bandar Lampung dan bagaimana peran pemerintah Kota Bandar 

Lampung meningkatkan sektor unggulan/basis yang memiliki daya 

saing untuk meningkatkan pertumbuhan di Kota Bandar Lampung.  

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder 

berasal dari data PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota. Metode yang 

digunakan dalam menentukan sektor unggulan di Kota Bandar 

Lampung adalah Location Quotient (LQ), dan dilanjutkan dengan 

Dynamic Location Quotient (DLQ), analisis Shift Share (SS) untuk 

mengidentifikasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan Tipologi Klassen 

(TK) untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah..  

 Hasil dari analisis Location Qoutient (LQ) rata-rata pada tahun 

2012-2019 dapat diketahui bahwa yang tergolong sektor basis di Kota 

Bandar Lampung terdapat 15 (limabelas) sektor basis, ialah sektor 
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yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya tanpa harus 

melakukan impor dari daerah lain dan bahkan mempunyai kemampuan 

untuk melakukan ekspor hasil produksinya keluar daerah bahkan 

nasional karena menunjukkan nilai (> 1). Lalu 2 (dua) sektor lainnya 

merupakan sektor non basis yanga artinya sektor tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan daerahnya, namun belum mampu melakukan 

ekspor keluar daerahnya hal ini ditunjukkan nilai (<1). Hasil gabungan 

analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Location Quotient 

(LQ) menunjukan terdapat 2 (dua) sektor yang mengalami perubahan 

peran dari sektor non basis menuju sektor basis dan terdapat 1 (satu) 

sektor yang mengalami perubahan peran dari sektor basis menuju 

sektor non basis. Berdasarkan analisis Shift Share (SS) dapat diketahui 

bahwa rata-rata seluruh sektor menunjukan nilai yang positif. 

Berdasarkan penelitian menggunakan Tipologi Klassen terdapat 11 

sektor yang tergolong dalam kuadran I yaitu sektor maju dan tumbuh 

pesat, tardapat 4 sektor yang tergolong dalam kuadran II yaitu sektor 

maju tapi tertekan, terdapat 1 sektor yang tergolong dalam kuadran III 

yaitu sektor potensial atau masih dapat bekembang dengan pesat, 

terdapat 1 sektor yang tergolong kuadran IV yaitu sektor tertinggal. 

 Pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam 

haruslah didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist serta mengharap 

keridhaan Allah SWT baik didunia maupun diakhirat. Dengan begitu, 

dalam pengelolaan, konsep, kebijakan serta lainnya berhubungan 

dengan pembangunan ekonomi searah dengan nilai-nilai dasar 

ekonomi syariah, yaitu : Kepemilikan, Pertumbuhan yang seimbang, 

Berusaha dengan berkeadilan, serta Bekerja sama dalam kebaikan.  

Kata Kunci : Sektor Basis, Sektor Non Basis, Pertumbuhan 

Ekonomi,  Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift 

Share, Tipologi Klassen 
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ABSTRACT 

 This research is motivated by the presence of GRDP data on 

constant prices in 2010 according to the business field of Lampung 

Province, showing that Bandar Lampung City is in the 2nd (second) 

order of all districts/cities in Lampung Province. This means that the 

City Government of Bandar Lampung has such a high position 

compared to the existing regencies/cities. On the other hand, GRDP 

which increases every year is different from economic growth which 

fluctuates every year. Basically, if the Bandar Lampung City 

Government understands the advantages of the regional economy and 

can be handled properly, it will allow the GRDP of the City of Bandar 

Lampung to increase along with the Economic Growth of the City of 

Bandar Lampung so that it does not fluctuate and can increase every 

year. Lampung is the most important in a condition of the sectors that 

are in the city of Bandar Lampung which is a city that has the ability 

and can be explored again, but on the other hand the city of Bandar 

Lampung itself has several sectors that are not superior. This study 

aims to analyze the leading/base sectors in the city of Bandar Lampung 

and how the role of the government of the city of Bandar Lampung in 

increasing the competitive leading/base sectors to increase growth in 

the city of Bandar Lampung. 

 The research methodology used is a qualitative descriptive 

approach. The data used is secondary data derived from provincial and 

district/city GRDP data. The method used in determining the leading 

sector in Bandar Lampung City is Location Quotient (LQ), followed 

by Dynamic Location Quotient (DLQ), Shift Share (SS) analysis to 

identify the level of economic growth and Klassen Typology (TK) to 

determine patterns and structures. regional economic growth. 

 The results of the average Location Qoutient (LQ) analysis in 

2012-2019 can be seen that belonging to the base sector in Bandar 

Lampung City there are 15 (fifteen) basic sectors, namely sectors that 

are able to meet the needs of the local community without having to 

import from other regions. and even has the ability to export its 

products outside the region and even nationally because it shows a 

value (> 1). Then the other 2 (two) sectors are non-basic sectors, which 
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means that the sector is able to meet the needs of the region, but has 

not been able to export outside the region, this is indicated by the value 

(<1). The results of the combined analysis of Dynamic Location 

Quotient (DLQ) and Location Quotient (LQ) show that there are 2 

(two) sectors that have changed roles from the non-base sector to the 

basic sector and there is 1 (one) sector that has changed roles from the 

base sector to the non-base sector. base. Based on the Shift Share (SS) 

analysis, it can be seen that the average of all sectors shows a positive 

value. Based on research using Klassen typology, there are 11 sectors 

belonging to quadrant I, namely the advanced and growing sector, 4 

sectors belonging to quadrant II, namely the developed but depressed 

sector, there is 1 sector belonging to quadrant III, namely the potential 

sector or can still develop with rapidly, there is 1 sector belonging to 

quadrant IV, namely the underdeveloped sector. 

 Economic development in the perspective of Islamic 

economics must be based on the Qur'an and Hadith and expect the 

pleasure of Allah SWT both in the world and in the hereafter. That 

way, in management, concepts, policies and others related to economic 

development in line with the basic values of sharia economics, namely: 

Ownership, Balanced Growth, Efforts with justice, and Working 

together in goodness. 

Keywords : Base Sector, Non Basis Sector, Economic Growth, 

Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share, Klassen 

Typology  
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MOTTO 

 

َمٰرِت  َمۤاِء َمۤاًء َفاَْخَرَج ِبٖه ِمَن الثَّ اَْنَزَل ِمَن السَّ َمۤاَء ِبَنۤاًء ۖوَّ السَّ الَِّذْي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض فَِراًشا وَّ

اَْنُتْم َتْعلَُمْونَ  ِ اَْنَداًدا وَّ
 ِرْزًقا لَُّكْم ۚ َفََل َتْجَعلُْوا لِِلّٰ

 “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 

langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari 

langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai 

rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-

tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui..”  

(Q.S. Al-Baqarah :22) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai langkah awal untuk mendapatkan dan 

memahami judul skripsi ini, serta untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata dan istilah yang menjadi 

judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan ialah 

“ANALISIS  SEKTOR BASIS DAN NONBASIS PADA 

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR 

LAMPUNG TAHUN 2012 – 2019”. Berikut masing-masing 

uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

proposal ini, sebagai berikut:  

1. Analisis  

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 

seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria 

tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan 

maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah 

sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, 

fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-

bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam 

keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi 

atau mencari informasi menjadi komponen-komponen yang 

lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Tak jauh beda 

dengan penelitian mereka berdua hampir 

mempunyai sebuah makna yang sama. Pada dasarnya 

penelitian mempunyai pengertian dalam 

bahasa inggris “research “ atau dalam bahasaIndonesia 

biasanya juga di sebut “riset” yang berat mempunyai arti 

“mencari”. Dengan demikian research atau penelitian berati 

“mencari kembali”.
1
 

                                                             
1 Imam machali, metode penelitian kuantitatif, panduan praktis 

merencanakan, melaksanakan dan analisis dalam penelitian kuantitatif (universitas 
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2. Sektor Basis  

Sektor Basis merupakan suatu sektor dimana menjadi 

tulang punggung perekonomian di daerah yang 

bersangkutan karena memiliki keunggulan bersaing 

(competitive advantage) yang cukup tinggi.
2
 Sektor basis 

merupakan sektor yang melakukan aktifitas orientasi 

ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang 

bersangkutan. Sektor basis memiliki peran penggerak 

utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. 

Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju 

pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada 

sektor basis menimbulkan efek ganda dalam perekonomian 

regional.
3
 

3. Sektor Non Basis  

Sektor Non Basis merupakan sektor yang belum mampu 

untuk memenuhi keinginan pasar di wilayah tersebut 

sehingga sektor non basis ini tidak dapat melakukan ekspor 

barang maupun jasa kepada regional atau wilayah lain.
4
. 

4. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran 

kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu 

perekonomian dalam suatu tahun apabila dibandingkan 

dengan tahun.sebelumnya.
5
 Misalnya pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi 

maupun jasa dalam periode waktu tertentu diwilayah 

tersebut. 

                                                                                                                                    
islam negeri (uin) sunan kalijaga yogyakarta jln. Marsda adisucipto yogyakarta55281: 
program studi manajemen pendidikan islam (mpi) fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan 

universitas islam negeri(uin) sunan kalijaga yogyakarta, 2017), 15 
2 Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2014), 93 
3 Mohammad Sofyan, Pengembangan Sektor Unggulan Pendukung 

Perluasan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah, (Magetan : CV. Odis, 2021), 29 
4 Darmian, ”Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi Sulwesi Tenggara” (Skripsi Universitas Haluoleo, 2016), 8. 
5 Nurul Huda, et. al., Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), 77 
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  Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diperjelas 

apa yang dimaksud dengan judul  diatas merupakan suatu 

penelitian yang mendeskripsikan atau menganalisis sektor yang 

menjadi  tulang punggung perekonomian daerah yang berkaitan 

dikarenakan memiliki keunggulan  kompetitif serta sektor lain 

yang berfungsi sebagai industri penunjang perekonomian terhadap 

 petumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2012 – 

2019. 

B. Latar Belakang Masalah 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang 

berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi ini sendiri juga akan memajukan pembangunan 

perekonomian yang ada serta kebalikannya, pembangunan 

ekonomi mempermudah jalannya pertumbuhan ekonomi. 

Kemudian, suatu pembangunan ekonomi dilihat bagaikan 

suatu metode yang dapat melingkupi beragam peralihan dari 

tatanan sosial yang ada. Pembangunan daerah ialah suatu 

faktor yang menyeluruh daripada bagian pembangunan 

nasional dimana hendak di tunjukkan untuk menyelaraskan 

dan memajukan pertumbuhan di daerah-daerah, menyertai 

sektor, menyertai daerah beserta laju pembangunan yang dapat 

dicocokkan dengan prefensi dan kemampuan wilayah 

setempatnya. 

 Dilihat dari perancangan pembangunan terdapat 3 

perspektif yakni: (1) aspek sektoral; (2) aspek makro; (3) 

aspek regional. Ketiga bagian tersebut sama-sama 

berhubungan antara satu dengan lainnnya, sehingga ketiga 

aspek tersebut butuh untuk disatukan supaya memberikan hasil 

yang memuaskan.
6
 

 Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau wilayah 

sendiri merupakan salah satu prosedur peningkatan 

penghasilan yang diterima oleh suatu daerah atau wilayah 

dalam masa yang panjang. Ada sebuah teori tentang 

pertumbuhan ekonomi yang mengemukakan jika salah satu 

                                                             
6 Alen, Paulus, dan Ellen, Analisis Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten 

Bolang Mongondow Timur, Jurnal Ekonomi, Vol 14, No 2, (2018). 
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komponen pokok yang berpengaruh pada pengembangan suatu 

perekonomian disuatu wilayah ialah terdapat sebuah demand 

atau permintaan kepada output, serta sumber daya lokal di 

daerah dapat menciptakan suatu lapangan usaha serta dapat 

meningkatkan kekayaan daerah di wilayah tersebut.  

 Dengan kata lain sumber daya yang berada di wilayah 

tersebut baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber 

Daya Alam (SDA) akan memiliki kontribusi yang sangat besar 

di bidang ekonomi pada daerah tersebut. Semua sumber daya 

tersebut merupakan sebuah kekuatan yang ada di daerah 

tersebut dan harus mendapatkan pengembangan secara 

menyeluruh agar mendapatkan hasil yang memuaskan bagi 

perkembangan perekonomian di daerah.
7
 

 Berikutnya pengembangan ekonomi yang 

berhubungan atas penghasilan nasional dan penghasilan 

perkapita. Penghasilan nasional adalah jumlah dari suatu 

barang dan jasa yang dibuat pada satu waktu perekonomian 

selama satu waktu perekonomian di waktu satu musim, 

sedangkan penghasilan perkapita ialah suatu penghsailan 

keseluruhan masyarakat pada satu wilayah. Penambahan 

penghasilan pada negara ini atau nasional dan penghasilan 

perkapita pada waktu ke waktu bisa dipergunakan pada hal-hal 

tertentu misalnya untuk melihat kecepatan perkembangan 

ekonomi dan juga kemajuan derajat ketentraman rakyat pada 

suatu wilayah.
8
 

 Konsep ekonomi sektor unggulan menjelaskan bahwa 

segala aktivitas perekonomian yang masuk kedalam dua 

bagian ialah bagian basis dan bagian non basis. Basis atau 

unggulan ini ialah suatu aktivitas sebuah kelompok yang 

membuahkan hasil berbentuk jasa ataupun barang yang 

                                                             
7 Marisa Diana, Dwi Sulistiowati, dan Syamsul Hadi, Analisis Sektor 

Ekonomi Unggulan Provinsi Maluku Utara, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1, No 4, 

(2017). 
8 Puty Cikitha, Suryana, Zuzy, dan Atikah, Analisis Peran Sektor Perikanan 

Terhadap Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Jurnal Perikanan 

dan Kelautan, Vol 9, No 1, (2018). 
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bertujuan untuk mengirim jauh keluar dari area kelompok 

tersebut baik, daerah, di dalam negeri, maupun keluar negeri.
9
 

 Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan suatu 

wilayah ditakar melalui sebuah struktur pemerintahan yang 

diketahui melalui sebutan otonomi daerah. Pemerintah pun 

akhirnya mengeluarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 

yang isi undang-undang tersebut mengenai Pemerintahan 

Daerah yang lalu undang-undang tersebut diganti atau revisi 

kembali karena tidak relevan dengan keadaan dilapangan 

Undang-Undang tersebut di revisi menjadi Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 mengenai perbandingan keuangan antara pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat, lalu Undang-undang tersebut 

mengalami perubahan kembali menjadi Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004.  

