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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Di era otonomi daerah, pembangunan ekonomi yang dijalankan daerah saat ini masih 

belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal 

tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah yang sedang dan 

telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematik dan sesuai potensi 

ekonomi yang dimilikinya. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu penyebab dari 

kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing 

ekonomi daerah tersebut. Rendahnya daya saing ekonomi daerah tersebut pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan 

ketidakmerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah 

dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonominya secara 

mandiri. Pengembangan potensi ekonomi ini diharapkan dapat memperkecil rentang 

ketimpangan pembangunan antar wilayah secara bertahap. Oleh karena itu, salah 

satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan masing-

masing daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang 

ada secara optimal. Selain mengolah potensi ekonomi yang potensial tersebut 

menjadi ekonomi riil maka potensi yang ada tersebut juga harus mampu memiliki 

daya saing sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dan berorientasi ekspor.  

Dalam rangka peningkatan roda perekonomian daerah agar berhasil dan berdaya 

guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui 

pengembangan produk unggulan daerah. Dimana proses ini dilakukan dengan 

melakukan identifikasi dan pemetaan potensi produk-produk unggulan yang ada di 
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daerah sebagai proses pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal serta 

optimalisasi atas potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. 

Sebagai suatu strategi pembangunan daerah, pengembangan produk-produk 

unggulan daerah dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap daerah yang 

menerapkan pola pembangunan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan 

ekonominya. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah 

dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai tambah (value added), memanfaatkan 

sumber daya secara nyata, menciptakan kesempatan kerja, mendatangkan 

pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk 

meningkatkan produktivitas dan investasi.  

Disamping itu, produk unggulan daerah merupakan produk unggulan yang memiliki 

ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan 

dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk 

unggulan daerah juga berorientasi ramah lingkungan dan berorientasi pada pasar 

lokal maupun nasional serta berorientasi pasar ekspor.  

Pengembangan produk unggulan merupakan strategi yang efektif dalam 

pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangan produk unggulan 

sebagai potensi ekonomi daerah pada era otonomi adalah suatu pekerjaan yang 

tidak mudah dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pengembangan produk 

unggulan daerah terkait erat dengan kemauan politik atau kebijakan dari pemerintah 

daerah. Untuk itu, peranan pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan 

dan pemberdayaan produk unggulan daerah tersebut sebagai salah satu upaya 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah.  

Terkait dengan pengembangan produk unggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Dairi perlu melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap produk-produk unggulan 

yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, melalui kajian pengembangan ekonomi 

melalui produk-produk unggulan tersebut diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi 
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tumbuh dan berkembangnya produk-produk unggulan lainnya dan dapat menjadi 

alternatif bagi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi dimasa 

mendatang.  

B.  TUJUAN 

Adapun tujuan dari kajian pengembangan ekonomi terhadap produk-produk 

unggulan daerah yang ada di Kabupaten Dairi, antara lain : 

1. Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Dairi. 

2. Mengidentifikasi dan memetakan produk-produk unggulan yang berpotensi 

untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi. 

C. MANFAAT 

Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian pengembangan ekonomi terhadap 

produk-produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Dairi, antara lain :  

1. Dapat dijadikan model pengembangan untuk produk-produk yang memiliki 

potensi untuk berkembang di masa mendatang. 

2. Dapat menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya produk-produk 

unggulan lainnya. 

3. Diharapkan dapat menjadi alternatif sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru 

bagi percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi Kabupaten Dairi di 

masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 
 

 

 

 

A.   TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). 

Pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan daerah yang serasi dan terpadu 

baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral, dan kaitannya dengan 

perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya 

kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Secara 

mendasar dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya terdapat tiga aspek 

perencanaan, yaitu makro, sektoral dan regional, yang ketiganya tersusun dalam satu 

kesatuan (Kartasasmita, 1996). 

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang 

melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan 

kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, 

identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005). 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, 

tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana 

pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi 

ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan 
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pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan 

pembangunan secara luas. 

Sebelum mengetahui makna pembangunan ekonomi daerah terlebih dahulu harus 

mengetahui pengertian daerah. Pengertian ditinjau dari aspek ekonomi, daerah 

mempunyai tiga pengertian, yaitu (Arsyad, 2002) : 

a. Daerah homogen adalah suatu daerah dimana kegiatan ekonomi terjadi 

diberbagai pelosok ruang dan terdapat sifat-sifat yang sama, baik dari segi 

pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografinya, dan sebagainya. 

b. Daerah nodal adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai 

oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. 

c. Daerah perencanaan atau daerah administrasi adalah suatu daerah sebagai suatu 

ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu 

provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. 

