
 
 

 

 

ANALISIS STRUKTUR PEREKONOMIAN DAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN 

MELALUI PENDEKATAN LQ, SHIFT SHARE. 

 

 

SKRIPSI  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

Oleh 

 

Arief Kurniawan S 

NIM 7450406520 

 

 

 

 

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 

 



ii 
 

SURAT REKOMENDASI 

 Yang bertanda tangan di bawah ini adalah dosen pembimbing dari 

mahasiswa, 

Nama  : Arief Kurniawan Suhariyono 

NIM  : 7450406520 

Prodi  : Ekonomi Pembangunan S1 

Judul Skripsi : Analisis Struktur Perekonomian Dan Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Banten Melalui Pendekatan LQ, Shift Share. 

 Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan 

bimbingan skripsi dan siap diajukan pada sidang ujian skripsi. 

 Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana 

mestinya.   

Dosen Pembimbing I   Dosen Pembimbing II 

 

 

Dr. Hj. Sucihatiningsih. DWP. M.Si  Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si 

NIP. 196812091997022001  NIP. 197902082006041002 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan 

 

 

Dr. Hj. Sucihatiningsih. DWP. M.Si 

NIP. 196812091997022001 

 

 

 

 



iii 
 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada: 

 Hari  : 

 Tanggal  : 

 

Dosen Pembimbing I   Dosen Pembimbing II 

 

 

Dr. Hj. Sucihatiningsih. DWP. M.Si  Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si 

NIP. 196812091997022001  NIP. 197902082006041002 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan 

 

 

Dr.Hj. Sucihatiningsih. DWP. M.Si 

NIP. 196812091997022001 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada: 

 Hari  : 

 Tanggal  : 

 

Penguji Skripsi 

 

 

Kusumantoro,S.Pd, M.Si 

NIP. 197805052005011001 

 

Anggota I    Anggota II 

 

 

Dr. Hj. Sucihatiningsih. DWP. M.Si  Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si 

NIP. 196812091997022001  NIP. 197902082006041002 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

 

 

Dr. S. Martono, M.Si 

NIP. 196603081989011001 

 

 

 

 

 



v 
 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari 

terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka 

saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 Semarang,   

September 2013 

 

 

Arief Kurniawan 

Suhariyono 

NIM, 7450406520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO:  

” if you have a strong will, surely you can do anything” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

1. Bapak dan Ibu yang saya hormati 

2. Almamater Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

PRAKATA 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T  Dzat yang  

Maha Agung pencipta alam semesta,  karena dengan seijin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam dilimpahkan pada 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa 

umat manusia dari zaman djahilliyah menuju zaman yang penuh rahmatan 

lil’alamin, semoga selalu diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah S.W.T agar 

selamat dunia dan akherat. Skripsi ini berjudul “Analisis Struktur 

Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Melalui 

Pendekatan LQ Shift Share”. 

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus 

ditempuh untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. 

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itulah Pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Prof Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri 

Semarang, yang telah memberi kemudahan untuk menempuh studi di 

Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. S. Martono. M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberi kemuudahan administrasi dalam 

perijinan penelitian. 

3. Dr. Hj. Sucihatiningsih, DWP, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan dan selaku dosen pembimbing I yang telah membantu 

untuk pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 



viii 
 

4. Kusumantoro, S.Pd., M,Si. Selaku Dosen penguji dalam sidang skripsi 

ini. 

5. Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si. Selaku dosen pembimbing II yang telah 

membantu untuk pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Dosen dan Keryawan Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas 

Negeri Semarang yaitu telah mendukung dan memperlancar dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Kakak saya Devi, Lina, Tika yang telah membantu banyak hal dan 

memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Septaria Dina, Nuzulul, Aziz Gustika, 

Erwanda, Dani, Arief, Fahmi, Adit, Ari, Angga dan teman-teman yang 

lain yang telah membantu saya dalam memberikan solusi penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Teman-teman dari TSC (Tiger Semarang Club), Marcel, Hendra, 

Ipank, Mono, Pak Rt ,dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu, Serta teman-teman HTCI ( Honda Tiger Club Indonesia ) 

yang telah membantu banyak hal dan memberikan saya semangat, 

BRAVO HTCI!!!!. 

10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penelitian ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis, pembaca serta berguna dalam pembangunan ekonomi khususnya 

perekonomian daerah di masa yang akan datang.   

Semarang.         September 2012 

   

                                                                                                         Penulis 



ix 
 

SARI 

 

Arief Kurniawan Suhariyono. 2013, ”Analisis Struktur Perekonomian dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Melalui Pendekatan LQ Shift Share”. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Hj. 

Sucihatiningsih. DWP. M.Si. Pembimbing II Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si. 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Sektor-sektor Ekonomi, 

Pengembangan Sektor Potensial, LQ, Shift Share 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur adanya pembangunan 

ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi itu sendiri adalah proses 

mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan tujuan meningkatkan 

pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur dan 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Untuk mengetahuinya digunakan alat 

analisis LQ serta Shift Share,dan turunan dari LQ yaitu DLQ yang digunakan 

untuk mengetahui sektor-sektor potensial Provinsi Banten Di masa mendatang. 

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS).  

Dari hasil penelitian menggunakan metode Location Quotient, sektor yang 

memiliki indeks LQ lebih besar dari satu dan merupakan sektor basis ekonomi 

atau sektor unggulan Provinsi Banten adalah Industri Pengolahan (2,0) dan sektor 

listrik, gas, dan air bersih (4,8). Dan untuk hasil Pehitungan DLQ (Dinamic 

Location Quotient) yang digunakan untuk proyeksi masa mendatang, ada 4 sektor 

yang pertumbuhannya lebih cepa dari nasional yaitu sektor pertambangan dan 

penggalian (1,4), Industri Pengolahan (1,1), sektor listrik, gas, dan air bersih (1,1), 

dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (1,7). 