 Peraturan ini menjadi dasar bagi daerah yang ingin 

mengembangkan daerahnya sendiri-sendiri tanpa campur 

tangan pemerintah. Daerah-daerah ini juga akan menggunakan 

potensi dan mengandalkan apa yang ada dalam wilayah 

mereka. Sejak era otonomi daerah, fungsi-fungsi pemerintah 

pusat yang dijalankan tidak terlalu banyak. Padahal, fungsi 

pemerintah daerah di sini cenderung mendominasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri, sedangkan 

di sisi lain pemerintah daerah memiliki peran besar dalam 

memajukan daerahnya dan menyejahterakan rakyatnya. 

 Perkembangan perekonomian serta prosesnya yang 

berkesinambungan adalah sebuah keadaan yang penting untuk 

keberlangsungan pengembangan perekonomian di suatu 

wilayah. Disetiap bertambahnya akan jumlah penduduk yang 

semakin meningkat disetiap tahunnya dipercaya bahwa 

keperluan setiap individu akan meningkat pula. Maka 

diperlukannya ekstra penghasilan pada setiap bulannya. 

Penghasilan ekstra tersebut bisa didapatkan melalui cara 

                                                             
9 Latuny Elsjamina, ”Analisis Sektor Ungglan di Propinsi Maluku”. (Skripsi 

Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura, 2014), 7 
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meningkatkan jumlah produksinya alias Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).
10

 

 Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung terbentuk 

pada tanggal 17 Juni 1682 Masehi. Kota Bandar Lampung 

ialah suatu kota yang berada di Indonesia dan sekaligus ibu 

kota serta kota terbesar di Provinsi Lampung. Dimana dengan 

kepadatan 5.332/km2, Bandar Lampung juga dikenal sebagai 

kota terbesar dan terpadat kedua di Pulau 

Sumatra sesudah Medan, dan termasuk salah satu kota besar di 

Indonesia dan juga Kota terpadat di luar pulau Jawa. 

Selanjutnya secara geografis, termasuk sebagai gerbang utama 

Pulau Sumatra Kota ini, dimana tepatnya kurang lebih 165 km 

sebelah barat laut  Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur 

transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari 

Jawa menuju Sumatra begitupun sebaliknya. 

 Kota Bandar Lampung juga terbentang luas wilayah 

daratan 169,21 km² dimana terbagi ke dalam 20 Kecamatan 

dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk mencapai 

1.166.066
 
jiwa (berdasarkan hasil sensus penduduk 2020). Dan 

sampai saat ini kota Bandar Lampung ialah sebuah kota pusat 

jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung.
11

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu bentuk 

parameter untuk melakukan perhitungan pada kemajuan 

ekonomi. Dalam hal ini Kabupaten/Kota Bandar Lampung 

menduduki peringkat ke 2 tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota 

yang berada di Provinsi Lampung, hal ini ditunjukkan pada 

tabel dibawah ini : 

  

                                                             
10 Ahmad Usman Ali & Abu Bakar, Analisis Sektor Unggulan Dalam 

Struktur Perekonomian Kabupaten Mimika, Jurnal Ekonomi, (2016). 
11 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung dilihat 

19-03-2021 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_kepadatan_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
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Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga 

Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Provinsi 

Lampung 

No Kabupaten/Kota 2019 

1 Lampung Barat 4 987.66 

2 Tanggamus 10 874.10 

3 Lampung Selatan 30 277.17 

4 Lampung Timur 29 635.03 

5 Lampung Tengah 47 937.70 

6 Lampung Utara 16 515.06 

7 Way Kanan 9 577.80 

8 Tulang Bawang 15 847.23 

9 Pesawaran 11 408.41 

10 Pringsewu 7 744.56 

11 Mesuji 7 008.11 

12 Tulang Bawang Barat 7 866.46 

13 Pesisir Barat 3 104.32 

14 Bandar Lampung 39 405.27 

15 Metro 4 314.15 

 Jumlah/Total 244 436.79 

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2020 

 Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa Kota Bandar 

Lampung menduduki peringkat ke 2 tertinggi setelah 

Lampung Tengah yaitu sebesar 39.405,27 rupiah. Untuk 

mempertahankan PDRB ini maka Kota Bandar Lampung perlu 

mengetahui sektor unggulan apa yang harus dikembangkan 

terus menerus demi kesejahteraan masyarakatnya dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Berikut merupakan 

data PDRB atas harga konstan Tahun 2012-2019: 
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Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar 

Harga Konstan  

Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2019 

No Tahun 

PDRB Harga Konstan 

Jumlah (Juta 

Rupiah) 

Pertumbuhan (%) 

1 2012 25.403.655 6.65 

2 2013 27.123.918 6.77 

3 2014 29.036.173 7.05 

4 2015 30.873.560 6.33 

5 2016 32.859.033 6.43 

6 2017 34.921.076 6.28 

7 2018 37.089.489 6.21 

8 2019 39.405.265 6.24 

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2020 

 Pada tabel 1.2. disini kita dapat melihat Produk 

Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung pada tahun 

2012-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya,  

berbeda dengan pertumbuhan dimana mengalami fluktuatif. 

Pada tahun 2012 PDRB Kota Bandar Lampung sebesar Rp 

25.403.655.000 dengan pertumbuhan sebesar 6,65% dan pada 

tahun 2013 PDRB Kota Bandar Lampung meningkat sebesar 

Rp 27.123.918.000 dengan pertumbuhan sebesar 6,77%, 

selanjutnya pada tahun 2014 PDRB mengalami peningkatan 

kembali yaitu sebesar Rp 29.036.173 dengan pertumbuhan 

yang semakin meningkat 7,05%, pada tahun 2015 PDRB tetap 

mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 30.873.560 

namun pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 6,33%. 

Lalu pada tahun 2016 PDRB kembali meningkat sebesar Rp 

32.859.033 dengan pertumbuhan meningkat sebesar 6,43% 

ditahun sebelumnya, pada tahim 2017 PDRB mengalami 

peningkatan sebesar Rp 34.921.076 dengan pertumbuhan yang 

menurun 6,28% dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 

2018 PDRB terus mengalami peningkatan sebesar Rp 

37.089.489 namun lagi-lagi pertumbuhan menurun sebesar 
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6,21%, pada tahun 2019 PDRB mengalami kenaikan kembali 

sebesar Rp 39.405.265 dengan pertumbuuhan meningkat 

sebesar 6,24%.  

 Dapat dilihat bahwa PDRB selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan selalu 

mengalami fluktuatif dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

tahun 2014 sebesar 7,05%. Oleh karena itu sangat penting bagi 

daerahnya untuk mengetahui,menggali, mengelola serta 

mengoptimalkan kemampuan sektor dan subsektor ekonomi 

yang ada didaerahnya, guna untuk meningkatkan PAD 

sehingga nantinya akan memberikan pengaruh besar bagi 

kontribusi didaerahnya terhadap pertumbuhan ekonomi 

didaerahnya dan penyerapan tenaga kerja. Diharapakan 

pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan 

kembali PDRB pada Kota Bandar Lampung dengan 

memperhatikan tingkat pertumbuhan yang terjadi. 

 Pada deskripsi yang sudah dijelaskan yang 

berhubungan dengan keadaan yang berlangsung pada Kota 

Bandar Lampung yang terpenting dalam sebuah kondisi 

sektor-sektor yang berada pada Kota Bandar Lampung yang 

merupakan sebuah Kota yang mempunyai kemampuan dan 

dapat digali lagi, akan tetapi disisi lain Kota Bandar Lampung 

sendiri mempunyai beberapa sektor yang non unggulan. 

Sehingga penulis memiliki suatu ketertarikan dan melakukan 

penelitian terhadap masalah-masalah sebagai berikut yakni 

untuk mengulas sektor apa saja yang berpotensi pada kota 

Bandar Lampung dengan judul Penelitian “Analisis Sektor 

Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2019”. 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan 

diteliti mengenai pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung dengan mengetahui apa-apa yang menjadi sektor 

basis dan non basis di kota tersebut. 
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 Hal ini dilakukan peneliti untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar 

penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam 

pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka 

permasalahan yang dirumuskan ialah sebagai berikut : 

1. Sektor basis apa saja yang terdapat pada Kota Bandar 

Lampung?  

2. Bagaimana pembangunan ekonomi dalam perspektif 

ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut :  

1. Untuk mengenali sektor basis yang berada pada Kota 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pembangunan ekonomi dalam perspektif 

ekonomi islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian, tentu diharapkan adanya 

manfaat yang dapat diperoleh baik untuk penulis maupun 

pihak lain, berikut manfaatnya :  

1. Manfaat bagi Penulis, ialah sebagai sarana untuk 

mengembangkan pengetahuan dimana berguna untuk 

meningkatkan kualitas diri dan Intelektual.  

2. Manfaat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, ialah 

sebagai sarana evaluasi seberapa baik kinerja pemerintah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus 

memberikan informasi pengaruh sektor basis dan sektor 

non basis terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3. Manfaat bagi Seluruh Pihak, ialah sebagai bahan referensi 

untuk mengadakan topik yang serupa di waktu yang akan 

datang. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

 Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai acuan dalam penelitian ini, ialah : 

 Ahmad Usman Ali dan Abu Bakar pada tahun 2016, 

melaksanakan suatu studi penelitian mengenai “Analisis Daya 

Saing Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Kabupaten 

Mimika” studi ini menunjukkan hasil bahwa pemilihan sektor 

basis atau sektor unggulan sebagai penunjang perekonomian di 

Kabupaten Mimika tahun 2010-2015, dengan begitu 

membandingkan pangsa masing-masing sektor atau sektor 

perekonomian di Kabupaten Mimika dengan peran industri 

sejenis di Provinsi Papua. Sumber data penelitian terdiri dari 

data sekunder yang diambil daerah beberapa instansi 

pemerintah yang bersangkutan dan BPS Kabupaten Mimika, 

BPS Provinsi Papua, dan BAPPEDA Kabupaten Mimika 

diharapkan akan menjadi visual sumber data wilayah yang 

rinci. Dalam menganalisa sebuah data yang terpaut sektor 

basis non basis digunakan tekhnik analisis Locationt Quotient 

(LQ) dan Shift Share (SS). Dari perhitungan menggunakan 

metode penelitian Locationt Quotient (LQ), ada 13 sektor yang 

merupakan sektor basis atau sektor unggulan pada tahun 2010-

2015 di wilayah Kabupaten Mimika, sektor yang paling 

unggul dari ke 13 sektor tersebut ialah sektor Informasi dan 

Komunikasi dengan nilai perhitungan dengan analisis LQ 

sebesar 4,12. Sedangakan sektor yang non unggulan ialah 

sektor Industri pengolahan dengan nilai LQ sebesar 0,59. 

sektor unggulan adalah sektor yang nilai LQ lebih besar dari 1. 

Lalu dari perhitungan menggunakan metode penelitian Shift 

Share (SS) diketahui pada Kabupatenin Mimika tahun 2010- 

2015 mengalami progres pada pertumbuhan perkonomiannya 

dari perhitungan Shift Share nilai komponen yang positif yang 

bermakna pertumbuhan perkonomian pada Kabupaten Mimika 

Provinsi Papua mengalami Progres atau kemajuan.
12

 

                                                             
12 Ahmad Usman Ali & Abu Bakar, Analisis Sektor Unggulan Dalam 

Struktur Perekonomian Kabupaten Mimika, Jurnal Ekonomi, (2016). 
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 Ismail Ibrahim pada tahun 2018, melaksanakan suatu 

studi penelitian mengenai “Analisis Potensi Sektor Ekonomi 

Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi 

Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsis Gorontalo”. 

Bentuk data penelitian terdiri dari data sekunder dimana 

berbentuk time series menggunakan data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas harga 

konstan tahun 2012. Data sekunder juga diambil dari instansi 

yang berkaitan misal Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo 

dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota. Dalam 

menganalisa sebuah data, peneliti menggunakan alat untuk 

membantu menganalisis persoalan yang ada seperti dengan 

menggunakan metode analisi Location Quotient (LQ). Dari 

hasil penelitian menggunakan teknik analisis Location 

Quotient (LQ) di Kabupaten dan Kota di Gorontalo pada tahun 

2012-2016 terdapat 5 sektor unggulan yang berada pada 

Kabupaten dan Kota Gorontalo. Dari hasil penelitian ini juga 

diketahui Kabupaten Gorontalo pada tahun 2012-2016 

memiliki sektor pertanian yang menjadi sektor unggulannya 

sedangkan pada Kota Gorontalo pada tahun 2012-2016 

memiliki sektor listrik gas dan air bersih yang menjadi sektor 

unggulannya atau basisnya.
13

 

 Irwan Safwadi dan Marah Sutan Rangkuni pada tahun 

2018, melaksanakan suatu studi penelitian mengenai “Analisis 

Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan pada Kabupaten Aceh 

Besar”. Bentuk penelitian ini adalah kuantitatif, serta data 

yang dibutuhkan adalah data sekunder dimana didapatkan dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar Provinsi 

Aceh. Dalam menganalisa sebuah data peneliti menggunakan 

alat untuk membantu menganalisa persoalan yang ada dengan 

menggunakan metode analisa Shift Share (SS). Dari hasil 

penelitian yang menggunakan metode analisis Shift Share 

dapat dilihat selama periode 2012-2016 perekonomian 

                                                             
13 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, Vol 1, No 1, 

(2018). 
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Kabupaten Aceh Besar menyumbangkan sekitar 37,49 persen 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Provinsi Aceh, 

sedangkan dari hasil penelitian yang juga menggunakan Shift 

Share pada periode 2012-2016 sektor basis menyumbang 

sebesar 62,50 persen Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) pada Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa peran 

sektor basis sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

perekonomian pada Provinsi Aceh.
 14

 

 Mahmud Basuki dan Febri Nugroho Mujiharjo pada 

tahun 2017, melaksanakan suatu studi penelitian mengenai 

“Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode 

Shift Share dan Location Quotient”. Bentuk penelitian adalah 

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder 

dimana data tersebut ialah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) wilayah Kabupaten Selam tahun 2011-2015 dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY tahun 2011-

2015 dimana data ini diperoleh pada instansi pemerintah yang 

berkaitan. Dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada 

pada Kabupaten Sleman peneliti menerapkan metode analisa 

Locatio Quotient (LQ) dan metode analisa Shift Share (SS). 