Sementara itu, beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan daerah dari suatu 

daerah haruslah mencakup tiga inti nilai, yaitu (Todaro, 2000) : 

1. Ketahanan (Sustenance) : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

(pangan,papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup. 

2. Harga diri ( Self Esteem ) : Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam 

arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan 

sebagai manusia yang berada di daerah itu. 

3. Freedom from servitude : Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk 

berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan.  

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dalam era otonomi daerah di satu pihak harus 

menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan dilain 

pihak, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan 

kebijakan regional dan lokal guna mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi 
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daerah di daerahnya dalam rangka membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan 

yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Rasyid, 2002).  

B.   PRODUK UNGGULAN DAERAH 

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi daerah 

mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara 

sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi 

ekonomi daerah adalah dengan menginventarisasi produk-produk potensial, andalan 

dan unggulan daerah tiap-tiap sub sektor serta tingkat kabupaten.  

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan 

produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi 

kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, 

memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk 

dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk 

pesaing di pasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor. (Anonim, 2000).  

Sementara menurut Cahyana Ahmadjayadi (2001), Produk Unggulan Daerah (PUD) 

adalah produk daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah 

lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja 

kepada masyarakat lokal. Produk unggulan daerah juga berorientasi ramah 

lingkungan dan berorientasi pada pasar baik lokal maupun nasional dan regional.  

Pengembangan produk unggulan dan pemberdayaan sebagai potensi ekonomi 

daerah pada era otonomi adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan, hal 

tersebut disebabkan karena pengembangan PUD terkait erat dengan kemauan politik 

atau kebijakan dari Pemerintah Daerah. Peranan pemerintah daerah sangat 

diperlukan dan sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan produk 

unggulan daerah sebagai salah satu tonggak dari pada ekonomi daerah. Oleh karena, 

produk unggulan daerah terkait beberapa stakeholders yang saling berperan sesuai 

dengan kewenangannya masing-masing.  
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Stakeholders dimaksud adalah pemilik bahan baku dan pengolah/penghasil bahan 

baku, pengguna atau konsumen, fasilitator atau pemerintah dan lembaga sosial 

masyarakat. Stakeholders tersebut saling terkait dan menunjang satu sama lain 

sehingga peranan koordinasi dalam pencapaian tujuan menjadi unsur utama dalam 

pengembangan PUD. Koordinasi ini menjadi instrumen penting dalam 

pengembangan produk unggulan daerah. (Cahyana Ahmadjayadi, 2001).  

Produk unggulan merupakan suatu strategi pembangunan yang tidak mudah didikte 

oleh daerah/negara lain. Produk unggulan daerah tidaklah harus berupa hasil industri 

yang berteknologi canggih atau dengan investasi tinggi tetapi produk unggulan bisa 

dengan produk lokal yang disebut dengan One Area Five Products (satu daerah bisa 

dengan lima produk unggulan). Hal tersebut sesuai dengan surat dari Direktorat 

Jenderal Pembangunan Daerah pada tahun 1998 dan 1999. Inti daripada surat 

tersebut adalah bahwa kabupaten/kota dapat menghasilkan 5 (lima) PUD yang 

disahkan oleh kepala daerah. (Cahyana Ahmadjayadi, 2001).  

Sementara itu, menurut Kementerian Koperasi & UKM, produk unggulan adalah  

produk  yang  potensial dikembangkan  pada  suatu  wilayah  dengan memanfaatkan  

SDA  dan  SDM  lokal  yang berorientasi  pasar  dan  ramah  lingkungan sehingga  

memiliki  keunggulan  kompetitif  dan siap menghadapi persaingan global. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS, produk unggulan merupakan hasil 

usaha masyarakat pedesaan dengan kriteria, antara lain : 

a. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas 

bagus, harga murah).  

b. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial sehingga dapat 

dikembangkan.  

c. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat pedesaan.  

d. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan 

pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia.  

e. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit. 
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C.   KRITERIA PRODUK UNGGULAN 

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu produk 

tergolong unggul atau tidak bagi suatu daerah. Kriteria-kriteria tersebut, adalah 