Ada tujuh sektor sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan dapat 

dikembangkandengan baik yaitu sektor sektor pertambangan dan dan penggalian 

(4,63), sektor industri pengolahan (25,38), sektor listrik, gas dan air bersih (1,55), 

sektor bangunan (9,73), sektor perdagangan, hotel dan restoran (25,51), sektor 

komunikasi dan pengangkutan (25,43) dan sektor jasa-jasa (12,66). 

Ada dua sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor industry 

pengolahan dan sektor listrik gas dan air bersih. Dua sekktor ini yang memberikan 

kontribusi paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Ada empat sektor yang perkembangannya cepat dibandingkan dengan 

nasional, yaitu: sektor pertambangandan penggalian, industri penglahan, sektor 

listrik gas dan air bersih, dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Keempat 

sektor inii dapat dikembangkan untuk mendukung perkembangan Provinsi 

Banten. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai 

suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Jelas dapat dilihat dari definisi ini 

bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan 

ekonomi merupakan : (i) suatu proses, yang berarti merupakan perubahan terus 

menerus, (ii) usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita, dan (iii) 

kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang. Di 

dalam analisa pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses 

supaya saling perkaitan dan hubungan saling mempengaruhi antara faktor-faktor 

yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Selanjutnya pembangunan ekonomi 

perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan 

ini merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. Dalam praktek, lajunya pembangunan ekonomi suatu 

Negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik 

Bruto (Gross Domestic Product atau GDP). (Sukirno,1978:14)  

Apabila tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto sama dengan dengan 

atau lebih rendah daripada tingkat pertambahan penduduk, maka pendapatan 

perkapita akan sama atau menurun. Ini berarti pertambahan Produk Domestik 



2 
 

 
 

Bruto tidak memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyakat. Karena terdapat 

kemungkinan timbulnya masalah seperti ini maka para ahli membedakan 

pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dari pertumbuhan 

ekonomi (economic growth). Ahli-ahli ekonomi yang membedakan kedua 

pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai (i) 

peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat,yaitu tingkat pertambahan 

GDP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan 

penduduk, atau  (ii) perkembangan GDP yang berlaku di masyarakat dibarengi 

oleh perombakan dan  modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada 

umumnya, masih bercorak  tradisionil, sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan 

kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau kecil 

daripada pertumbuhan jumlah penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi 

berlaku atau  tidak. Tapi pada umumnya, para ahli ekonomi memberikan 

pengertian yang sama kepada kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan 

pertumbuhan atau pembayaran ekonomi sebagai kenaikan dalam GDP. 

(Sukirno,1978:14) 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan 

seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi. Perhitungan Pendapatan Wilayah 

pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat 

pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan 

dalam nilai riel, artinya diyatakan dalam harga konstan. Biasanya Badan Pusat 

Statisik dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam 
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harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa 

bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, 

tenaga kerja, dan teknologi), yang  berarti secara kasar dapat menggambarkan 

kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh 

besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar 

terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah 

atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.  

Menurut Boediono (1985:1):” Pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.” Jadi, persentase pertambahan 

output haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan 

ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. 

Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, 

yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah “bersumber dari proses intern 

perekonomian tersebut.” 

Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi 

digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di Negara berkembang. 

Akhirnya, suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang 

apabila pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan (trend) jangka 

panjang yang menaik. Ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus 

mengalami kenaikan terus menerus. (Sukirno,1978:14) 

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok 

yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau 
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transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat 

agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat 

dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan 

kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. 

Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) menurunnya pangsa 

sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder(industri), dan 

(3) pangsa sektor tersier (jasa) juga memberikan kontribusi yang meningkat 

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut (Supriyati dan Sumedi, 2001) ,Pada kenyataannya pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga 

kerja yang berimbang. Artinya laju pergeseran ekonomi sektoral relatif cepat 

dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja, sehingga titik balik untuk 

aktivitas ekonomi tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan 

tenaga kerja. Masalah yang sering diperdebatkan adalah: (1) apakah penurunan 

pangsa pangan sebanding dengan penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja 

sektoral, (2) industri berkembang cepat. Jika transformasi kurang seimbang maka 

dikuatirkan akan terjadi proses kemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia 

pada sektor primer. 

Perubahan struktur ekonomi yang coraknya seperti digambarkan diatas 

berarti bahwa (i) sektor pertanian produksinya mengalami perkembangan yang 

lebih lambat dari perkembangan produksi nasional, sedangkan (ii) tingkat 

pertambahan produksi sektor industri adalah lebih cepat daripada tingkat 
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pertambahan produksi nasional. Perubahan struktur ekonomi yang demikian 

coraknya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, keadaan yang demikian 

disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya, yaitu apabila 

pendapatan naik, elastisitas permintaan yang diakibatkan oleh perubahan 

pendapatan adalah rendah untuk konsumsi atas bahan-bahan makanan. Sedangkan 

permintaan terhadap bahan-bahan pakaian, perumahan dan barang-barang 

konsumsi hasil industri keadaannya adalah sebaliknya. Sifat pemintaan 

masyarakat yang seperti ini telah lama ditunjukkan Engels, dan oleh sebab itu 

disebut sebagai hukum Engels. pada hakekatnya teori ini mengatakan bahwa 

makin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin sedikit proporsi 

pendapatan yang akan digunakan untuk membeli bahan pertanian. Akan tetapi 

sebaliknya, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli produksi barang-

barang industri menjadi bertambah besar. Yang kedua, perubahan struktur 

ekonomi yang digambarkan disebabkan pula oleh perubahan teknologi yang terus 

menerus berlangsung dan selalu mengalami perkembangan. Perubahan teknologi 

yang terjadi dalam proses pembangunan akan menimbulkan perubahan struktur 

produksi . (Sukirno,1978:79) 

Sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju menunjukkan 

pentingnya pengaruh tingkat perkembangan struktural dan sektoral yang tinggi 

dalam proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen yang utama dari proses 

perubahan struktural tersebut antara lain mencakup pergeseran bertahap dari 

aktivitas sektor pertanian ke sektor non pertanian. 
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Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur 

perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan 

struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan 

jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang 

berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang 

berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. 

Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern 

secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang 

berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi,  perdagangan, dan 

faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita 

(Chenery 1986). 

Struktur ekonomi daerah berdampak pada peningkatan sektor-sektor 

perekonomian lainnya yang saling berkaitan. Suatu daerah dapat dikatakan maju 

apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber 

daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang 

mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah.  

Proses industrialisasi diharapkan dapat menanggulangi permasalahan 

peningkatan kebutuhan lapangan pekerjaan. Pembangunan industrialisasi di 

provinsi Banten  pada saat ini diprioritaskan pada pembangunan industri yang 

berorientasi pada pembangunan industri pengolah  serta pengembangan industri 
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perdagangan dan jasa yang dapat berorientasi pada penyerapan tenaga kerja yang 

banyak. 

Proses pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan 

terjadinya  transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor 

produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer menuju sektor sekunder. 

Pergeseran pertumbuhan sektor produksi ini secara langsung juga akan 

berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja dari yang semula bermata 

pencaharian utama pada sektor pertanian, bergeser ke sektor industri, perdagangan 

dan jasa. 
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Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Tahun 2007-

2011 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Dalam gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perekonomian di Provinsi Banten 

pada tahun 2011 sangat bervariatif. Sektor-sektor yang dominan seperti sektor 

industri sebesar  49,91%, perdagangan  sebesar 19,16%, transportasi dan 

komunikasi  sebesar 9,03% dan pertanian sebesar 7,34% cukup besar 

pengaruhnya apalagi sektor industri yang tiap tahunnya mengalami kenaikan yang 

tinggi ketimbang sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Maka dari itu sektor 
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industri yang paling banyak memberikan konstribusinya untuk perekonomian di 

wilayah provinsi Banten dibandingkan sektor lainnya. Mengingat bahwa sektor 

industri sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi di provinsi 

Banten, tentunya dibutuhkan kondisi atau iklim usaha yang sehat dan kondusif, 

serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan dan 

keberlanjutan industrialisasi di wilayah provinsi Banten. Oleh karena itu, perlu 

adanya kebijakan terhadap tenaga kerja sektor industri yang disebabkan oleh 

industrialisasi di provinsi Banten. Maka dari itu pemerintah daerah harus 

mengetahui bagaimana pengaruh terjadinya perubahan struktur ekonomi pada 

pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengetahuinya pemerintah harus 

melakukan analisis terhadap perubahan struktur ekonomi yang terjadi didaerah 

dengan membandingkannya dengan  nasional. Dan dengan adanya penelitian yang 

dilakuka, maka diharapkan pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor mana yang 

menjadi sektor-sektor usaha basis ekonomi dan sektor-sektor mana yang harus 

ditingkatkan.  
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Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Provinsi 

Banten cenderung menunjukkan tren positif/meningkat dari tahun ke tahun, 

walaupun pada sektor industri merupakan penyumbang PDRB terbesar di Provinsi 

Banten tetapi laju petumbuhannya relatif kecil dari tahun ke tahun dibandingkan 

dengan sektor usaha lainnya di Provinsi Banten. Dari latar belakang masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul “Analisis Struktur 

Perekonomian Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten Melalui  

Pendekatan LQ, SHIFT SHARE. 

 

 

Tabel 1.1 

Laju Perumbuhan PDRB Provinsi Banten Tahun 

2007-2011 

 
    

  
2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

1 3.19% 8.48% 17.05% 18.70% 

2 14.23% 25.97% 29.12% 33.74% 

3 3.11% 5.22% 8.51% 12.96% 

4 6.70% 10.44% 22.76% 24.66% 

5 6.92% 16.10% 22.77% 29.82% 

6 10.95% 16.49% 24.35% 31.87% 

7 7.27% 16.87% 26.69% 35.91% 

8 16.48% 27.52% 30.66% 35.95% 

9 12.34% 18.49% 21.81% 28.74% 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah diolah 
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1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka akan timbul 

pertanyaan penelitian yaitu : 

1. Bagaimana struktur dan pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Banten serta kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2007-

2011?  

2. Apakah yang menjadi sektor usaha unggulan  di masa yang 

akan datang di Provinsi Banten?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis struktur dan pertumbuhan ekonomi 

daerah dan kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2007-

2011. 

2. Untuk mengetahui perubahan peranan sektor usaha utama 

di masa yang akan datang dalam perekonomian Provinsi Banten. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap penelitian – 

penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan 

kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang 

peneliti dapatkan di perkuliahan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Untuk menganalisis struktur dan pertumbuhan ekonomi dan 

kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Banten.  

2. Untuk menganalisis perubahan sektor usaha utama di masa yang 

akan datang 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Perubahan Struktural  

Teori perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme 

transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang yang 

semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian 

menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat di 

dominasi oleh sektor industri dan jasa. 