Dari hasil perhitungan dan penelitian menggunakan metode 

Analisa Location Quotient (LQ) bahwa terdapat 4 (empat) 

sektor basis yang terdapat pada Kabupaten Sleman pada tahun 

2011-2015 ialah sektor konstruksi sebagai sektor yang paling 

dominan di ikuti sektor transportasi dan pergudangan, sektor 

real estate, dan sektor jasa perusahaan, sedangkan sektor yang 

kurang unggulan atau dikenal non basis pada wilayah 

Kabupaten Sleman ada 5 (lima) ialah sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan 

penggalian, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan 

                                                             
14 Irwan Safwandi dan Marah Sutan Rangkuti, Analisis Struktur Ekonomi 

dan Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Humaniora, Vol 2, No 1. (2018), 

39-48. 
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jaminan sosial, sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor 

pengadaan besar dan eceran.
 15

 

 Alen Gifthovel Sumayow, Paulus A. Pangemanan, dan 

Ellen G. Tangkere pada tahun 2018, melaksanakan suatu studi 

penelitian mengenai “Analisis Sektor Basis dan Non Basis di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”. Bentuk penelitian 

adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder, data tersebut menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) wilayah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur dari tahun 2011-2015 dan Provinsi 

Sulawesi Utara periode 2011-2015 dimana diperoleh pada 

Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai literatur serta situs resmi 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Provinsi Sulawesi 

Utara serta sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang 

dibahas. Dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada 

pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur peneliti 

menerapkan metode analisis Location Quotient (LQ) dan 

metode analisis Dynamic Location Quotient (DLQ). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sektor yang menjadi basis di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timut ialah sektor 

pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan 

komunikasi, dan jasa lainnya.
 16

 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data 

empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yang 

valid.
17

 

 

                                                             
15 Mahmud Basuki dan Febri Nugroho Mujiharjo, Analisis Sektor Unggulan 

Kabupaten Sleman dengan Metode Sift Share dan Locationt Quotient, Jurnal Sains 
Tekhnologi dan Industri, Vol 15, No 1, Desember (2017). 

16 Alen Gifthovel Sumayow, Paulus A. Pangemanan, dan Ellen G. Tangkere, 

Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Agri-

SosioEkonomiUnsrat, ISSN 1907–4298, Volume 14 Nomor 2, Mei 2018: 279-288 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

(Bandung:ALFABETA, 2011), 2 
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

  Dalam setiap penelitian perlu menggunakan 

pendekatan penelitian yang dimana diharapkan dapat 

menghasilkan hasil yang memadai dan memuaskan 

terhadap apa yang telah didapatkan. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah 

pendekatan Library Research, yang artinya peneliti 

mendapatkan data dengan metode membaca, mencatat, 

serta menelaah baik dari laporan, buku, jurnal maupun 

berbagai literatur yang berhubungan 

b. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi 

ini ialah deskriptif kualitatif, ialah menganalisis melalui 

penyajian data pada/terhadap instansi terkait yang telah 

dibuat atau telah ada dalam berbagai referensi buku 

ataupun jurnal. Dalam penelitian deskriptif diarahkan 

untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau 

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, 

namun cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan 

saling hubungan dan menguji hipotesis.
18

 Dalam 

penelitian ini penulis akan mengkaji tentang analisis 

pertumbuhan ekonomi sektor basis dan non basis di 

Kota Bandar Lampung. Penulis mencari data dari 

lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. 

Setelah data diperoleh, penulis menggunakan metode 

dan analisis yang bertujuan untuk meneliti informasi 

yang ada.  

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini sendiri akan bertujuan untuk melihat 

analisis sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada Kota Bandar Lampung. Arti dari waktu 

penelitian ini sendiri adalah jangka waktu yang akan di 

                                                             
18 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Cetakan I, 

(Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 54 
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pergunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini, 

sesuai dengan judul maka penelitian ini mengambill 8 

tahun yaitu tahun 2012- 2019. 

3. Data dan Sumber Data 

 Pada setiap penelitian pengumpulan data merupakan 

sebuah kewajiban karena untuk menunjang sebuah 

penelitian, pada penelitian ini dibutuhkan data berjenis 

sekunder yaitu sebuah data yang bisa diperoleh lewat pihak 

lain seperti instansi yang masih berhubungan dengan 

penelitian.
19

 Sumber data sekunder pada penelitian ini 

berupa data runtun waktu (time series) dari tahun 2012-

2019 dimana data tersebut diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik, buku, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya 

dimana berkaitan dengan penelitian dalam hal ini terkait 

analisis sektor basis dan non basis pada pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada Penelitian ini teknik pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi. Metode ini adalah 

metode pengumpulan data yang diperoleh dari instansi 

terkait yang relevan dengan penelitian yang sedang di teliti. 

Teknik ini digunakan dengan harapan dapat memperoleh 

data sekunder melalui pencatatan yang bersumber dari 

buku-buku literature, serta pengumpulan dokumen yang 

berkaitan dengan data PDRB menurut lapangan usaha yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2012-2019. 

5. Teknik Analisis Data 

 Sesudah melakukan proses pengumpulan data maka 

langkah selanjutnya dari penelitian ini ialah menganalisa 

data. Pada metode ini akan menggunakan metode Typology 

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

Quotient (DLQ) dan Shift Share (SS). Software yang 

digunakan untuk meringankan proses analisis ialah 

Microsoft Excel. 

                                                             
19 Nursalam, Statistik Untuk Penelitian Teknik Sampling, Cetak Pertama, 

(Makassar Alauddin University Press, 2012), 12 
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a. Metode Location Quotien 

 Metode analisis Location Quotient (LQ) 

bertujuan untuk menentukan sektor unggulan di suatu 

wilayah. Dengan adanya metode ini suatu wilayah 

dapat mengidentifikasi potensi internal mana saja yang 

merupakan sektor unggulan (sektor basis) diwilayah 

tersebut, dimana analisis ini menggunakan data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga 

memiliki rumus sebagai berikut
20

: 

         
     

     
 

  Dimana : 

  yi = Pendapatan sektor ekonomi di Kota Bandar  

          Lampung 

  yt = Pendapatan total Kota Bandar Lampung (PDRB) 

  Yi = Pendapatan sektor ekonomi di Provinsi Lampung 

  Yt = Pendapatan total ekonomi Provinsi Lampung  

b. 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:  

 

                                                             
20 Sabar, Wardihan. “Sektor Potensial Pengembangan Ekonomi Wilayah 

(Potential Sectors Of Regional Economic Development).” EcceS (Economics, Social, 

and Development Studies) 2.1 (2015): 48-61. 
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(    ) (    ) 

(    )  (    )
      

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  

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. 

c. Metode Shift Share 

 Metode analisis Shift-Share adalah sebuah 

metode dalam menganalisa sebuah perubahan 

perkonomian disuatu daerah yang 

 membandingkan dengan perekonomian 

provinsi atau nasional. Analisis Shift-Share ini 

bertujuan untuk menetapkan tingkat produktivitas 

perekonomian yang berada di wilayah (Kota Bandar 



 

 

 
 

19 

Lampung) dengan wilayah yang lebih luas (Provinsi 

Lampung).
21

 Berikut rumus analisis Shift Share: 

     D ij = N ij+ Mij + C ij 

  Keterangan : 

  I = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti 

J = Variabel wilayah yang diteliti Kota Bandar 

Lampung  

N = Variabel wilayah Indonesia 

D ij = Perubahan sektor i di daerah j(Kota Bandar 

Lampung) 

N ij = Pertumbuhan nasional sektor i di daerah j 

(Kota Bandar Lampung) 

M Ij  = Bauran industri sektor i di daerah j (Kota 

Bandar Lampung) 

C ij  = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j 

(Kota Bandar Lampung) 

  

                                                             
21 Rahardjp Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan, 

(Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014), 91. 
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d. Metode Typology Klassen 

 Analisis Typology Klassen adalah sebuah alat 

analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana 

gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan 

ekonomi masing-masing suatu wilayah (Sjafrizal, 

2008;180). Pada dasarnya Typology Klassen membagi 

wilayah berdasarkan dua indikator, yaitu: pendapatan 

perkapita daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
22

 

Analisis Typology Klassen digunakan untuk 

memperoleh klasifikasi pertumbuhan sektor 

perekonomian Kota Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.3 

Peta Potensi Daerah 

 

  

                                                             
 22 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. 
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Adapun ke-empat kriteria dari kategori pada Tabel 1.3 

di atas adalah sebagai berikut:  

1) Kuadran I, disebut sektor unggulan apabila rata-

rata PDRB Sektoral lebih tinggi dari pada rata-

rata PDRB 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-

rata Laju 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 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 BAB ini berisikan mengenai penegasan judul, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan  
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada BAB ini tentu memuat uraian mengenai landasan teori 

dimana terkait dengan penelitian yang diangkat sendiri judul 

penelitiannya oleh penulis. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 BAB ini memuat uraian mengenai gambaran umum mengenai 

objek penelitian dan menyajikan fakta dan data yang terkait 

dengan penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

 Selanjutnya BAB ini Memuat analisis data penelitian dan 

penemuan penelitian terkait tema skripsi 

BAB V PENUTUP 

 BAB terakhir ini akan menyimpulkan segala hasil yang 

didapatkan dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang 

berkaitan dan berisikan saran-saran atau rekomendasi terkait 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Agensi (Agency Theory) 

 Grand Theory dalam penelitian ini ialah Teori Agensi, 

adalah teori yang menggambarkan hubungan antara dua pihak 

dimana salah satu pihak sebagai principal menyewa atau 

memerintahkan pihak lain yang disebut agen untuk 

melaksanakan tugas atas nama prinsipal (Ross, 1973; Moe, 

1984), teori agensi berfokus dalam menganalisis dan 

memecahkan masalah yang terjadi dalam hubungan agensi.
23

 

Teori ini mengasumsikan bahwa ketika seorang prinsipal 

mendelegasikan wewenangnya pada agen, mereka akan 

mengalami permasalahan dalam mengawasi si agen 

dikarenakan tujuan agen sering berbeda dan karena agen 

sering memiliki informasi yang lebih baik tentang kapasitas 

dan aktivitasnya daripada principal. Teori agensi fokus pada 

bagaimana cara prinsipal mencoba untuk meminimalisir 

permasalahan ini dengan menyeleksi jenis agen tertentu dan 

bentuk pengawasan tertentu atas kegiatan agen dan dengan 

menggunakan insentif ekonomi (Kiser, 1999).
24

 

 Meskipun teori agensi sangat dipengaruhi oleh latar 

belakang ilmu ekonomi, teori agensi tidak menjadi milik salah 

satu disiplin atau paradigma tertentu. Teori agensi telah secara 

luas diterapkan dalam kerangka teoritis dan empiris diberbagai 

disiplin dan pendekatan. Kenyataan bahwa teori agensi 

digunakan seperti dalam akuntansi (Bohren, 1998; Lambert, 

2001), (Bergen et al., 1992), ilmu politik (Moe, 1984; Koelble, 

1996), administrasi dan manajemen publik (Laffin, 1997; 

Ferris & Graddy, 1998), ekonomi publik (de Groot, 1988; 

Khalil & Lawaree, 2001), organisasi dan manajemen 

(Eisenhardt, 1989; Noorderhaven, 1992; Nilikant & Rao, 

1994; Shaw, Gupta & Delery, 2000), psikolog (Kirby & Davis, 

                                                             
23 Ely Siswanto, Good University Governance (Prinsip dan Implementasi 

dalam Penggalian Pendapatan,  (Malang : Gunung Samudera, 2014),  12 
24 Ibid., 12-13 
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1998) dan sosiologi (Petersen, 1993; Kiser, 1999) memberikan 

bukti adanya penyebaran dan bersifat umumnya teori agensi.
25

 

 Teori keagenan didasarkan pada the incompleteness of 

contracts dan pemisahan kepemilikan antara pemegang saham 

manajemen, yang merupakan ciri utama dari perusahaan saat 

ini. Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan 

hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan 

yang digambarkan sebagai hubungan keagenan antara 

prinsipal dan agen. Hubungan keagenan (agency relationship) 

ada saat pemilik (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) 

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan 

wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

 Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah 

pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetric 

information) karena agen berada pada posisi yang memiliki 

informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan 

dengan prinsipal. Ketimpangan informasi tersebut dapat 

menimbulkan masalah transaksi dalam pasar modal karena 

investor tidak mempunyai informasi yang cukup dalam 

pengambilan keputusan investasinya. Dengan informasi 

asimetri yang dimilikinya, akan mendorong agen untuk 

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui 

prinsipal. Manajer dapat membuat keputusan yang 

menguntungkan kepentingannya, namun berpotensi merugikan 

kepentingan principal maupun stakeholder lainnya. Masalah 

kepentingan (conflict of interest) yang terjadi antara manajer, 

pemilik dan stakeholders akan memperkuat masalah agensi. 

 Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor 

hubungan keagenan adalah melalui mekanisme tata kelola 

perusahaan (corporate governance). Tata kelola perusahaan 

diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara 

prinsipal dan agen. Agency Theory memandang pengungkapan 

                                                             
25 Ibid., h.13 
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sukarela oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk 

mengurangi agency cost pada masa yang akan datang.
26

 

 

B. Konsep Pembangunan Wilayah 

 Pada dasarnya makna pembangunan wilayah/daerah 

sama dengan makna pembangunan secara umum, hanya saja 

untuk tingkat wilayah, pembangunan ditingkat wilayah tidak 

hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang diberlakukan di 

wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh 

kebijakan ditingkat nasional, dan kebijakan diwilayah lainnya. 

Oleh karena itu, perkembangan pembangunan disuatu wilayah 

tidak lepas dari perkembangan pembangunan nasional dan 

pembangunan wilayah lainnya. Interkasi antardaerah, serta 

kebijakan ditingkat nasional akan berdampak pada 

pembangunan suatu wilayah.  