(Daryanto dan Yundy, 2010) : (1) harus mampu menjadi penggerak utama (prime 

mover) pembangunan perekonomian, (2) mempunyai keterkaitan ke depan dan ke 

belakang kuat baik sesama produk unggulan maupun produk unggulan lainnya, (3) 

mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain di pasar nasional maupun 

internasional baik dalam hal harga produk, biaya produksi, maupun kualitas 

pelayanan, (4) memiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dalam hal pasar maupun 

pasokan bahan baku, (5) memiliki status teknologi yang terus meningkat, (6) mampu 

menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya, 

(7) dapat bertahan dalam jangka panjang, (8) tidak rentan terhadap gejolak eksternal 

dan internal, (9) pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan 

(keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas 

insentif/disinsenti, dan lainnya, dan (10) pengembangannya berorientasi pada 

kelestarian sumber daya dan lingkungan.  

Pada dasarnya, keberadaan produk unggulan pada suatu daerah akan memudahkan 

upaya pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Hanya saja, persepsi dan 

memposisikan kriteria serta instrumen terhadap produk unggulan belum sama. 

Akibatnya, pengembangan produk unggulan tersebut menjadi salah urus bahkan 

menjadi kontra produktif terhadap kemajuan produk unggulan dimaksud. Berikut 

adalah pengelompokan produk unggulan, sebagai rujukan untuk menempatkan 

posisi produk unggulan dari sisi teori keunggulan, antara lain :  

a. Produk unggulan komparatif yaitu produk yang diproduksi melalui dominasi 

dukungan sumber daya alam, di mana daerah lain tak mampu memproduksi 

produk sejenis.  
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b. Produk unggulan kompetitif yaitu produk yang diproduksi dengan cara yang 

efisien dan efektif. Produk tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing 

usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga.  

c. Produk unggulan spesifik yaitu produk yang dihasilkan dari hasil inovasi dan 

kompetensi pengusaha dan produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena 

karakter spesifiknya.  

d. Produk unggulan strategis yaitu produk yang unggul karena memiliki peran 

penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.  

Sebagai perbandingan, produk unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk 

dikembangkan jika memandang produk unggulan tersebut dari kebutuhan pasar. 

Dilihat dari sisi positifnya, jika mengelompokkan produk unggulan berdasarkan 

potensi pasarnya, maka ukuran keberhasilan produk unggulan dapat diukur dari 

perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, memberikan 

kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Adapun pengelompokan produk unggulan tersebut dapat disusun 

sebagai berikut :  

a. Produk unggulan pasar ekspor yakni produk yang telah mampu memenuhi 

persyaratan perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, 

kesehatan, standard dan jumlah yang memadai sehingga komoditas tersebut 

diminati negara pengimpor.  

b. Produk unggulan pasar tradisional yakni produk yang mampu memenuhi 

keinginan selera konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, 

kualitas harga dan budaya lokal.  

c. Produk unggulan pasar modern yakni produk yang telah memiliki daya saing 

tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantita, dan kontinuita, serta biasa dibutuhkan 

oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional.  

d. Produk unggulan pasar industri yakni produk yang merupakan bahan baku 

utama industri manufaktur agro.  
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e. Produk unggulan pasar antar pulau yakni produk yang dibutuhkan oleh pasar 

antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.  

f. Produk unggulan pasar khusus yakni produk yang memang dipesan oleh pasar 

tertentu lengkap dengan spesifikasinya. 

D.   KONSEP DAYA SAING DAERAH 

Untuk memahami konsep daya saing daerah terlebih dahulu diuraikan mengenai 

konsep daya saing dalam level nasional karena kedua konsep ini saling berkaitan erat. 

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan “Global 

Competitiveness Report”, mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan 

perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan 

berkelanjutan. Fokusnya kemudian adalah pada kebijakan-kebijakan yang tepat, 

institusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lain yang 

mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

(sustainablity). 

Institute of Management Development (IMD) secara lengkap dan relatif 

mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam 

menciptakan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kekayaan nasional dengan 

cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity 

serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam suatu model 

ekonomi dan sosial. 

Dengan perkataan yang lebih sederhana daya saing nasional adalah suatu konsep 

yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam 

menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing 

domestik maupun global kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya. 

Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UKDTI) mendefinisikan daya saing 

daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan 

kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik 
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maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) 

mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan 

pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat 

kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. 

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (2002) menggunakan definisi daya saing 

daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam 

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan 

tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. 