2.1.1. Teori Fei-Ranis (Ranis and Fei) 

Dalam model Fei-Ranis, konsep yang berkaitan dengan transfer 

tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tahapan transfer 

tenaga kerja dibagi  tiga berdasarkan pada produk fisik marginal (MPP) 

dan upah yang dianggap konstan dan ditetapkan secara eksogenus,sebagai 

berikut :  

a) Pada tahap pertama, karena tenaga kerja melimpah maka MPP 

tenaga kerja sama dengan atau mendekati nol sehingga surplus tenaga 

kerja yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri mempunyai 

kurva penawaran yang elastis sempurna. Pada tahap ini walaupun ada 

transfer tenaga kerja, total produksi di sector pertanian tidak menurun, 

produktivitas tenaga kerja meningkat dan sektor industri dapat tumbuh 
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karena didukung oleh adanya tambahan tenaga kerja yang disediakan 

sektor pertanian. Dengan demikian, transfer tenaga kerja menguntungkan 

kedua sector ekonomi. Dalam Gambar 2.1.. MPP tenaga kerja nol 

digambarkan pada ruas OA, tingkat upah sepanjang garis W (Gambar b), 

dan penawaran tenaga kerja yang elastis sempurna sepanjang S0S1 

(Gambar a). 

b) Pada tahap kedua, pengurangan satu satuan tenaga kerja di 

sektorpertanian akan menurunkan produksi karena MPP tenaga kerja 

sudah positif (ruas AB) namun besarnya MPP masih lebih kecil dari 

tingkat upah W. Transfer tenaga kerja dari pertanian ke industry pada 

tahap ini mempunyai biaya seimbang yang positif, sehingga kurva 

penawaran tenaga kerja di sektor industri mempunyai elastisitas positif 

sejak titik S1. Transfer akan tetap terjadi, produsen disektor pertanian akan 

melepaskan tenaga kerjanya walaupun mengakibatkan produksi menurun 

karena penurunan tersebut lebih rendah dari besarnya upah yang tidak jadi 

dibayarkan. Di pihak lain, karena surplus produksi yang ditawarkan ke 

sektor industry menurun sementara permintaannya meningkat (karena 

tambahan tenaga kerja masuk), harga relative komoditi pertanian akan 

meningkat. 

c) Tahap ketiga adalah tahap komersialisasi di kedua sektor 

ekonomi, dimana MPP tenaga kerja sudah lebih tinggi dari tingkat upah. 

Produsen pertanian akan mempertahankan tenaga kerjanya sehingga 

masing-masing sektor berusaha efisien. Transfer masih akan terus terjadi 



15 
 

 
 

jika inovasi teknologi di sektor pertanian dapat menigkatkan MPP tenaga 

kerja. Sementara permintaan tenaga kerja terus meningkat dari sektor 

industri dengan asumsi keuntungan di sector ini diinvestasikan kembali 

untuk memperluas usaha. Mekanismenya dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

a) Sektor industri 
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Produk Fisik Marginal 

 

             

                                   

               W                  A                  B                            Upah (konstan) 

                                                                                        MPP 

                                                                                                  Tenaga Kerja         

                         O           I                  II               III   

b) Sektor Pertanian 

Gambar 2.1. Model Fei-Ranis tentang transfer 

tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri  

Dalam model FR ini kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor 

pertanian ke sektor industri tergantung pada: (a) tingkat pertumbuhan 

penduduk, (b) perkembangan teknologi di sektor pertanian dan (c) tingkat 

pertumbuhan stok modal di sektor industri dan surplus yang dicapai di 

sektor pertanian. Dengan demikian keseimbangan pertumbuhan di kedua 

sektor tersebut menjadi prasyarat untuk menghindari stagnasi dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional. Ini Berarti kedua sektor tersebut harus 

tumbuh secara seimbang dan transfer serta penyerapan tenaga kerja di 

sektor industri harus lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja 

 2.1.2. Teori W. Arthur Lewis 

Transformasi struktural suatu perekonomian subsisten di rumuskan 

oleh seorang ekonom besar yaitu W. Arthur Lewis. Dengan teorinya 

model dua sektor Lewis antara lain :  
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a) Perekonomian Tradisional 

Dalam teori ini Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan 

dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. 

Perekonomian  tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada 

pada kondisi subsisten, hal ini di akibatkan kelebihan penduduk dan di 

tandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol. Ini 

merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan 

kondisi surplus tenaga kerja (surplus labor) sebagai suatu fakta bahwa jika 

sebagian tenaga kerja tersebut di tarik dari sektor pertanian, maka sektor 

itu tidak akan kehilangan outputnya. 

b) Perekonomian Industri 

Pada perekonomian ini terletak pada perkotaan modern yang 

berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah 

tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga 

kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Dengan 

demikian perekonomian perkotaan merupakan daerah tujuan bagi para 

pekerja yang berasal dari pedesaan sehingga penambahan tenaga kerja 

pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang di 

produksi.  

Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan (self-sustaining 

growth) dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut di atas 

diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja 



18 
 

 
 

pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Selanjutnya, tenaga kerja 

tambahan berikutnya hanya dapat di tarik dari sektor pertanian dengan 

biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut akan mengakibatkan 

merosotnya produksi pangan. Transformasi struktural perekonomian 

dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan dan perekonomian itu 

pun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian tradisional 

yang berpusat di pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern 

yang berorientasi kepada pola kehidupan perkotaan. 

2.1.3 Teori Chenery 

Analisis teori Pattern of Development menjelaskan perubahan 

struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi dari negara berkembang 

yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor 

industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan peran 

sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan 

pendapatan perkapita yang berhubungan sangat erat dengan akumulasi 

capital dan peningkatan sumber daya (Human Capital). 

a) Dilihat dari Permintaan Domestik 

Apabila dilihat dari permintaan domestik akan terjadi penurunan 

permintaan terhadap konsumsi bahan makanan karena dikompensasikan 

oleh peningkatan permintaan terhadap barangbarang non kebutuhan 

pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja 

pemerintah yang mengalami peningkatan dalam struktur GNP yang ada. 
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Di sektor perdagangan internasional terjadi juga perubahan yaitu 

peningkatan nilai ekspor dan impor. Sepanjang perubahan struktural ini 

berlangsung terjadi peningkatan pangsa ekspor komoditas hasil produksi 

sektor industri dan penurunan pangsa sektor yang sama pada sisi impor. 

b) Dilihat dari Tenaga Kerja 

Apabila dilihat dari sisi tenaga kerja ini akan terjadi proses 

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa menuju sektor 

industri di perkotaan, meski pergeseran ini masih tertinggal (lag) 

dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan 

lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan 

penyediaan tenaga kerja, baik dari awal maupun akhir dari proses 

tranformasi perubahan struktural tersebut. 