 Perkembangan kemajuan pembangunan suatu wilayah 

akan sangat ditentukan oleh empat faktor penentu (Blakely, 

1989), pertama, seberapa besar kesempatan kerja yang ada 

didaerah tersebut (termasuk didalamnya pengertian mengenai 

kualitas tenaga kerja sehingga dapat memberikan akses lokasi 

yang baik bagi perusahaan yang akan melakukan usaha 

didaerah tersebut. Kedua, basis pembangunan daerah (dalam 

pengertian bahwa adanya pengembangan institusi ekonomi 

yang baik yang mampu mendorong kearah peningkatan hasrat 

berusaha bagi kalangan dunia usaha), Ketiga, aset lokasi 

berupa keunggulan kompetitif daerah yang didasarkan pada 

kualitas lingkungan , Keempat, sumber daya pengetahuan, 

dalam pengertian pengetahuan sebagai dasar pendorong 

perekonomian (Knowledge Base Development).27
 

 Pembangunan ekonomi merupakan sebuah aktivitas 

yang pasti dilaksanakan pada tiap wilayah yang bertujuan 

untuk membanguan perekonomian di wilayah tersebut dan 

untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pengertian 

                                                             
26 Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan 

(Teori dan Kajian Empiris), (Samarinda : RV Pustaka Horizon, 2017), 28-29 
27 Bagdja Muljarijadi, Pembangunan Ekonomi Wilayah “Pendekatan 

Analisis Tabel Input-Output”, (UNPAD PRESS, 2017), 4-5 
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lainnya pada pembangunan ekonomi ialah sebuah kegiatan 

yang menyebabkan timbulnya pendapatan masyarakat disuatu 

wilayah meningkat dalam periode waktu yang panjang, para 

ahli pembangunan mempercayai bahwa proses pembangunan 

yang dijalankan oleh suatu pemerintahan ditujukan untuk 

menghasilkan tiga tujuan pokok dalam pembangunan, yaitu
28

 : 

a. Terjadinya peningkatan yang terus menerus dalam 

ketersediaan dan perbaikan dari distribusi kebutuhan 

pokok masyarakat seperti makanan, tempat tinggal, 

kesehatan, perlindungan dan lain-lain. 

b. Pembangunan yang dilakukan harus memberikan 

perbaikan dalam tingkat kehidupan seluruh lapisan 

masyarakat, dengan cara menghasilkan pendapatan 

yang lebih tinggi bagi masyarakat, penyediaan 

lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan 

sebagainya. 

c. Meningkatkan pilihan ekonomi dan sosial bagi 

masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan 

 Sukirno dalam Sambuari pada tahun 2015 berpendapat 

bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi 

ditambah dengan perubahan. Arti dari pernyataan tersebut 

adalah pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi 

dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak hanya 

diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku 

dari tahun ketahun tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain 

yang berlaku dalam kegiatan ekonomi seperti pengembangan 

pendidikan, pengembangan teknologi, peningkatan dalam 

kesehatan, peningkatan infrastruktur yang tersedia dan 

peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.
29

 

 Suryana dalam Magilaleng pada tahun 2015 

berpendapat bahwa pembangunan ekonomi bukan merupakan 

proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan 

perubahan yang spontan dan tidak terputusputus. 

                                                             
28 Ibid., 3 
29 Sambuari, Sari Sasmita, Vekie Rumate, and Hanly Siwu, “Analisis Sektor 

Basis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15.4 

(2015). 
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Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama 

dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan 

ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan 

pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan 

rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan 

nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasajasa 

yang diciptakan dalam suatu perekonomian didalam masa satu 

tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan dari 

masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju 

pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat 

kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian 

pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah 

sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita 

penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka 

panjang.
30

 

 Schumpter dalam Aldy pada tahun 2019 menyatakan 

bahwa pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang 

disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. 

Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam arti luas, 

misalnya penemian produk baru, pembukaan pasar baru dan 

sebagainya. Sedangkan pembangunan ekonomi untuk daerah, 

makna yang tradisional difokuskan pada peningkatan PDRB 

suatu Provinsi, Kabupaten atau Kota.
31

 

 Lincolin dalam Ali pada tahun 2019 berpendapat 

bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di 

mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola 

sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Hal tersebut 

bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam 

                                                             
30 Mangilaleng, Ekaristi Jekna, Debby Rotinsulu, and Wensy Rompas, “ 

Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Berkala Ilmiah 

Efesiensi 15.4 (2015). 
31 Aldy Eko Wicaksono, “Analisis Sektor Basis dan Non Basis Pada 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017,” Journal of 

Economics, Vol. 3, No. 2 (2019): 210 
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pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap 

kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneus 

development) dengan menggunakan potensi sumberdaya 

manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal 

(daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan 

inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam 

proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja 

baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
32

 

 Sadono dalam Ali berpendapat bahwa pembangunan 

ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam per kapita, 

karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari 

timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Dalam praktek, lajunya pembangunan ekonomi 

suatu negara ditunjukan dengan menggunakan tingkat 

pertambahan Produk Domestik Bruto. Apabila tingkat Poduk 

Domestik Bruto sama dengan atau lebih rendah daripada 

tingkat pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita 

akan tetap sama atau menurun.
33

 

 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya megelola 

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.
34

 

 Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses 

menuju istilah keadaan yang lebih baik, menurut Arsyad, 

prosesnya meliputi: membentuk institusi-institusi baru, 

pembangunan industri sebagai alternatif, meningkatkan 

kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk 

                                                             
32 Ali Tutupoho, “Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota),” Cita 
Ekonomika, Jurnal Ekonomi, Vol.  13, No. 1 (2019): 4 

33 Ibid 
34 Lincolin arsyad, Pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah 

(edisi kedua). (Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA. 2010), 108. 
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dan layanan yang lebih baik. Identifikasi pasar-pasar baru, alih 

ilmu pengetahuan, pendirian perusahaan-perusahaan baru. 

a. Teori Ekonomi Neo Klasik 

 Peranan Teori Ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar 

dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena 

teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang singnifikan. 

Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam 

pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan 

(equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem 

perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika 

modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena 

itu modal akan mengalir dari daerah yang beupah tinggi 

menuju ke daerah yang berupah rendah.
35

 

b. Teori Kausasi Kumulatif 

 Gunnar Myrdal pada tahun 1957 mengatakan sebab-

sebab dari bertambah buruknya perbedaan tingkat 

pembangunan diberbagai daerah dalam suatu negara. Jika teori 

klasik mengatakan dalam jagka panjang mekanisme pasar 

akan menciptakan pembangunan yang seimbang antar daerah, 

myrdal tidak sepakat dengan itu. Dia berpendapat bahwa 

dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan 

memperburuk perbedaan tingkat pembangunan antar daerah. 

Keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari berlangsungnya 

suatu proses kausasi kumulatif. 

 Teori kausasi kumulatif (cummulative causation 

theory) menekankan pada faktor-faktor penyebab 

ketidakseimbangan di berbagai daerah, teori ini terbagi 

menjadi dua yaitu spread effects dan backwash effects. Spread 

effects terjadi peningkatan permintaan output dari daerah 

tertinggal pada saat pembangunan di daerah maju semakin 

berkembang, sehingga mendorong perkembangan di daerah 

tertinggal. Backwash effects terjadi akibat perpindahan faktor-

                                                             
35 Ibid., 115-116. 
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faktor produksi dari daerah tertinggal ke daerah yang lebih 

maju.
36

 

 Secara umum penyebab ketimpangan pembangunan 

antar wilayah yaitu:
37

 

1) Migrasi penduduk usia produktif (kerja) dan 

memiliki keahlian dari daerah kurang berkembang 

ke daerah yang lebih maju. 

2) Investasi dilakukan di daerah yang lebih 

berkembang karena keuntungan relatif besar dan 

kerugian relatif kecil 

3) Kebijakan pemerintah yang terkonsentrasi pada 

penyediaan sarana dan prasarana yang terdapat di 

daerah yang lebih berkembang 

4) Pola dan kegiatan perdagangan didominasi oleh 

industri-industri pada daerah yang telah 

berkembang 

5) Tidak adanya kaitan antar pasar daerah (regional 

market) 

 Salah satu faktor penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah adalah membangun perekonomian 

wilayah tersebut agar memiliki daya saing yang tinggi agar 

terus tumbuh dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor 

lain. Dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan 

berbagai kriteria khusus dalam menentukan sektor-sektor basis 

atau sektor unggulan.Sektor basis menjadi tumpuan utama 

dalam pembangunan ekonomi wilayah karena sektor ini dapat 

menghasilkan pendapatan baik daerah sendiri maupun dari 

daerah lain.Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh 

kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan 

sektor non basis. Yang dimaksud kegitan basis adalah kegiatan 

suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun 

jasa ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat 

                                                             
36 Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, Membangun Desa (Merencanakan 

Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan). Cetakan Pertama. (Malang: 
UB Press. 2018), 23 

37 Ibid., 24. 
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atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan 

internasional.
38

 

 Pembangunan sektor ekonomi dengan mengacu pada 

sektor unggulan selain berdampak pada percepatan 

pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan 

mendasar dalam struktur ekonomi. Sektor unggulan adalah 

sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar 

kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena 

mempunyai keunggulan-keunggulan. Selanjutnya faktor ini 

berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan 

menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas 

seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian 

daerah.
39

 

C. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

 Aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui 

pendapatan regional atau dikenal dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah 

dalam periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah output yang dihasilkan oleh 

aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Semakin tinggi aktivitas 

ekonomi, maka semakin tinggi nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan. Dengan demikian, PDRB dapat dikatakan sebagai 

suatu indikator aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah.
40

 

 Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sumber utama 

pada pengembangan di suatu daerah. Oleh sebab itu 

pertumbuhan daerah adalah suatu hal yang sangat penting 

untuk melakukan pengembangan di suatu daerah atau wilayah, 

bisa juga disebutkan pertumbuhan ekonomi wilayah ini adalah 

                                                             
38 Ayuna Hutapea, Rosalina A.M. Koleangan, Ita P. F. Rorong, “Analisis 

Sektor Basis Dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi Dalam Peningkatan 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 03 

(2020): 2-3 
39 Ibid., 3 
40 Yogi, Pradono, dan Adiwan, Pengantar Ekonomika Wilayah: Pendekatan 

Analisis Praktis, (Bandung : Penerbit ITB, 2018), 11 
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sebuah fundamental dari pembangunan wilayah itu sendiri. 

Tujuan utama dari suatu konsep atau teori pertumbuhan 

wilayah sendiri adalah untuk mengetahui kenapa bisa terjadi 

suatu daerah atau wilayah mengalami pertumbuhan 

perekonomian yang pesat dan mengapa pula suatu daerah atau 

wilayah pertumbuhan perekonomiannya melemah. Konsep dan 

teori ini juga memiliki sebuah fokus yaitu untuk meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian di suatu daerah atau wilayah saja 

tidak untuk nasional. Namun jika perekonomian disuatu 

daerah berkembang maka pertumbuhan perekonomian 

nasional juga ikut berkembang.
41

 

 Pertumbuhan ekonomi daerah juga merupakan salah 

satu indikator makro ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi 

adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan 

perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan 

penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam 

struktur ekonomi suatu wilayah dan juga pemerataan 

pendapatan bagi penduduk wilayah tersebut.
42

 Menurut 

Boediono pertumbuhan ekonomi ialah sebuah cara untuk 

menaikkan hasil produksi perkapita pada jangka waktu yang 

panjang, jika ingin proses pertumbuhan ekonomi itu terjadi 

presentase pertambahan hasil produksi haruslah lebih tinggi 

daripada yang bertambahnya jumlah penduduk serta adanya 

indikator pada jaringan untuk pertumbuhan yang 

berkelanjutan.
43

 

 Pada usaha untuk mengembangkan pertumbuhan 

perekonomian pada  suatu daerah, dibutuhkan sebuah skill 

untuk menjelaskan apa saja keunggulan perekonomian disuatu 

wilayah, salah satunya adalah menetapkan apa saja sektor-

sektor yang  memiliki potensi untuk dikembangkan yang 

                                                             
41 M.L Jhingan, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”, (PT. Raja 

Grafindo, Jakarta, 2016), 6. 
42 Irawaty Maslowan, “Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Ekonomi Kota 

Tomohon Tahun 2011-2015,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 17, No. 2 (2017): 
785 

43 Aldy Eko Wicaksono, “Analisis Sektor Basis dan Non Basis Pada 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017,” Journal of 

Economics, Vol. 3, No. 2 (2019): 209 
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bertujuan agar perekonomian disuatu wilayah akan bertumbuh 

secara pesat serta di lain sisi dapat menjelaskan indikator yang 

membuat sektor tertentu berkembang secara lambat serta 

melakukan tindakan preventif kenapa sektor tersebut 

berkembang secara lambat.
44

 

 Sukirno dalam Ayuna berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju 

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya 

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi.
45

 

 Sjafrizal dalam Ali menyatakan bahwa teori 

pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting 

dalam analisis Ekonomi Regional. Dikatakan demikian karena 

pertumbuhan merupakan unsur utama dalam suatu 

pembangunan ekonomi regional. Disamping itu, analisis 

pertumbuhan ekonomi regional ini juga dapat 

menjelaskanmengapa terjadi ketimpangan pembangunan 

ekonomi antar wilayah dan berbeda dengan Teori 

Pertumbuhan yang terdapat dalam Ekonomi Makro, Teori 

pertumbuhan Ekonomi Regional ini memasukkan unsur lokasi 

dan wilayah secara eksplisit sehingga kesimpulan yang 

dihasilkan juga berbeda.
46

 

 Todaro mengatakan bahwa ada tiga faktor atau 

komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap 

bangsa. Ketiganya adalah:
47
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45 Ayuna Hutapea, Rosalina A.M. Koleangan, Ita P. F. Rorong, “Analisis 

Sektor Basis Dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi Dalam Peningkatan 
Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 03 

(2020): 3 
46 Ali Tutupoho, “Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota),” Cita 
Ekonomika, Jurnal Ekonomi, Vol.  13, No. 1 (2019): 4 
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1. Akumulasi Modal 

 Akumulasi modal (capital accumulation) 

terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan 

diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar 

output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi 

modal akan menambah sumber daya baru (contohnya, 

pembukaan tanah-tanah yang semula tidak digunakan) 

atau meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah 

ada (misalnya perbaikan sistem irigasi, pengadaan 

pupuk, pestisida). Hal penting yang harus dipahami 

adalah, bahwasanya untuk mencapai maksud investasi 

tersebut selalu dituntut adanya pertukaran antara 

konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang. Artinya, 

pelaku investasi harus mengurangi konsumsi yang 

sekarang demi mendapatkan konsumsi yang akan 

datang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja  

 Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor 

positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Adanya 

peningkatan jumlah tenaga kerja berarti akan 

menambah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan 

penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar 

domestiknya akan lebih besar pula. 

3. Kemajuan Teknologi  

 Pengertian dari kemajuan teknologi sendiri 

yaitu dimana cara-cara lama yang sudah digantikan 

dengan cara yang lebih modern, seperti kegiatan 

membuat pakaian sudah tidak banyak memakai cara 

yang manual melainkan menggunakan cara mesin 

yang sudah diprogram sedemikian rupa, contoh yang 

lain seperti membangun rumah dan menanam jagung. 