Secara umum ketika membandingkan definisi daya saing daerah diatas dengan 

definisi daya saing nasional yang dibahas sebelumnya, terdapat kesamaan yang 

esensial. Dapat dikatakan bahwa perbedaan konsep daya saing hanya terpusat pada 

cakupan wilayah, dimana yang pertama adalah daerah (bagian suatu negara), 

sementara yang kedua adalah negara. Dalam berbagai pembahasan tentang daya 

saing nasional, baik secara ekplisit maupun implisit, terangkum relevansi 

pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah.  

Bank Dunia misalnya, secara eksplisit menyebutkan beberapa aspek penentu daya 

saing dapat bersifat region-specific. Walaupun dilihat dari substansinya pengadopsian 

konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah adalah relevan 

namun dalam praktekknya beberapa penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan 

cakupan wilayah yaitu daerah. 

Martin (2003) menyatakan konsep dan definisi daya saing suatu negara atau daerah 

mencakup beberapa elemen utama, antara lain : 

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur berdasarkan seberapa besar 

manfaat yang diterima masyarakat suatu wilayah terhadap pertumbuhan 

ekonomi oleh faktor produksi yang ada pada suatu wilayah. 
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2. Mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain diukur berdasarkan 

sektor unggulan dan daya dukung pemerintah terhadap sektor unggulan di 

daerahnya. 

3. Dapat menyediakan lapangan kerja yang diukur dari tingkat kedalaman dan 

keparahan kemiskinan pada wilayah dimaksud dan tingkat penyaluran 

pembiayaan untuk sektor ekonomi unggulan yang dilakukan pada wilayah 

tersebut. 

Abdullah dkk (2002) menjelaskan bahwa dalam mendefinisikan daya saing daerah 

perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau 

efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih daya saing 

sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta 

atau perusahaan”. 

2. Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan akan tetapi juga 

rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem 

ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan 

dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini 

diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. 

3. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain 

adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam perekonomian 

tersebut. Kesejahteraan (level of living) adalah konsep yang sangat luas yang pasti 

tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangungan ekonomi 

dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat. 

4. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran 

keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata 

daya saing menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang 

tertutup.  
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Mempertimbangkan uraian diatas konsep daya saing daerah yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini sesuai dengan konsep yang digunakan dalam penelitian PPSK BI 

dan UNPAD yang mendefinisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan 

perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan 

yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik 

dan internasional”.  

E.   POTENSI DAERAH 

1.  Keunggulan Komparatif 

Pada awalnya istilah keunggulan komparatif (comperative adventage) dikemukakan 

oleh David Ricardo (1917) dalam membahas perdagangan atara dua Negara. Apabila 

dua negara saling berdagang dan masing-masing berkonsentrasi untuk mengekspor 

barang yang mempunyai keunggulan komparatif maka negara tersebut akan 

beruntung. Keunggulan komparatif itu tidak hanya berlaku pada perdagangan 

internasional  saja tetapi juga pada ekonomi regional. 

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu daerah atau negara adalah jika 

komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. 

Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan 

dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah nilai tambah maka 

dikatakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun dalam 

bentuk perbandingan lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibanding 

komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah (Tarigan, 

2006).  

Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan 

lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Dalam perdagangan bebas, 

mekanisme pasar mendorong masing – masing daerah bergerak untuk memproduksi 

barang yang memiliki keunggulan komparatif. 
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Keunggulan kompetitif (competitive adventange) adalah kemampuan suatu daerah 

untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri bahkan global. Dalam 

hal ini kita akan melihat apakah suatu daerah dapat menjual produknya di luar negeri 

secara menguntungkan, tidak lagi membandingkan potensi komodidti  yang sama di 

suatu negara dengan negara lainya tetapi membandingkan potensi komoditi suatu 

negara terhadap komoditi semua negara pesaingnya di pasar global.   

2.  Location Quotient (LQ) 

Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu 

sektor/ komoditi di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap peraran sektor/ 

komoditi di daerah yang lebih tinggi (provinsi / nasional). Dengan kata lain LQ 

menghitung share output sektor i di kabupaten dengan share output sektor i di 

provinsi.  