2.2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan 

sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk 

suatu daerah meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1992:13). 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup 

pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri 

alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk 

dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu 

pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, 

kesemuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan 
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jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 1999: 

298). 

Pembangunan ekonomi oleh beberapa ekonom dibedakan 

pengertiannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

diartikan sebagai : 

a) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat 

pertambahan PDRB/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah 

melebihi tingkat pertambahan penduduk. 

b) Perkembangan PDRB/GNP yang berlaku dalam suatu 

daerah/negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur 

ekonominya (Sukirno, 1978: 14). 

Ada 2 kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan 

pembangunan daerah yaitu : 

a) Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar 

negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses 

pembangunan perekonomiannya. 

b) Kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu Negara 

dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda (Kuncoro, 

2004: 46-47). 
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2.2.1. Teori Ekonomi Neo Klasik 

Menurut teori ini ada 2 konsep pokok dalam pembangunan 

ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor 

produksi daerah. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai 

keseimbangan alamiahnya jika modal bias mengalir tanpa retriksi 

(pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang ber 

upah tinggi menuju daerah yang ber upah rendah(Arsyad, 2004: 300). 

2.2.2. Teori Basis Ekonomi 

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan 

barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan perindustrian yang 

menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku 

untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan 

peluang kerja (job creation). Strategi pembangunan daerah yang muncul 

didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti pentingnya 

bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional 

maupun internasional. Implementasinya kebijakan yang mencakup 

pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang 

berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah itu. (Arsyad, 

2004:300).  
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2.2.3. Teori Tempat Sentral 

Teori tempat sentral (central place teory) menganggap bahwa ada 

hirarki tempat (hirarchy of place). Setiap tempat sentral didukung oleh 

sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya. Tempat 

sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa 

bagi penduduk daerah yang mendukungnya. (Arsyad,2004:301). 

2.2.4. Teori Kausasif Kumulatif 

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk 

menunjukkan konsep dari teori kausasif kumulatif (cumulative causation). 

Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara 

daerah maju dan terbelakang. Daerah yang maju mengalami akumulasi 

keunggulan kompetitif dibanding daerah lain.(Arsyad,2004:301). 

2.2.5. Teori Lokasi 

Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi 

yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. 

Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan cenderung memilih lokasi 

yang dapat meminimumkan biaya namun memaksimalkan peluangnya 

untuk mendekati pasar.(Arsyad,2004:301). 

2.2.6. Teori Model Daya Tarik 

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi 

yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang 
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mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi 

pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif. 

(Arsyad, 2004:302). 

2.3 Teori Petumbuhan Ekonomi Daerah 

2.3.1 Adam Smith 

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 

tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa berternak, 

masa bercocok tanam, masa berdagangan, dan tahap masa industri. 

Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional 

kemasyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan 

ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja 

antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu 

input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral 

pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktifitas kerja. 

Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting. 

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau 

lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses 

pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan 

keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu 

sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong 

kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal 

ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses 
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pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus 

tunduk pada pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi 

(Mudrajat Kuncoro,1997). 

2.3.2. Whilt Whitman Rostow 

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan 

kedalam 5 tahap yaitu: masyarakat tradisional ( the traditional society ), 

prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take off), tinggal 

landas (take off), menuju kedewasaan (the drive maturity) dan masa 

konsumsi tinggi ( the age of high mass consumption). 

2.3.3. Friedrich List 

Menurut List, dalam bukunya yang berjudul Das Nationale der 

Politispvhen Oekonomie (1840), sistem liberal yang laizes-faire dapat 

menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Perkembangan 

ekonomimenurut List melalui 5 tahap yaitu: tahap primitif, beternak, 

pertanian dan industri pengolahan (Manufacturing), dan akhirnya 

pertanian, industry pengolahan, dan perdagangan. 

2.3.4. Harrod Domar 

Teori ini menganggap setiap perekonomian dapat menyisihkan 

suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti 

barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan 

perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai 



25 
 

 
 

tambahan stok modal. Rasio modal output (COR) sebagai suatu hubungan 

antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang 

dihasilkan dari investasi tersebut (Lincolin Arsyad,1999). 

2.3.5. Thomas Robert Malthus 

Malthus menitikberatkan perhatian pada perkembangan 

kesejahteraan suatu negara, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat 

dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan 

suatu negara sebagian tergantung pada jumlah output yang dihasilkan oleh 

tenaga kerja, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut (Jhinghan, 

1993) 

2.4. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Ukuran-ukuran mengenai keterkaitan ekonomi pada dasarnya 

menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan 

lingkungan sekitarnya. Analisis shift share merupakan teknik yang sangat 

berguna dalam menganalisis perubahan stuktur ekonomi daerah dibanding 

perekonomian nasional. Analisis ini memberikan data tentang kinerja 

perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu: 

a) Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis 

perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan 

perubahan sektor yang sama diperekonomian yang dijadikan acuan. 
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b) Pergeseran proposional mengukur perubahan relatif, 

pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan 

perekonomian yang lebih besar dijadikan acuan. Pengukuran ini 

memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah 

terkonsentrasi pada industri-industri lebih cepat ketimbang perekonomian 

yang dijadikan acuan. 

c) Pergeseran diferensial membantu kita dalam menentukan 

seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian 

yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari 

suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya 

saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang 

dijadikan acuan. (Lincolin Arsyad,2004:314). 