Kemajuan teknologi diklasifikasikan menjadi 3 

bagian, yaitu (1) kemajuan teknologi yang bersifat 

netral, (2) kemajuan teknologi yang hemat tenaga 

kerja dan (3) kemajuan teknologi yang hemat modal. 
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 Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang 

diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu 

wilayah.
48

 Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan sebuah 

kenaikan produksi secara konkrit, yang menghasilkan suatu 

barang atau jasa pada jangka waktu tertentu. Maka dari itu 

mengukur tingkat pertumbuhan wilayah bisa menggunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun yang akan di 

teliti ke tahun selanjutnya. Laju pertumbuhan ekonomi bisa 

dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini: 

 

Laju Pertumbuhan = 
(                   )

        
      

 

 Diketahui bahwa PDRBHK.t adalah nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan di periode t 

lalu PDRBHKt-1 adalah sebuah nilai PDRB pada periode 

sebelumnya. Diatas merupakan salah satu cara untuk 

menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam satu 

tahun atau satu periode. 

 Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan 

pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di 

wilyah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added 

value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada 

awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat 

melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu 

berukutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya 

dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya BPS dalam 

menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam 

harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah 

menggabarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang 

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

teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan 
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Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah, cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu , 
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kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah 

selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di 

wilayah tesebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer 

payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar 

wilyah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.
49

 

 Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) juga 

merupakan perubahan nilai kegiatan ekonomi dari tahun ke 

tahun untuk satu periode ke periode yang lain dengan 

mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk 

mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan 

dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ketahun.  

 Berikut adalah beberapa teori yang terkait langsung 

dengan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah 

daerah; 

a. Teori Ekonomi Klasik 

  Yang mencakup teori pertumbuhan dari Adam Smith, 

David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. 

Pencetus teori ekonomi klassik adalah Adam Smith. Adam 

Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 

tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa 

beternak, masa bercocok tanam, masa berdagang, dan tahap 

industri. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari 

masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. 

Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin 

terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku 

ekonomi. Dalam hal ini, pekerja adalah sebagai salah satu 

input bagi proses proses poduksi. Inti dari ajaran Smithadalah 

agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam 

menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik 

untuk dilakukannya. Menurut Smith sistem ekonomi pasar 

bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada 

kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi 

sampai tercapai posisi stasioner (stationary state). Posisi ini 
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akan terjadi apabila sumberdaya alam telah termanfaatkan 

secara keseluruhan.  

Dalam hal ini, pemerintah tidak terlalu dominan dalam 

mencampuri urusan ekonomi. Tugas pemerintah adalah 

menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang 

mendorong pihak swasta berperan optimal dalam 

perekonomian.Menurut teori ini juga, akumulasi akan 

menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi pada suatu daerah. Proses pertumbuhan akan terjadi 

secara simultan dan memiliki hubungan keterkatitan satu sama 

lainnya.  

  David Ricardo mengatakan bahwa peranan teknologi 

akan dapat menghambat berlangsungnya the law of 

diminishing return, meskipun dasarnya teknologi itu memiliki 

sifat kaku, dan hanya berubah dalam jangka panjang. Teori 

pertumbuhan ekonomi klassik dilambangkan oleh fungsi;
50

 

O = Y = f (K,L,R,T) 

Dimana;  

O = Output  

Y = Pendapatan  

K = Kapital ( modal)  

L = Labor ( tenaga kerja)  

R = Tanah  

T = Teknologi 

b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

  Teori ini diwakili oleh teori pertumbuhan Alfred 

Marshall, Robert M Solow, Joseph Scumpeter, dan Trevor 

Swan. Model Solow dan Swan, menggunakan unsur 

pertumbuhan penduduk akumulasi kapital, kemajuan teknologi 

dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori neo-klasik 

sebagai penerus dari teori ekonomi klasik menganjurkan agar 

kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Paham 

neo-klasik melihat peran kemajuan teknologi/ inovasi sangat 

besar dalam memacu pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu 
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pemerintah perlu mendorong kretivitas dalam masyarakat. 

Analisis paham ini menunjukkan bahwa bahwa untuk 

terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (steady growth) 

diperlukan suatu tingkat saving yang tepat dan seluruh 

keuntungan pengusaha dalam suatu wilayah di investasikan 

kembali diwilayah tersebut.  

  Menurut Suryana dalam Adearman (2006), pendapat 

neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan 

sebagai berikut;  

1. Adanya akumulasi kapital merupakan penting 

dalam pembangunan ekonomi; 

2. Perkembangan merupakan proses yang gradual;  

3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis 

dan kumulatif;  

4. Adanya pikiran yang optimis terhadap 

perkembangan;  

5. Aspek internasional merupakan faktor dalam 

perkembangan.
51

 

c. Teori Basis Ekspor (Ekspor Base Theory) 

  Teori basis ekspor (ekspor base theory) merupakan 

bentuk model pendapatan regional yang paling sederhana. 

Penganjur pertama teori ini adalah Tiebout yang dalam 

perkembangannya dikembangkan lagi oleh Richardson. 

Perbedaan pandangan antara Tiebout dan Richardson adalah, 

Tiebout melihat teori basis dari sisi produksi sedangkan 

Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran. Teori ini 

membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat 

dalam satu wilayah atas; pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan 

services (pelayanan) atau non basis.  

  Asumsi pokok dari teori ini menurut Richardson; 

bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur otonom dalam 

pengeluaran. Semua komponen pengeluaran lainnya dianggap 

sebagai fungsi dari pendapatan, dan fungsi pengeluaran serta 

fungsi impor kedua-duanya diasumsikam tidak mempunyai 

intersep tetapi bertolak dari titik nol. Jadi secara tidak langsung 
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hal ini berarti diluar pertambahan alamiah, hanya peningkatan 

ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan 

daerah karena sektor lain terikat peningkatannya oleh 

peningkatan pendapatan daerah.   

Strategi pembangunan daerah yang dihasilkan dari teori ini 

adalah adanya penekanan terhadap pentingnya bantuan kepada 

dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun 

internasional. Implementasinya kebijakan yang mencakup 

pengurangan atau penghapusan hambatan dan batasan terhadap 

perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan 

akan didirikan didaerah itu.
52

 

d. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disinergikan 

 Teori pertumbuhan jalur cepat diperkenalkan oleh 

Samuelson pada tahun 1955. Teori ini menekankan setiap 

wilayah perlu melihat sektor atau komoditi yang memliki 

potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat baik 

karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki 

compettitve advantage untuk dikembangkan. Artinya dengan 

kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan 

nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu 

yang relatif signifikan dan volume sumbangan untuk 

pereokonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, 

produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau luar 

negeri). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor 

lain turut berkembang sehingga perekonomian secara 

keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah 

membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. 

Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya 

dengan sektor lain yang terkait akan akan mampu membuat 

perekonomian tumbuh cepat.
53

 

e. Teori Pusat Pertumbuhan 

 Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan 

yang terkonsentrasi pada suatu tempat, yang disebut dengan 

                                                             
52 Ibid., 22 
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berbagai istilah seperti: kota, pusat perdagangan, pusat 

industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat 

permukiman, atau daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar 

pusat konsentrasi dinamakan: daerah pedalaman, wilayah 

belakang (hinterland), daerah pertanian, atau daerah pedesaan 

(Tarigan, 2012). Suatu daerah dikatakan sebagai pusat 

pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu: (1) Adanya 

hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang 

memiliki nilai ekonomi; (2) Ada efek pengganda (multiplier 

effect); (3) Adanya konsentrasi geografis; dan (4) Bersifat 

mendorong pertumbuhan daerah dibelakangnya.
54

 

 Growth Poles Theory adalah salah satu teori yang 

dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi 

dengan desentralisasi. Dengan demikian teori pusat 

pengembangan adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruh pelosok 

daerah. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu 

lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang 

karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan 

sehingga mampu menstimulasikan kehidupan ekonomi baik 

kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara 

geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak 

memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat 

daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai 

macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat 

senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada dikota 

tersebut.  

 Bila kegiatan industri (ekonomi) yang saling berkaitan 

dikonsentrasikan pada suatu tempat tertentu maka 

pertumbuhan ekonomi dari daerah yang bersangkutan akan 

dapat ditingkatkan lebih cepat dibandingkan kalau industri 

tersebut tersebar dan terpencar diseluruh pelosok daerah 

(Richardson dalam Sirozujilam). Dengan demikian apabila 

sebuah pusat pegembangan didirikan pada suatu daerah yang 
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relatif masih kurang berkembang dibandingkan dengan 

daerahdaerah lainnya, maka daerah yang bersangkutan akan 

dapat ditingkatkan sehingga perbedaan kemakmuran antar 

daerah secara bertahap akan dapat dikurangi.
55

 

 

D. Konsep Basis Ekonomi 

 Menurut (Tarigan, 2005), teori basis ekonomi 

menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

ditentukan oleh besarnya penigkatan ekspor dari wilayah 

tersebut. Teori basis ini digolongkan kedalam dua sektor yaitu 

sektor basis dan sektor non basis dimana sektor basis yaitu 

sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di 

daerah tersebut maupun luar daerah, secara tidak langsung 

daerah mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. 

Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediahkan 

barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah 

perekonomian tersebut. Berdasarkan teori ini, sektor basis 

perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Dengan demikian, inti dari teori ini 

ialah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan 

oleh ekspor wilayah tersebut.
56

 

 Dalam teori ini perekonomian regional dibedakan 

menjadi dua, yaitu: kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-

kegiatan bukan basis. Kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan 

yang mengekspor barang dan jasa keluar batas-batas 

perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan bukan 

basis adalah kegiatan-kegiatan yang hanya menyediakan 

barang-barang dan jasa yang dibutuhkan orang-orang yang 

bertempat tinggal didalam batas-batas perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan ini tidak 
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mengekspor, jadi luas lingkup produksi dan daerah pasarnya 

hanya bersifat lokal.
57

 

 Saharuddin dalam Ayuna berpendapat bahwa teori 

basis ekonomi terdapat dua sektor kegiatan, yaitu sektor basis 

ekonomi dan sektor nonbasis ekonomi. Sektor basis 

merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam 

menentukan pembangunan menyeluruh di daerah, sedangkan 

sektor nonbasis merupakan sektor penunjang dalam 

pembangunan menyeluruh tersebut. Kegiatan basis merupakan 

kegiatan yang berorientasi ekspor barang dan jasa ke luar batas 

wilayah perekonomian yang bersangkutan karena sektor ini 

telah mencukupi kebutuhan di dalam wilayah tersebut. 

Kegiatan non basis adalah kegiatan menyediakan barang dan 

jasa yang di butuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam 

batas wilayah perekonomian yang bersangkutan tanpa 

melakukan ekspor ke luar wilayah karena kemampuan sektor 

tersebut untuk mencukupi kebutuhan lokal masih terbatas. 

Luas lingkup produksi dan pemasarannya bersifat lokal. 

Penganjur pertama teori basis ekspor murni adalah Tiebout 

yang kemudian di kembangkan dalam pengertian ekonomi 

regional, di mana ekspor di artikan sebagai kegiatan menjual 

produk/jasa keluar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara 

itu maupun keluar negeri.
58

 

 Arsyad dalam Ali Tutupoho berpendapat bahwa teori 

ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan 

langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar 

daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan 

sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku 
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untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan 

penciptaan peluang kerja.
59

  

 Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua 

sektor, yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan 

bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatankegiatan 

yang mengekspor barang-barang atau jasa-jasa ke tempat di 

luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan 

atau yang memasarkan barang-barang atau jasa-jasa mereka 

kepada orang-orang di luar perbatasan perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan. Kegiatankegiatan bukan basis 

adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang 

yang dibutuhkan oleh orangorang yang bertempat tinggal di 

dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan. Kegiatankegiatan ini tidak mengekspor barang-

barang, jadi luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar 

mereka yang terutama adalah bersifat lokal.
60

 

 Konsep dari basis ekonomi ini sendiri pertama kali 

diperkenalkan oleh Douglas C.North pada tahun 1956, 

menurut Douglas konsep basis ekonomi ini bergantung pada 

suatu wilayah dan konsep ini dipastikan pada banyaknya 

keunggulan kompetitif yang dipunyai oleh daerah tertentu. 

Jika pada daerah tertentu tersebut memiliki sejumlah sektor- 

sektor yang dapat bersaing dengan sektor lain di luar daerah 

tersebut sehingga memungkinkan melakukan ekspor ke daerah 

lain, maka sudah dipastikan peningkatan ekspor menghasilkan 

efek yang besar dan menguntungkan bagi ekonomi di daerah 

tersebut.
61

 

 Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau 

negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing 

sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis setiap 

sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama (primer 
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mover) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda. Sektor 

ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, 

yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang 

terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut 

menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar 

wilayah. Artinya industri basis ini akan menghasilkan barang 

dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar 

wilayah/daerah. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor 

dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di 

daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor daerah belum 

berkembang.
62

 

 Teori basis ekonomi (economic base theory) 

mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor di 

wilayah tersebut. Kegitan ekonomi dikelompokkan menjadi 

atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan 

basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
63

 

a. Teori Keunggulan Komparatif 

 David Ricardo seorang tokoh aliran klasik menyatakan 

bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki 

nilai kegunaan dengan demikian suatu barang dapat ditukarkan 

bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan 

membuat suatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna 

yang dibutuhkan oleh orang. Teori perdagangan internasional 

diketengahkan oleh David Richardo yang mulai dengan 

anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya 

berlaku antara dua negara yang diantara mereka tidak ada 

tembok pabean, serta kedua negara tersebut hanya beredar 

uang emas. Riccardo memang memanfaatkan hukum 

pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk 

mengembangkan teori perdagangan internasional. Walaupun 

suatu negara memiliki keunggulan absolute, akan tetapi 
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apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan 

bagi kedua negara yang melakukan perdagangan.
64

 

b. Teori Keunggulan Kompetitif 

 Menurut porter dalam persaingan global saat ini, suatu 

bangsa atau negara yang memiliki competitive adventage of 

nations dapat bersaing dengan pasar internasional bila 

memiliki empat faktor penentu dan dua faktor pendukung. 