Dengan rumus: 

LQi  = 

N
Ni

S
Si

N
S

Ni
Si



 

Keterangan: 

LQi =  Nilai LQ pada sektor i 

Si = besaran dari suatu kegiatan tertentu sektor/komoditi yang akan di ukur di 

kawasan      perencanaan  

Ni =  besaran total dari suatu kegiatan tertentu sektor/komoditi yang akan di 

ukur di daerah yang lebih luas 

S =  besaran total dari seluruh kegiatan sektor/komoditi yang akan di ukur di 

kawasan perencanaan 

N =  besaran total dari seluruh kegiatan sektor/komoditi yang akan diukur di 

daerah yang lebih luas 

Apabila nilai LQ > 1 artinya peranan sektor/komoditi tersebut di daerah itu lebih 

menonjol dibanding peranan sektor/komoditi secara nasional atau lebih luas. 

Sebaliknya, apabila LQ < 1 maka peranan sektor/komoditi tersebut lebih kecil dari 

pada peranan sektor/komoditi tersebut secara nasional. 
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Ada beberapa keunggulan metode LQ antara lain : 

• Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung 

• Metode LQ sederhana serta dapat digunakan untuk data historis untuk 

mengetahui trend. 

Disamping keunggulan metode LQ terdapat pula kelemahanya, yaitu : 

• Berasumsi bahwa pola permintaan di suatu bangsa identik dengan pola 

permintaan di suatu daerah dan bahwa produktivitas tenaga kerja di setiap  sektor 

regional sama dengan produktivitas di sektor industri pada tingkat nasional. 

• Berasumsi bahwa tingkat ekspor bergantung pada tingkat agregasi. 

Analisis LQ sesuai dengan rumusnya memang sederhana dan apabila digunakan 

dalam one shot analisys  manfaatnya juga tidak terlalu besar hanya melihat LQ berada 

di atas 1 atau tidak. Akan tetapi analisis dapat di buat menarik apabila dilakukan 

dalam bentuk time series/trend, artinya di analisis dalam kurun waktu tertentu. Dalam 

hal ini perkembangan LQ dapat dilihat untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu 

yang berbeda, apakah terjadi penurunan atau kenaikan.    

Hal ini dapat memancing analisis lebih lanjut, misalnya apabila naik dapat dilihat 

faktor-faktor apa saja yang membuat daerah tersebut tumbuh lebih cepat dari 

nasional, demikian juga sebaliknya. Hal ini dapat membantu kita melihat 

kekuatan/kelemahan wilayah kita dibangingkan secara relatif dengan wilayah yang 

lebih luas. Potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. 

Adapun faktor-faktor yang membuat potensi sektor di suatu wilayah lemah perlu 

dipikikirkan apakah perlu ditanggulangi atau dianggap tidak prioritas (Tambunan, 

2001). 

3.  Shift Share Analisys (SSA) 

Metode analisis ini dapat digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan 

(Tambunan, 2001). Analisis ini juga digunakan untuk menganalisis sumbangan (share) 

kecamatan ke kabupaten dan sektor yang mengalami kemajuan selama pengukuran. 
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Hasil analisis shift share ini juga mampu menunjukkan keunggulan kompetitif suatu 

wilayah.  

Ada tiga sumber penyebab terjadinya pergeseran, antara lain : 

-  Komponen share, menunjukkan kontribusi pergeseran total seluruh sektor di 

total wilayah agregat yang lebih luas  

-  Komponen proportional shift, menunjukkan pergeseran total sektor tertentu di 

wilayah agregat yang lebih luas  

-  Komponen differential shift, menunjukkan pergeseran suatu sektor tertentu di 

suatu wilayah tertentu.  

Apabila komponen differential shift bernilai positif maka suatu wilayah dianggap 

memiliki keunggulan kompetitif karena secara fundamental masih memiliki potensi 

untuk terus tumbuh meskipun faktor-faktor ekternal (komponen share dan 

proportional shift) tidak mendukung. 

o Komponen Pertumbuhan Nasional (National share) 

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan produksi atau kesempatan 

kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan 

kerja nasional, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-

hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah. 

o Komponen Pertumbuhan Proporsional (Proportional shift component) 

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam 

permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, 

perbedaan dalam kebijakan industri (seperti kebijakan perpajakan, subsidi dan 

price support) serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. 

o Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Differential shift component) 

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau 

penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan 

dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah 

dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, 
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akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan 

ekonomi pada wilayah tersebut.  

Rumus shift-share adalah : 
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Keterangan :  

X… =  Nilai total aktifitas dalam total wilayah 

 Xi =  Nilai total aktifitas tertentu dalam total wilayah 

X ij =  Nilai aktifitas tertentu dalam unit wilayah tertentu 

t1 =  Titik tahun akhir 

t0 = Titik tahun awal 
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