Dan untuk memperluas analisis shift share, digunakan tekhnik 

Location Quotients. Tekhnik ini membantu kita untuk menentukan 

kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat self-sufficiency suatu 

sektor. 

Dalam tekhnik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 

golongan, yaitu: 

a) Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri 

maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan 

industri basic. 
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b) Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah 

tersebut, jenis ini dinamakan industry non basic atau industri lokal. 

(Lincoln Arsyad,2004:315). 

2.5. Ketenagakerjaaan 

2.5.1. Definisi Tenaga kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia 

kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan yang 

lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 

tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja (manpower) dibagi pula 

ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (laborforce) dan bukan 

penduduk dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan 

namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. 

Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau 

penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan 

dan sedang tidak mencari pekerjaan (Dumairy,1996). Selanjutnya, 

angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subsektor yaitu kelompok 

pekerja dan penganggur. Yang dimaksud pekerja adalah orang-orang yang 

mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan, dan 

memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun 

untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Adapun yang 

dimaksud penganggur adalah orang yang tidak mempinyai pekerjaan, 

lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan. 

(Bellante dan Jackson,1990). 
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2.5.2. Tenaga Kerja Di Negara Sedang Berkembang (NSB). 

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 

lapangan kerja relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di NSB 

menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka terbuka 

diperkotaan hanya menunjukkan aspek – aspek yang tampak saja dari 

masalah kesempatan kerja di NSB yang bagaikan ujung sebuah gunung es. 

Tenaga kerja yang tidak bekerja bekerja secara penuh mempunyai 

berbagai bentuk, termasuk berbagai bentuk dan underemployment di NSB 

sangat jarang, tetapi dari hasil studi ditunjukkan bahwa sekitar 30 persen 

dari penduduk perkotaan di NSB bisa dikatkan tidak bekerja secara penuh 

( underutilitized ). Untuk itu dalam mengurangi masalah ketenagakerjaan 

yang dihadapi NSB perlu adanya solusi yaitu, memberikan upah yang 

memadai dan menyediakan kesempatan – kesempatan kerja bagi 

kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan 

kerja merupakan unsur yang paling esensial dalam setiap strategi 

pembangunan yang menitikberatkan kepada penghapusan (Lincolin 

Arsyad,1999:315). 

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pada dasarnya 

merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 
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PDRB sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a) PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun tersebut. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk 

melihat pergeseran dan struktur ekonomi. 

b) PDRB harga konstan menunjukkan nilai barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. 

BPS telah menetapkan tahun dasar adalah tahun 2000, 

sebelumnya adalah tahun dasar 1993. PDRB atas dasar harga 

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 

dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan 

indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 

Propinsi Jawa Tengah, 2008). Sedangkan dalam “Pembangunan 

Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk 

Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi 

Banyuasin” menjelaskan pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, 

sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

tersebut (Gatot Dwi Adiatmojo 2003).  

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang 
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berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, 

atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 

2.7. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

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 untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan 

penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999:300). 

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu 

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

kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan 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. Kegiatan-kegiatan bukan basis adalah kegiatan-kegiatan 

yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang 

bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang, jadi 
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luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama 

adalah bersifat lokal (Glasson, 1977). 

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk 

mengidentifikasikan apakah suatu sektor atau sub sektor ekonomi 

tergolong kategori basis atau  non basis adalah dengan menggunakan 

metode Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara 

pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah 

terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor 

i pada tingkat nasional terhadap pendapatan total nasional. Apabila nilai 

LQ suatu sektor ekonomi ≥ 1 maka sektor ekonomi tersebut merupakan 

sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan, sedangkan 

bila nilai LQ suatu sektor atau sub sektor ekonomi < 1 maka sektor atau 

sub sektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam 

perekonomian daerah yang bersangkutan (Anonim, 2002). 

Menurut Widodo (2006) logika dasar LQ adalah teori basis 

ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-

barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang 

bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan 

pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari 

luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (consumption, 

C) dan investasi (investment, I) di daerah tersebut. Hal terebut selanjutnya 

akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. 

Peningkatan pendapatan tersebut tidak hannya menaikkan permintaan 
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terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri 

non basis (lokal). Kenaikan permintaan (demand) ini akan mendorong 

kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain. 

Metode Location Quotient (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa 

relative pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap 

pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan 

(tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga 

kerja) nasional. Hal tersebut secara matematis dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

                                     vi/vt 

  LQi  = 

                                      Vi/Vt 

dimana:  

vi = pendapatan sektor i pada tingkat wilayah 

vt = pendapatan total wilayah 

Vi = pendapatan sektor i pada tingkat nasional 

Vt = pendapatan total nasional 

Apabila LQ suatu sektor (industri) ≥ 1 maka sektor (industri) 

tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila nilai LQ suatu sektor 

(industri) <1 maka sektor (industri tersebut) merupakan sektor non-basis. 

Asumsi model LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan 

mempunyai pola permintaan wilayah yang sama dengan pola permintaan 

nasional. Asumsi lainnya adalah bahwa permintaan wilayah akan sesuatu 
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barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, 

kekurangannya diimpor dari wilayah lain (Budiharsono, 2005). 

Menurut Widodo (2006) teknik LQ mengukur konsentrasi dari 

suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan 

peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau 

industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Teknik LQ 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu LQ statis (static Location Quotient, 

SLQ) dan LQ dinamis (Dynamic Location Quotient, DLQ), teknik LQ ini 

membantu untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian  daerah dan 

derajat suatu sektor. Dalam metode ini kegiatan ekonomi suatu daerah 

dibagi menjadi dua golongan yaitu: 

a. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah sendiri maupun 

di luar daerah. Industri ini dinamakan industri basis 

b. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah sendiri. Industri 

ini dinamakan industri non basis atau industri lokal. 