Empat faktor utama yang menentukan daya saing suatu 

komoditi adalah kondisi faktor (factor condition), kondisi 

permintaan (demand condition), industi terkait, dan industri 

pendukung yang kompetitif (related and supporting industry), 

serta kondisi struktur, persaingan dan strategi industri (firm 

strategy, structure, and rivalry). Ada dua faktor yang 

mempengaruhi interaksi antara keempat faktor tersebut yaitu 

faktor kesempatan (chance event) dan faktor pemerintah 

(goverment). Secara bersama-sama faktor-faktor ini 

membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing 

yang disebut Porter‟s Diamond Theory.
65

 

 Menentukan sektor apa yang unggul dan tidak unggul 

pada suatu wilayah merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk progres pembangunan wilayah itu sendiri.karena jika 

suatu wilayah sudah menemukan sektor apa yang unggul maka 

pemerintah setempat dapat menemukan langkah dan kebijakan 

yang tepat untuk membangun wilayah tersebut kedepannya. 

Ada beberapa ciri agar sektor tersebut menjadi sektor 

unggulan,
66

 ialah: 

a. Sektor tersebut mempunyai kecepatan pertumbuhan 

diatas sektor yang lain pada suatu daerah tertentu.  

b. Sektor tersebut mempunyai kualitas yang tinggi dari 

pada sektor yang lain pada suatu daerah tertentu.  
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c. Sektor tersebut melakukan ekspansi yang besar 

dibandingkan sektor-sektor yang lain pada daerah 

tertentu. 

 

Adapun syarat agar sektor tersebut dapat dikatakan menjadi 

sektor unggulan, 24 yaitu: 

 

a. Sektor yang termasuk perlu memproduksi dan 

produksinya tersebut harus memiliki permintaan yang 

tinggi dalam regional atau luar regional.   

b. Sektor yang termasuk harus menjadi sektor yang 

paling tinggi mendapatkan investasi baik investasi 

dalam regional maupun luar regional. 

c. Sektor yang termasuk harus memunyai efek pada 

sektor-sektor lainnya.  

d. Sektor yang termasuk perlu memiliki sebuah teknologi 

yang bertujuan untuk meningkatkan serta menunjang 

produktivitasnya. 

  Teori ekonomi basis (Economic base theory) 

mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor 

dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, 

ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke 

wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Kegiatan 

ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non 

basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous 

artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian 

wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis 

pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan basis, sedangkan 

kegiatan non basis adalah kegiatan yang bersifat endogenous 

artinya pertumbuhannya tergantung kepada kondisi 

perekonomian wilayah secara keseluruhan sehingga kegiatan 

non basis sering disebut dengan pekerjaan (service) yaitu 
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kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu 

sendiri.
67

 

  Cara untuk menentukan sebuah sektor dikatakan basis 

atau non basis dapat ditentukan dengan metode analisis 

Location Quotient (LQ). Analisis LQ ini dipergunakan untuk 

menentukan apakah sektor tersebut dapat dikatakan basis atau 

non basis dengan membandingkan kontribusi sektor tersebut 

pada perekonomian daerah. LQ sendiri memanfaatkan nilai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota 

tertentu lalu melakukan perbandingan dengan nilai PDRB 

wilayah Provinsi/Nasional. Jika nilai dari perhitungan 

Location Quotient (LQ) pada suatu sektor ≥1 maka sektor 

tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis atau sektor 

unggulan perekonomian   di wilayah tersebut, tetapi apabila 

perhitungan LQ pada suatu sektor ≤1maka sektor tersebut 

dapat dikatakan sektor non basis atau bukan sektor unggulan 

perekonomian diwilayah tersebut.
68

 

E. Teori dan Model Pembangunan Dalam Islam 

 Secara garis besar, model pembangunan dalam Islam 

yang berkembang saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

pendekatan. Pendekatan tersebut diambil berdasarkan tokoh 

yang mencetuskannya, yakni: model pembangunan Ibnu 

Khaldun dan model pembangunan As-Syatibi. Kedua model 

ini memiliki fokus kajian yang berbeda, model yang pertama 

lebih menekankan hubungan dari elemen pembangunan 

(ekonomi) dalam mencapai tujuan pembangunan. Sementara 

model yang kedua lebih menonjolkan model pembangunan 

berdasarkan komposisi tujuan pembangunan yang harusnya 

dicapai. 
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1. Model Pembangunan Ibnu Khaldun 

 Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak ekonomi 

Islam karena sumbangsih pemikirannya yang sangat besar 

terhadap fondasi ekonomi Islam. Secara keilmuan, Ibnu 

Khaldun tidak hanya menguasai satu basis ilmu, tetapi juga 

memiliki kekayaan intelektual di berbagai bidang lainnya. 

Hal ini juga lah yang membuat pemikirannya sangat 

komprehensif dan universal, termasuk pemikiran pada 

bidang ekonomi pembangunan. Basis keilmuan Ibnu 

Khaldun tidak hanya terbentuk dari aspek teoretis seorang 

intelektual melainkan juga dari pengalaman nya yang 

bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu konsep-konsep yang dikemukakan Ibnu Khladun 

masih sangat kontekstual. 

a. Model Pembangunan yang Dinamis dan Lintas Disiplin 

 Model yang dibangun oleh Ibnu Khaldun berusaha 

untuk menjelaskan bagaimana sebuah pembangunan, 

ekonomi dan peradaban dapat mengalami pasang surut 

sekaligus menjawab beberapa pertanyaan krusial 

mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam 

sistem kehidupan sosial. Model ini dijelaskan 

menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembangunan dimana antar faktor ini bersifat 

interdependen.  

 Secara umum model Ibnu Khaldun ini tertuang dalam 

“eight wise principles” atau yang juga dikenal dengan 

kalimat hikammiyah. Kalimat hikammiyah ini dapat 

dimodelkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1.  

Model Pembangunan Ibnu Khaldun 

 

 Secara matematis model ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

 

G = f (S,N,W,j dan g) 

 

G : Negara (the state)  

S : Institusi (institutions) 

N : Sumber daya insani (Human Beings)  

W : Kekayaan (Wealth)  

j : Keadilan (justice)  

g : Pembangunan (development) 

  

 Model matematis ini hanyalah salah satu model 

matematis yang dapat dibentuk dari hasil pemikiran 

Ibnu Khaldun. Model ini sangat dinamis sebagaimana 

tergambar dalam gambar diatas dan kalimat 

hikammiyah. Analisis pembangunan berdasarkan faktor-

faktor ini dapat dimulai dari aspek manapun dengan 

sifat yang saling mempengaruhi (interdependen). Selain 

itu model yang dikonstruksikan oleh Ibnu Khaldun 

mengakomodir faktor-faktor dari berbagai macam 

disiplin ilmu, yaitu moral, psikologi, politik, sosial, 

ekonomi, dan demografi yang interdependen satu sama 
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lain dalam menentukan kemunduran atau kemajuan 

suatu peradaban. 

 

b. Determinan Pembangunan Berdasarkan Model Ibnu 

Khaldun 

 Secara detail bagaimana pengaruh suatu faktor dan 

hubungannya dengan faktor-faktor lain akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Negara (The State) 

 Dalam ajaran Islam, tugas pokok negara 

dalam bidang ekonomi adalah menghapus kesulitan 

ekonomi yang dialami rakyat, memberikan 

kemudahan pada akses pengembangan ekonomi 

kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan 

kemakmuran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa 

orang yang memegang kedaulatan harus memiliki 

semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan 

politik. Ia harus toleran, moderat, dan adil, serta 

harus menghindari kelicikan, kecurangan, dan 

kepalsuan. Ia juga dituntut harus memenuhi semua 

kewajibannya, kontrak-kontrak, dan perjanjian-

perjanjian, mudah ditemui rakyat, menyimak keluhan 

mereka, menghapus kesulitan mereka, memenuhi 

kebutuhan pokok mereka terutama terhadap 

golongan miskin, serta menghapuskan ketidakadilan 

dan penindasan.  

 Di dalam Islam, keterlibatan pemerintah 

dalam perekonomian cukup besar. Hal ini dapat kita 

ketahui dari sejarah pemerintahan Rasulullah dan 

juga era khalifah. Pada masa itu pemerintah terlibat 

dalam semua ruang lingkup kehidupan termasuk 

perekonomian. Konsep negara yang digagas oleh 

Ibnu Khaldun adalah sebuah negara yang menjamin 

berlakunya syariah dan berfungsi sebagai instrumen 

bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya.  

 Menurut Umer Chapra (2001), kekuasaan 

negara dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 
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 Kekuasaan alamiah atau normal (tabi‟i), yakni 

yang membolehkan setiap orang memuaskan 

kepentingan pribadinya dan kesenangan hawa 

nafsu atau disebut juga dengan laissez faire. 

 Kekuasaan politik rasional (siyasah aqliyah) 

yang membolehkan setiap orang untuk 

memenuhi kepentingan pribadi/duniawi untuk 

mencegah kejahatan sesuai dengan prinsip-

prinsip rasional atau disebut juga dengan welfare 

state sekuler. 

 Kekuasaan berdasarkan moral (siyasah diniyyah 

atau khalifah), yaitu yang memungkinkan setiap 

orang untuk mewujudkan kesejahteraan dunia 

dan akhirat sesuai dengan syariah disebut juga 

dengan welfare state islami atau khilafah. 

2) Institusi (Institutions) 

 Institusi atau yang disebut juga syariah 

membantu masyarakat menanamkan kualitas 

kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, 

kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang 

dapat memberikan kontribusi terhadap proses 

pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerja 

sama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta 

mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan 

masyarakat. Syariah dapat menggunakan pengaruh 

moderatnya terhadap penggunaan sumber daya 

sehingga dengan demikian syariah dapat 

memberikan kontribusi terhadap keseimbangan 

sumber daya. 

 Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga 

atau aturan perilaku yang membuat masyarakat 

bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka 

terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang 

menyimpang. Aturan ini bisa berbentuk formal 

maupun informal, tertulis atau tidak tertulis. 

3) Sumber Daya Insani (Human Beings) 
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 Maju dan mundurnya suatu peradaban sangat 

ditentukan oleh kesejahteraan maupun kesengsaraan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam analisisnya Ibnu 

Khaldun sangat menitikberatkan pada peran manusia. 

Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan dan 

kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung 

pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga 

dipengaruhi beberapa faktor lain yang melalui proses 

sebab akibat dalam waktu yang panjang.  

 Manusia memiliki peranan penting dalam 

diamika peradaban. Manusia adalah tujuan dan alat 

pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, 

kesejahteraan ditujukan bagi manusia. Ketika 

kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan 

dapat bekerja secara efektif dan kreatif. Sedangkan 

sebagai alat pembangunan, manusia merupakan 

subjeknya yang bekerja untuk membangun. Manusia 

adalah input, manusia membentuk pemerintahan, 

keluarga, dan masyarakat.  

 Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi 

suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas 

maupun kualitas sumber daya manusianya. Dengan 

demikian pembangunan sumber daya insani haruslah 

mendapatkan perhatian, karena pembangunan 

manusia berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu 

pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi 

pengurangan tingkat kemiskinan. Pengaruh sumber 

daya manusia terhadap tingkat kemiskinan tampak 

lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial 

terhadap tingkat kemiskinan. 

4) Kekayaan (Wealth) 

 Ibnu Khaldun menekankan peran investasi 

seraya menyatakan “Dan ketahuilah bahwa kekayaan 

tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia 

akan tumbuh dan berkembang manakala 

dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk 



 

 

 
 

53 

diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan 

kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator 

adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan 

dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat.  

 Peningkatan dalam pendapatan akan 

memberikan kontribusi pada peningkatan dalam 

penerimaan pajak dan memungkinkan pemerintah 

membelanjakan lebih besar untuk kepentingan 

kesejahteraan rakyat. Hal ini akan memberikan 

peluangpeluang ekonomi dan pembangunan semakin 

berkembang. Sebaliknya, penurunan pendapatan 

akan menimbulkan kemerosotan di dalam 

penerimaan pajak, dan tidak dapat lagi mencukupi 

belanja pemerintah. Negara akan cenderung 

memaksakan pajak yang lebih tinggi dan juga akan 

mencoba mendapatkan kontrol yang lebih besar 

terhadap sumber-sumber kekayaan. Ketika 

pendapatan merosot maka penerimaan pajak juga 

merosot. Negara tidak akan mampu menghidupi 

usaha-usaha pembangunan dan kesejahteraan. 

Kemudian pembangunan akan merosot semakin 

dalam dengan kekuatan-kekuatan menghancurkan 

yang bergerak cepat hingga akhirnya meruntuhkan 

dinasti yang berkuasa. 

5) Pembangunan (Development) dan Keadilan (Justice) 

 Jika manusia menjadi pusat analisis, maka 

pembangunan dan keadilan menjadi dua pengait 

penting dalam mata rantai sebab akibat. 

Pembangunan sangat penting karena kecenderungan 

normal dalam masyarakat tidak ingin mandek. 

Mereka harus terus maju atau mereka akan 

mengalami kemunduran.  

 Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun 

tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi 

saja. Pembangunan meliputi semua aspek 

pembangunan manusia sehingga masing-masing 

variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya 
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akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau 

kebahagiaan hakiki manusia.  Pembangunan tidak 

mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. 

Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang 

dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti 

yang lebih komprehensif. Keadilan dalam semua 

sektor kehidupan manusia. Selanjutnya keadilan 

yang holistik komprehensif ini tidak akan dapat 

dicapai tanpa masyarakat yang peduli. Keadilan 

melalui persaudaraan dan persamaan sosial, 

menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan 

penghormatan kepada martabat orang lain, 

pemenuhan secara jujur kewajiban politik dan sosio 

ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah 

bekerja serta pencegahan kezaliman kepada siapapun 

dalam bentuk apapun. 

 

2. Model Pembangunan As-Syatibi 

 Model ekonomi pembangunan Islam yang kedua 

adalah model pembangunan As Syatibi. Pada dasarnya 

model pembangunan ini disadur berdasarkan konsep 

maqashid syariah yang merupakan tujuan dari ekonomi 

Islam.  

 Dalam model ini ekonomi pembangunan diturunkan 

dari komponen tujuan pembangunan. Hal ini berbeda 

dengan Teori Ibnu Khaldun yang lebih cenderung 

menggunakan pendekatan elemen dari pembangunan yang 

mempengaruhi berjalannya suatu sistem dalam masyarakat. 

Dimana analisis pembangunan didasarkan pada apa yang 

ingin dicapai oleh pembangunan. 
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Gambar 2.2 

Model Pembangunan Maqashid Syariah 

 

 Dua Ilmuwan yang teridentifikasi dalam menyokong 

model dengan pendekatan ini adalah Al-Ghazali dan Umer 

Chapra. Dalam model ini yang menjadi pusat analisis 

pembangunan adalah kesejahteraan manusia (human 

beings) dengan fokus untuk melindungi lima aspek 

maqashid syariah:  

a. Agama  

 Agama atau kepercayaan akan menghasilkan 

tata nilai guna menopang kehidupan yang kemudian 

dalam tahapan yang lebih tinggi akan menghasilkan 

kebudayaan. Misalnya kepercayaan akan adanya 

Tuhan penguasa semesta akan berimplikasi pada 

kehidupan dan melahirkan sebuah nilai, yaitu bahwa 

segala sesuatu yang ada di bumi dan dimiliki 

manusia sesungguhnya adalah milik Tuhan. 

Sehingga segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia 
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mendapat pengawasan dari Tuhan dan harus 

dipertanggungjawabkan.  

 Kepercayaan dalam Islam dibahas dalam 

ajaran tauhid yang mengajarkan kepercayaan pada 

eksistensi Tuhan serta percaya bahwa Tuhan 

menurunkan aturan-aturan melalui para Rasul-Nya 

serta melalui kitab-kitab suci-Nya. 

b. Jiwa  

 Manusia diciptakan Tuhan di muka bumi tidak 

lain adalah untuk menjadi khalifah. Tugas utama 

khalifah adalah untuk memakmurkan bumi. 

Memakmurkan dalam pembahasan ini sama 

pengertiannya dengan pembangunan. Sementara itu, 

pembangunan sangat bergantung pada kualitas 

manusia itu sendiri, atau menurut Ibnu Khaldun 

“bangkit dan runtuhnya suatu peradaban tergantung 

kualitas manusia”.  Sehingga pembangunan yang 

berlandaskan prinsip maqashid syariah seharusnya 

mengutamakan keselamatan hidup manusia. 

Pembangunan harus mengutamakan ketersediaannya 

kebutuhan hidup. Karena esensi maqashid syariah 

bukan hanya pembangunan fisik yang dihitung 

dengan tingkat PDB maupun angka pendapatan per 

kapita, tetapi lebih mengutamakan kualitas hidup 

manusia. 

c. Akal 

 Perlindungan terhadap akal menjadi alat 

pengganda kualitas hidup manusia. Sejatinya 

manusia tidak memiliki instrumen alami untuk 

mempertahankan hidupnya. Manusia tidak seperti 

macan yang diberi kecepatan berlari dan taring yang 

kuat untuk memangsa. Jerapah diberi leher yang 

panjang karena kebutuhannya terhadap daun yang 

muda. Manusia hanya diberi akal sebagai bekal 

untuk mempertahankan diri. Hal ini menjadi alasan 

mengapa syariah harus menjaga akal. Menjaga dalam 



 

 

 
 

57 

konteks ini berarti mengembangkan akal dan salah 

satu caranya adalah melalui pendidikan yang baik. 

d. Keturunan 

 Untuk mempertahankan kelangsungan 

generasinya, makhluk hidup secara kodrati 

melakukan proses reproduksi untuk melahirkan 

generasi baru menggantikan generasi lama atau 

menambah jumlah populasi dalam masyarakat. 

Dalam konteks pembangunan, keturunan ini sangat 

memiliki peran vital terutama dalam menjaga 

keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. 

e. Harta 

 Sebagaimana dipahami dalam pendekatan 

konvensional, menjamin ketersediaan harta adalah 

tujuan utama pembangunan karena ini merupakan 

salah satu kebutuhan dasar. Islam juga menyadari hal 

tersebut, tetapi tidak bermakna harta adalah 

segalanya. Dalam perspektif Islam, memperoleh 

harta sangat dianjurkan tentu saja dengan batasan 

dan aturan syariat yang melekat padanya.  

 Hubungan kelima aspek ini dengan pusat 

pembangunan dan kesejahteraan manusia 

digambarkan oleh Chapra pada gambar 4.2. Pada 

gambar tersebut terlihat bahwa pembangunan 

manusia dan kesejahteraan semesta dipengaruhi oleh 

dimensi maqashid syariah dimana antar dimensi ini 

saling terkait dan berhubungan satu sama lain. 

Pembangunan manusia dan kesejahteraan 

dimodelkan oleh lima komponen maqashid syariah. 

Model ini menunjukkan bahwa pembangunan dan 

kesejahteraan dipengaruhi oleh seberapa besar lima 

komponen maqashid syariah dapat dipenuhi. Selain 

itu model ini juga menggambarkan bahwa antara 

lima komponen bersifat saling mempengaruhi atau 

interdependen satu sama lain.  

 Lebih jelas Chapra juga menggambarkan 

bagaimana kelima dimensi maqashid syariah tersebut 
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dalam hubungan interdependensi membentuk suatu 

keutuhan seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.3 

berikut:
69

 

 
 

Gambar 2.3 

Satu Kesatuan Dimensi Maqashid Syariah 

 

F. Orientasi Pembangunan Dalam Islam 

 Arah pembangunan dalam Islam terbagi menjadi 3 

tujuan, yaitu: 1) People Oriented, 2) Maslahah Oriented, dan 

3) Falah Oriented. Masing-masing arah tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

                                                             
 69 A. Jajang W. Mahri, dkk. Ekonomi Pembangunan Islam, edisi pertama, ( 
Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Juni 2021), 

119-127 



 

 

 
 

59 

 
Gambar 2.4 

Orientasi Pembangunan Dalam Islam 

 

1. People - Oriented (people-centred)  

 Orientasi pertama dari ekonomi pembangunan Islam 

adalah pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan 

manusia (people-centered). Dari model pembangunan 

Islam yang dibahas pada bagian sebelumnya, menunjukkan 

bahwa pusat dari pembangunan adalah manusia. Dalam 

proses pembangunan, pembangunan dilakukan oleh 

manusia dan ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. 

Dalam bahasa lain, manusia berperilaku sebagai subjek dan 

objek sekaligus. Pembangunan aspek material seperti 

infrastruktur diposisikan bukan sebagai orientasi utama 

tetapi tetap menjadi suatu hal yang penting dalam 

pembangunan. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk 

kebaikan manusia itu sendiri sehingga pembangunan 

infrastruktur yang banyak dijadikan sebagai orientasi 

pembangunan konvensional hanya diposisikan sebagai 

perantara orientasi utama dalam rangka untuk membangun 

manusia. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat 

diartikan sebagai pembangunan infrastruktur yang 

berorientasi untuk kebaikan manusia.  

 Berdasarkan model pembangunan Ibnu Khaldun, jelas 

ditekankan bahwa manusia merupakan pusat analisis 

pembangunan. Kemajuan dan kemunduran sebuah 
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peradaban sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya 

manusia. Determinan-determinan lain yang disebutkan 

dalam model Ibnu Khaldun seperti institusi, negara, dan 

terciptanya keadilan, secara langsung dipengaruhi oleh 

kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga dapat dilihat 

dari bagaimana hubungan interdependensi antar faktor yang 

ada pada model dinamis Ibnu Khaldun.  

 Tidak berbeda dengan model pembangunan 

berdasarkan maqashid syariah, secara jelas 

mengindikasikan bahwa tujuan dari syariah sekaligus juga 

tujuan pembangunan dalam Islam berpusat pada manusia. 

Jika berkaca pada keseluruhan dimensi dari maqashid, 

maka dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dimensi-

dimensi ini mewakili secara utuh konsep yang dikenal 

dengan human well-being. Dimensi maqashid Syariah tidak 

hanya memenuhi kebutuhan manusia dari aspek material, 

tetapi juga sangat menekankan pada aspek non material 

seperti kesehatan fisik dan jiwa, hubungan yang baik antar 

keluarga dan masyarakat serta juga ketenangan batin dan 

spiritual. Hal ini tentu sangat komprehensif mewakili 

kesejahteraan manusia jika dibandingkan pada aspek yang 

hanya bersifat material. Selain itu dalam konsep maqashid 

objek dari semua dimensi berkaitan erat dengan diri 

manusia sehingga orientasi dari pembangunan pada 

maqashid syariah adalah manusia itu sendiri.  

 Pada dasarnya orientasi ini tidak hanya diturunkan 

dari model pembangunan Islam yang dibahas pada bagian 

sebelumnya, tetapi juga memiliki relevansi dengan model 

pembangunan ilmuwan kontemporer. Salah satu yang 

paling sesuai adalah pendekatan pembangunan yang 

dikembangkan oleh Amartya Sen yang dikenal dengan 

istilah Sen Capabilities Approach, suatu pendekatan untuk 

mengukur tingkat kebebasan yang substantif, misalnya, 

kemampuan untuk hidup panjang, terlibat dalam berbagai 

transaksi ekonomi, dan partisipasi dalam aktivitas politik. 

Di sini Sen mengemukakan bahwa inti dari pembangunan 

adalah meningkatkan kapabilitas dari manusia, membuat 
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manusia semakin berguna, dan memiliki kebebasan dalam 

bertindak (Functioning, Capability, Freedom). Berdasarkan 

pendekatan ini jelas tergambar orientasi pembangunan 

adalah pembangunan manusia. Pembangunan yang 

berkonsentrasi pada manusia ini juga didukung oleh salah 

satu ilmuwan dari Indonesia, yaitu Aris Ananta. Ananta 

(2012) mengemukakan salah satu objektif utama dari 

pembangunan adalah people-centred selain 

environmentally friendly dan good governance. 

2. Maslahah – Oriented  

 Orientasi ekonomi pembangunan Islam yang kedua 

adalah Maslahah. Ini merupakan kelanjutan dari orientasi 

pertama ekonomi pembangunan Islam. Setelah memastikan 

bahwa pembangunan di dalam Islam harus berorientasi 

pada pembangunan manusia, maka hal kedua yang harus 

dipastikan adalah manfaat pembangunan itu tidak hanya 

buat segelintir orang, tetapi harus untuk kesejahteraan 

umum (maslahat) serta tidak menimbulkan mudharat bagi 

sebagian yang lain. Maslahah di satu sisi dapat diartikan 

sebagai kebaikan dan menghindari keburukan (mudharat). 

Namun selain itu secara spesifik juga dapat diartikan 

sebagai kebaikan/kepentingan umum (maslahatul ummah).  

 Berkaca dari pengertian tersebut maka dapat 

disintesiskan bahwa pembangunan yang berorientasi 

maslahat adalah pembangunan yang berlandaskan pada 

kebaikan dan kepentingan bersama. Lebih lanjut, 

pembangunan yang dimaksudkan dalam Islam adalah 

pembangunan yang tidak hanya mengayomi segelintir 

orang, tetapi haruslah memenuhi kepentingan masyarakat 

secara umum. Hal ini sejalan dengan salah satu determinan 

dalam model Ibnu Khaldun, yaitu keadilan. Ditambah lagi 

jika berbicara tentang konsep maslahah dalam ekonomi 

islam, maka tidak dapat dipisahkan dengan konsep berkah, 

dimana kemaslahatan itu juga harus bersifat ziyadatul khair 

yaitu memberikan kebaikan yang berlapis-lapis atau 

berkelanjutan. Sehingga orientasi dari ekonomi 
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pembangunan islam adalah kebaikan bersama yang juga 

melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya.  

 Orientasi ini jugalah yang mengarahkan ekonomi 

pembangunan Islam untuk mencegah terjadinya 

ketimpangan dan kemiskinan. Walaupun secara agregate 

terjadi peningkatan kualitas hidup (pendapatan/PDB), tetapi 

di sisi lain juga meningkatkan ketimpangan antar manusia 

bukanlah proses pembangunan yang sesuai dengan 

orientasi pembangunan Islam. Dalam model pembangunan 

Islam, keadilan memiliki peranan penting. Keadilan akan 

mencegah terjadinya konflik dan perbedaan kepentingan 

antara masyarakat dan pemerintah. Orientasi ini juga yang 

mendorong sistem ekonomi pembangunan Islam 

memprioritaskan pengentasan kemiskinan terlebih dahulu 

sebelum melakukan pembangunan di aspek lainnya. 

3. Falah - Oriented  

 Orientasi selanjutnya dari ekonomi pembangunan 

Islam adalah falah. Secara bahasa falah dapat diartikan 

kemenangan. Kemenangan dalam konteks ini adalah 

kemenangan hakiki, yaitu kemenangan dunia dan juga 

kemenangan akhirat. Berdasarkan prinsip ini maka orientasi 

pembangunan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan 

aspek dunia tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek 

akhirat atau keridaan Allah Swt. Orientasi pembangunan 

tidak boleh sekadar kebermanfaatan buat manusia 

melainkan harus sesuai dengan kaidah syariat.  

 Orientasi Falah mendorong proses pembangunan yang 

mendukung prinsip sustainable development dan 

environmental-friendly development. Pada dasarnya dalam 

Islam, kaidah pembangunan bukan hanya mengenai 

keberlanjutan pembangunan dalam konteks duniawi, tetapi 

juga konteks ukhrawi. Etika yang dibentuk dalam proses 

pembangunan bukan etika kebaikan universal semata 

melaikan juga etika dalam nilai-nilai agama.  

 Jika direflleksikan dalam konteks model ekonomi 

Islam, orientasi ini merupakan pengejawantahan dari 

prinsip perlindungan agama dan keturunan pada maqashid 



 

 

 
 

63 

syariah. Pembangunan berkelanjutan mewakili 

perlindungan keturunan, sedangkan kesesuaian dengan 

syariat merepresentasikan perlindungan terhadap agama. 

Dalam pemaknaan yang lebih mendalam juga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada satu sisi orientasi dari 

pembangunan itu juga membangun agama. Agama dalam 

ekonomi pembangunan Islam tidak hanya sebagai subjek 

penuntun. Agama juga dapat berfungsi sebagai objek dari 

pembangunan itu sendiri sehingga kedua peran tersebut 

dapat berjalan secara simultan.
70

 

 

G. Tujuan Pembangunan Dalam Islam 

 Setelah kita dapat memahami orientasi ekonomi 

pembangunan Islam maka selanjutnya kita akan menyintesis 

tujuan dari pembangunan ekonomi menurut Islam. Landasan 

pengklasifikasian ini adalah model pembangunan menurut 

maqashid al syariah dan orientasi dari ekonomi pembangunan 

Islam yang sudah diutarakan sebelumnya. Ada 4 tujuan utama 

ekonomi pembangunan Islam. 

 

1. Menjamin Kebutuhan Dasar Manusia  

 Sama halnya dengan objektif pembangunan secara 

umum, tujuan pembangunan ekonomi Islam yang pertama 

juga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 

manusia. Ini sesuai dengan salah satu nilai utama 

pembangunan (core values of development) yang dibahas di 

bab 1, yaitu sustenance. Sebagaimana diketahui, semua 

manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. 

Tanpa kebutuhan ini sangat tidak mungkin untuk 

mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan 

ini sering juga dikenal dengan kebutuhan primer/pokok. 