Kelemahan dari metode LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis 

karena hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya bahwa 

sektor basis (unggulan) tahun ini belum tentu akan menjadi unggulan pada 

masa yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum menjadi basis pada 

saat ini mungkin akan unggul pada masa yang akan datang. Untuk 

mengatasi kelemahan LQ sehingga dapat diketahui reposisi atau 

perubahan sektoral digunakan analisis varians dari LQ yang disebut DLQ 
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(Dinamic Location Quotient) yaitu dengan mengintroduksikan laju 

pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral ataupun 

PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri 

selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak (Sambodo 2002). 

Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk 

mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa nilai 

tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan 

sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t). Notasi 

gin dan Gi digunakan untuk menyatakan laju pertumbuhan sektor i di 

daerah n dan nasional. Maka persamaan DLQ yang terbentuk adalah : 

                       t     

      ⌠( 1+  gin /  (1+  gn)⌡ 

DLQ   =  

  Gi          G 

Tafsiran atas DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, kecuali 

perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika DLQ = 1, 

berarti laju pertumbuhan sektor I terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah 

n sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB 

nasional. Jika DLQ < 1, artinya proporsi laju pertumbuhan sektor I 

terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih rendah dibandingkan laju 

pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Sebaliknya, jika 

DLQ > 1, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju 

pertumbuhan PDRB daerah n lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan 
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sektor tersebut terhadap PDB nasional. Pada masa depan, kalau keadaan 

masih tetap sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa 

sektor ini unggul pada masa mendatang (Saharudin, 2006). 

2.8. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk 

menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan 

membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau 

nasional).  

 Perubahan relatif kinerja pembangunan daerah terhadap nasional 

dapat dilihat dari: 

1.) Pertubuhan ekonomi nasional ( national growth effect ): 

Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap 

daerah. 

2.) Pergeseran proporsi (proportional shift): mengukur perubahan 

relatif (naik/turun) suatu sektor daerah terhadap sektor yang 

sama di tingkat nasional. Disebut juga pengaruh bauran 

industry (industry mix). 

3.) Pergeseran diferensial (differensial shift): mengetahui seberapa 

kompetitif sektor daerah tertentu terhadap nasional. 

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai 

perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, 

pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi 
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pengaruhpengaruh : pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran 

industri (M), dan keunggulan kompetitif ( C ). Menurut Prasetyo Soepomo 

(1993) bentuk umum persamaan dari analisis shift share dan komponen-

komponennya adalah : 

D ij = N ij + M ij + C ij 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi 

pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian-penelitian 

tersebut adalah : 

a) Penelitian Prasetyo Supomo (1993) tentang Analisis Struktur 

perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan teknik perencanaan pembangunan analisis Shift 

Share. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jumlah tenaga 

kerja di D.I.Y pada tahun 1980 – 1990 bertambah di semua sektor dengan 

kenaikan absolut tebesar di sektor industri, disusul dengan sector 

perdagangan dan jasa. Tetapi, kenaikan jumlah tenaga kerja terbesar dalam 

persentase dialami oleh sektor pertambangan (394%), sector keuangan 

(359%) dan sektor listrik (167%).  Pada akhir kurun waktu sepuluh tahun 

itu (1980-1990), jumlah yang bekerja di sektor pertanian di D.I.Y masih 

merupakan terbesar baik secara absolut maupun secara persentase. 

Keadaan ini masih dijumpai diprovinsi-provinsi lain, bahkan di 
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perekonomian nasional. Hanya saja, persentase yang bekerja di sektor 

pertanian pada tingkat nasional, tingkat regional mengalami penurunan 

55,9% pada tahun 1980 menjadi 49,2% pada tahun 1990 (tingkat nasional) 

dan dari 52,6% menjadi 43,3% untuk D.I.Y. Ini nampaknya 

mencerminkan hasil pembangunan Indonesia yang berorientasi kepada 

pertumbuhan industri. Temuan menunjukkan sekitar 489.000 pekerja baru 

D.I.Y adalah berkat pengaruh pertumbuhan kesempatan kerja nasional 

terhadap kesempatan kerja di D.I.Y. Tetapi kenaikan jumlah tenaga kerja 

baru yang sebenarnya adalah sebanyak 296.000 orang. Ini adalah karena 

pengaruh industry-mix yang hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja baru 

sebanyak 22.000 orang dan pengaruh ke tidak unggulan kompetitif yang 

menyebabkan berkurangnya tawaran pekerjaan di D.I.Y. 

Komponen industry-mix sebagai pengaruh kedua yang menjelaskan 

pengaruh perbedaan kenaikan jumlah pekerja tingkat nasional dan 

kenaikan tingkat D.I.Y menunjukkan bahwa di D.I.Y laju pertumbuhan 

nasional kesempatan kerja di sektor pertanian (22%) yang lebih rendah 

laju pertumbuhan kesempatan kerja nasional (39%). Sektor pertanian yang 

memperkerjakan lebih dari 50% jumlah yang bekerja di seluruh D.I.Y 

pada tahun dasar (1980), dan laju pertumbuhan nasional kesempatan kerja 

disektor jasa yang juga lebih rendah, menyebabkan kenaikan laju 

pertumbuhan nasional kesempata kerja di sektor-sektor lain di D.I.Y. 

mampu member kesempatan kerja dengan laju yang setara dengan tingkat 

nasional. 
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Pengaruh ke tidak unggulan kompetitif sebagai komponen ketiga 

dari perubahan kesempatan kerja di D.I.Y yang tidak setara dengan 

perubahan nasional, dijumpai disektor-sektor : pertanian, industri, 

bangunan, perdagangan, transportasi dan jasa. Jadi, ada enam dari 

sembilan sektor di D.I.Y yang berkembang lebih lamban daripada laju 

pertumbuhan nasional rata-rata untuk sektor-sektor itu. Hanya sector 

pertambangan dan sektor keuangan berkembang sedikit lebih cepat dari 

pada rata-rata nasional untuk kedua sektor itu. Secara keseluruhan, di 

provinsi D.I.Y ke tidak unggulan kompetitif telah mengurangi 215.000 

pekerja sehingga dari 551.000 pekerjaan sebagai akibat dari pertumbuhan 

nasional serta pengaruh bauran industri yang terwujud hanya sebanyak 

296.000 pekerjaan pada tahun 1990. 