Kebutuhan ini sering dipresentasikan dari adanya akses 

terhadap pangan, sandang, dan papan. 

 Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan 

di dalam Islam harus ditujukan untuk menjamin 

                                                             
 70 Ibid., 128-131 
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ketersediaan kebutuhan ini bagi seluruh kalangan 

masyarakat. Jika mengacu kepada model pembangunan 

berdasarkan maqashid syariah, pemenuhan kebutuhan 

dasar ini merupakan representasi dari perlindungan 

terhadap harta. Namun perlu dipahami bahwa tujuan ini 

bukan tujuan yang independen, tetapi interdependen dengan 

tujuan maqashid syariah yang lainnya. Hubungan ini juga 

tergambar dalam model satu kesatuan dimensi yang 

dikemukakan Chapra.  

 Lebih lanjut hal ini juga mengindikasikan bahwa 

pemenuhan kebutuhan dasar merupakan necessary 

condition bagi pembangunan dalam Islam, tetapi bukan 

sufficient condition. Paradigma seperti ini juga sudah mulai 

berkembang dalam model pembangunan kontemporer. Saat 

ini pembangunan acapkali memposisikan tujuan 

materialnya semakin dipadukan dengan human well-being 

faktor yang lain. 

2. Meningkatkan Kapabilitas Dan Martabat Manusia 

 Sesuai dengan orientasi pembangunan Islam yang 

menitikberatkan pembangunan pada peningkatan kualitas 

manusia, maka tujuan kedua dari ekonomi Islam adalah 

meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Jika 

tujuan pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar maka 

dalam konteks ini tujuan ekonomi pembangunan Islam 

adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. 

Setelah terpenuhinya kebutuhan dasar maka yang harus 

dipenuhi adalah kebutuhan penunjang dan penyempurna. 

Namun bukan berarti bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan 

dasar adalah segalanya untuk diusahakan sebanyak 

mungkin. Dalam paradigma ekonomi Islam pemenuhan 

kebutuhan dasar tidak boleh dilakukan secara berlebihan. 

Ada poin ideal dalam mencapainya, sehingga prinsip ini 

juga mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar 

harus dilakukan secara simultan dengan pemenuhan 

kebutuhan yang meningkatkan kapabilitas dan martabat 

manusia. Apalagi dalam model pembangunan ekonomi 
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Islam jelas bahwa antar dimensi maqashid syariah ada satu 

kesatuan yang saling menyokong.  

 Tujuan kedua ekonomi pembangunan Islam yang 

sesuai dengan tujuan maqashid syariah adalah untuk 

melindungi jiwa dan akal. Pemenuhan kebutuhan jiwa 

dapat dilakukan dengan mengarahkan pembangunan untuk 

menjamin sistem kesehatan yang memadai, ruang untuk 

mendapatkan pendidikan dan kebebasan untuk 

berpendapat, serta melakukan pengembangan diri baik 

jasmani, emosional maupun intelektual. Pendidikan adalah 

salah satu jalan untuk membuat kapasitas manusia 

meningkat dan sekaligus menaikkan martabat, baik di mata 

manusia maupun di mata Sang Pencipta. 

3. Menjamin Keberlangsungan Kehidupan Manusia Dalam 

Jangka Panjang 

 Di dalam Islam juga diajarkan bahwa tujuan 

pembangunan tidak hanya berfokus pada pemenuhan 

kebutuhan jangka pendek, tetapi juga kebutuhan jangka 

menengah dan jangka panjang. Dalam prinsip ekonomi 

pembangunan Islam, pembangunan tidak hanya berfokus 

pada bagaimana meningkatkan nilai ekonomi (output) 

untuk satu periode tertentu saja. Pembangunan juga harus 

memastikan agar output di kemudian hari tetap terjaga. 

Tujuan ekonomi pembangunan Islam dalam konteks ini 

sejalan dengan paradigma pembangunan kontemporer, 

yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu tujuan 

pembangunan ekonomi Islam yang ketiga ini juga sesuai 

dengan tujuan maqashid syariah yang melindungi 

keturunan. 

4. Menumbuhkan Dan Menjamin Spiritualitas  

 Mengingat salah satu orientasi ekonomi pembangunan 

islam adalah dimensi dunia akhirat sekaligus, maka salah 

satu tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah 

menumbuhkan dan menjamin terjaganya spiritualitas 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan 

maqashid syariah yaitu melindungi agama. Agama tidak 

hanya berperan sebagai pedoman tetapi juga sekaligus 
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menjadi objek pembangunan. Melindungi agama pada 

dasarnya juga melindungi kepentingan manusia. 

Pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan sebuah agama 

merupakan bagian dari hak asasi. Selain itu tujuan ini juga 

merupakan salah satu dari subjective well-being.  

 Dalam ilmu perilaku dikenal sebuah istilah yang 

disebut sebagai sacred values, yaitu ketika tindakan yang 

dilakukan seseorang bersumber dari nilai agama. Nilai 

tersebut menjadi sumber kebahagiaan atau ukuran 

keberhasilan suatu tindakan. Dilihat dari konsep ini, 

pemenuhan sharia compliance dalam kehidupan 

merupakan salah satu sumber kebahagiaan dan 

kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan dalam 

konteks ini merupakan bagian dalam menciptakan 

kebebasan dan menumbuhkan kebahagiaan pada diri 

manusia. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah 

pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri, salah satunya 

adalah kebutuhan spiritual.
71

 

 

H. Ruang Lingkup Pembangunan Islam 

 Ruang lingkup pembangunan dalam Islam terbagi atas 

3 aspek utama yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu: 

objek pembangunan, ilmu pengetahuan yang mendasari, dan 

indikator dari berjalannya sebuah proses pembangunan. 

 

Tabel 2.1 

 Ruang Lingkup Pembangunan Dalam Islam  

Aspek Ruang Lingkup 

Objek Manusia dan seluruh ciptaan 

Allah SWT 

Ilmu yang mendasari Multidisiplin 

Indikator Material dan Non-Material 

(Spiritual) 

  

  

                                                             
 71 Ibid., 132-135 
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Objek pembangunan menurut Islam bukan hanya 

manusia. Walaupun manusia tetap sebagai pusat pembangunan 

tetapi dalam proses pembangunannya juga harus 

memperhatikan objek lain yaitu makhluk hidup lain dan 

lingkungan. Hal ini telah diungkapkan oleh Umar Chapra 

dalam model pembangunan berdasarkan maqashid syariah 

yang bersifat rahmatan lil‟alamin. Posisi manusia di dalam 

Islam adalah sebagai khalifah yang berarti memegang peran 

sentral dalam mempengaruhi kepentingan makhluk lain atau 

objek lain yang ada di dunia. Sehingga ruang lingkup ekonomi 

Islam berdasarkan objek pembangunan adalah manusia dan 

seluruh makhluk yang ada di muka bumi.  

 Sementara itu, jika dikaji dari aspek ilmu pengetahuan 

yang melandasinya, ruang lingkup ekonomi pembangunan 

Islam jauh lebih komprehensif dari sekadar teori ekonomi 

tradisional maupun ekonomi politik. Sama halnya dengan 

model pembangunan Ibnu Khaldun yang bersifat dinamis dan 

multi disiplin, ilmu pengetahuan yang menjadi dasar analisis 

dan rujukan ekonomi pembangunan Islam pun bersumber dari 

berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan termasuk di 

dalamnya ilmu tentang budaya, psikologi, lingkungan hidup 

serta tentunya ilmu agama.  

 Lebih lanjut, sejalan dengan orientasi dan tujuan 

ekonomi pembangunan Islam, dari aspek indikator, ruang 

lingkup ekonomi pembangunan Islam bersifat beyond material 

(tradisional economic) indicator. Tolak ukur ekonomi 

pembangunan Islam juga sangat memperhatikan aspek 

nonmaterial. Hal tersebut sudah sangat jelas dengan mengacu 

kepada maqashid syariah.72 

 

  

                                                             
 72 Ibid., 135-136 



 

 
 

3DAFTAR PUSTAKA 

A. Jajang W. Mahri, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Edisi 

Pertama, Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan 

Syariah - Bank Indonesia. Juni 2021. 

Achmad Sholeh, Kontribusi dan Daya Saing Ekspor Sektor Unggulan 

Dalam Perekonomian Jawa Timur. Skripsi  Universitas 

Diponegoro. 2012 

Ahmad Usman Ali & Abu Bakar, Analisis Sektor Unggulan Dalam 

Struktur Perekonomian Kabupaten Mimika, Jurnal Ekonomi, 

2016. 

Aldy Eko Wicaksono, “Analisis Sektor Basis dan Non Basis Pada 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 2013-

2017,” Journal of Economics, Vol. 3, No. 2, 2019. 

Alen Gifthovel Sumayow, Paulus A. Pangemanan, dan Ellen G. 

Tangkere, Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur, Agri-SosioEkonomiUnsrat, ISSN 

1907–4298, Volume 14 Nomor  2,  2018. 

Ali Tutupoho, “Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus 

Kabupaten Kota),” Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi, Vol.  13, 

No. 1, 2019. 

Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam perspektif Ekonomi Islam,” 

Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 1, Nomor 2,  Juli-

Desember 2016. 

Ayuna Hutapea, Rosalina A.M. Koleangan, Ita P. F. Rorong, “Analisis 

Sektor Basis Dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi 

 Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Medan,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 03, 

2020. 

Bagdja Muljarijadi, Pembangunan Ekonomi Wilayah “Pendekatan 

Analisis Tabel Input-Output”, UNPAD PRESS. 2017. 

Candra Fajri Ananda, Pembangunan Ekonomi Daera: Dinamika dan 

Strategi Pembangunan, Malang : UB Press. 2017. 

 



 

 

Darmian, ”Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi Sulwesi Tenggara”. Skripsi Universitas  Haluoleo. 

2016. 

Daryono Soebagiyo dan Arifin Sri Hascaryo, “Analisis Sektor 

Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa 

Tengah”, Univesity Research Colloquium. 2015. 

Ely Siswanto, Good University Governance (Prinsip dan Implementasi 

dalam Penggalian Pendapatan). Malang : Gunung Samudera. 

2014 

Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, 

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (edisi kedua). 

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017. 

Febri Endra B.S, Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis). 

Sidoarjo : Zifatama Jawara. 2017. 

Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai 

Perusahaan (Teori dan Kajian Empiris), Samarinda : RV 

Pustaka Horizon. 2017. 

 

Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, Membangun Desa 

(Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan 

Berkelanjutan). Cetakan Pertama. Malang: UB Press. 2018.  

https://bandarlampungkota.bps.go.id/  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung 

https://lampung.bps.go.id/ pada publikasi Provinsi Lampung Dalam 

Angka 2020 

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id, BAB 2 Profil Kota Bandar Lampung 

Imam machali, metode penelitian kuantitatif, panduan praktis 

merencanakan, melaksanakan dan analisis dalam penelitian 

kuantitatif (universitas islam negeri (uin) sunan kalijaga 

yogyakarta jln. Marsda adisucipto yogyakarta55281: program 

studi manajemen pendidikan islam (mpi) fakultas ilmu 

tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri(uin) sunan 

kalijaga yogyakarta, 2017. 

https://bandarlampungkota.bps.go.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
https://lampung.bps.go.id/
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/


 

 

Irawaty Maslowan, “Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Ekonomi 

Kota Tomohon Tahun 2011-2015,” Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi, Vol. 17, No. 2, 2017. 

Irwan Safwandi dan Marah Sutan Rangkuti, Analisis Struktur Ekonomi 

dan Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Besar. Jurnal 

Humaniora, Vol 2, No 1. 2018. 

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, Vol 1, No 1,  2018. 

Latuny Elsjamina, Analisis Sektor Ungglan di Propinsi Maluku. 

(Skripsi Fakultas Ekonomi) Universitas Pattimura, 2014. 

Lincolin arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Daerah (edisi kedua). Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA. 

 2010. 

M.L Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo.  2016. 

Mahmud Basuki, dan Febri Nugroho Mujiharjo, Analisis Sektor 

Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Sift Share dan 

Locationt Quotient, Jurnal Sains Tekhnologi dan Industri, Vol 

15, No 1, 2017. 

Mangilaleng, Ekaristi Jekna, Debby Rotinsulu, dan Wensy Rompas, 

Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. 

 Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi 15.4, 2015. 

Marisa Diana, Dwi Sulistiowati, dan Syamsul Hadi, Analisis Sektor 

Ekonomi Unggulan Provinsi Maluku Utara, Jurnal Ilmu 

Ekonomi, Vol 1, No 4, 2017. 

Mohammad Sofyan, Pengembangan Sektor Unggulan Pendukung 

Perluasan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah, 

Magetan : CV. Odis. 2021. 

Nursalam, Statistik Untuk Penelitian Teknik Sampling, Cetak Pertama, 

Makassar Alauddin University Press. 2012. 



 

 

Nurul Huda, et. al. Ekonomi Pembangunan Islam, Jakarta : 

Prenadamedia Group. 2015. 

Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan Kedua, 

Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama. 2017. 

 

Puty Cikitha, Suryana, Zuzy, dan Atikah, Analisis Peran Sektor 

Perikanan Terhadap Pembangunan Wilayah Kabupaten 

Kuningan Jawa Barat, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol 9, 

No 1, 2018. 

Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah, cetakan 

pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013. 

Rahardjp Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah 

Pertumbuhan, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014. 

Robinson Tarigan, Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi. Jakarta:  

Bumi Aksara. 2005 

Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi (edisi 

revisi). Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014 

Sabar, Wardihan. “Sektor Potensial Pengembangan Ekonomi Wilayah 

(Potential Sectors Of Regional Economic Development).” 

EcceS (Economics, Social, and Development Studies) 2.1 

(2015) 

Sambuari, Sari Sasmita, Vekie Rumate, and Hanly Siwu, ”Analisis 

Sektor Basis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.” 

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15.4 (2015). 

Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, Jakarta: PT Grafindo 

Persada. 2014. 

Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, Padang: Raja Grafindo 

Persada.  2012. 

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, 

Padang: Raja GrafindoPersada. 2012. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung: ALFABETA. 2015 



 

 

Usman Rauna, Analisis Sektor, Analisis Sektor Basis dan Subsektor 

Basis Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Journal of Social and 

Agricultural Economics, Vol 8, No 3, November 2015 

Yogi, Pradono, dan Adiwan, Pengantar Ekonomika Wilayah: 

Pendekatan Analisis Praktis, Bandung : Penerbit ITB. 2018. 

Zulkifli, “Kontribusi Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan.” Ecces  (Economics, 

Sosial, and Development Studies) 4.2 (2017). 

 

 

 

 

 

  