b.)  Penelitian Akrom Hasani (2010) tentang Analisis Struktur 

Perekonomian Berdasarkan Analisis Shift Share Di Provinsi Jawa Tengah 

Periode Tahun 2003-2008. Penelitian ini menggunakan teknik anlisis Shift 

Share. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Dari hasil penelitian dan perhitungan dengan metode shift share 

pada 4 sektor ekonomi di provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 

2003 - 2008 diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari hasil analisis shift share untuk penyerapan tenaga 

kerja di provinsi Jawa Tengah tahun analisis 2003–2008. Komponen 

jumlah dari analisis shift share menunjukkan bahwa sektor industri yang 
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paling banyak dalam menyerap tenaga kerja sebesar 17,88 % selanjutnya 

diikuti sektor perdagangan sebesar 13,25 % dan sektor jasa sebesar 11,19 

% sedangkan sektor pertanian menunjukkan nilai negatif sebesar 57,67 % 

artinya bahwa telah terjadi pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja di 

provinsi Jawa Tengah. 

2. Dilihat dari hasil analisis shift share untuk konstribusi PDRB di 

provinsi Jawa Tengah tahun analisis 2003–2008. Komponen jumlah dari 

analisis shift share menunjukkan nilai positif semua dari 4 sektor tersebut, 

sector industri yang paling banyak dalam memberikan konstribusi 

terhadap PDRB di provinsi Jawa Tengah sebesar 40,9 % diikuti sektor 

perdagangan sebesar 23,33 % dan sektor pertanian sebesar 22,97 % 

kemudian sector jasa sebesar 12,8 %. Artinya bahwa telah terjadi 

pergeseran sector perekonomian dari sektor perekonomian tradisional ke 

sector perekonomian modern. 

3. Pergeseran struktur ekonomi di provinsi Jawa Tengah dari 

struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri tetapi belum 

bergeser ke sektor ekonomi perdagangan dan jasa. Pergeseran ini diikuti 

dengan pergeseran penyerapan tenaga kerja dan konstribusi terhadap 

PDRB dari sektor pertanian ke sektor industri di provinsi Jawa Tengah. 
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2.10. Kerangka Pemikiran 

Dalam suatu Struktur ekonomi Tenaga Kerja dan Produk Domestik 

Regional Bruto adalah yang paling penting karena untuk mengetahui 

kondisi ekonomi suatu wilayah ditunjukkan oleh data Produk Domestik 

Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-ke 

tahun,serta untuk memproyeksikan sektor-sektor apa saja yang menjadi 

sektor basis dan sektor non basis di Provinsi Banten pada masa yang akan 

datang. 

Pembangunan daerah yang dilakukan (baik pembangunan ekonomi 

maupun pembangunan non ekonomi) bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, semakin luas otonomi diberikan 

pada suatu daerah, maka akan semakin besar tanggung jawab daerah dan 

tentu saja juga semakin besar biaya penyelenggaraannya. Dengan 

demikian, untuk dapat membangun daerah dengan baik, khususnya pada 

era otonomi daerah dewasa ini, pemerintah daerah perlu mengetahui 

sektor-sektor apa saja yang dapat dijadikan sektor basis baik untuk masa 

sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dengan harapan sektor-

sektor tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan 

masyarakat, maupun dalam rangka mendukung pengembangan sektor 

perekonomian secara keseluruhan. 
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Sektor industri mempunyai ketergantungan yang erat dengan 

sektor pertanian. Perkembangan sektor industri akan disertai dengan 

penurunan keuntungan jika tidak didukung oleh perkembangan sektor 

pertanian. Hal ini disebabkan oleh karena sektor industri tidak 

menghasilkan bahan makanan. Sektor industri tidak dapat berkembang 

tanpa didukung perkembangan sektor pertanian. 

Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi atau produksi yang tidak 

merata, dan sisi lain tidak diikuti oleh kemampuannya dalam penyerapan 

tenagakerja akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan struktur 

dari kedua aspek tersebut yang semakin menjauh baik antar sektor maupun 

antar subsektor pada masing-masing sektor. Pada bahasan berikut 

berturutturut akan dilihat perubahan dari struktur tersebut baik antar sektor 

maupun antar subsektor yang difokuskan pada sektor pertanian, mengingat 

sektor ini masih menjadi tumpuan sebagian pekerja Indonesia. 

Dari uraian tersebut dapat diambil penjelasan mengapa revolusi 

industri dan revolusi pertanian terjadi bersamaan dan mengapa negara 

dimana sekitar sektor pertanian mengalami kelambatan, maka sektor 

industri mengalami perkembangan.Adanya keserasian antara pertumbuhan 

sektor pertanian dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sector 

pertanian mempunyai keterkaitan dengan kebijakan ekonomi secara 

keseluruhan. 
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Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi 

sektor usaha utama Provinsi Banten merupakan sektor basis dan non basis 

adalah dengan menggunakan metode Location Quotien (LQ), yaitu dengan 

membandingkan antara pangsa relati pendapatan (tenaga kerja) sektor i 

pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa 

relative pendapatan sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan 

total nasional.  

Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi ≥ 1 maka sektor ekonomi 

tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang 

bersangkutan, sedangkan bila nilai LQ suatu sektor atau sub sektor 

ekonomi < 1 maka sektor atau sub sektor ekonomi tersebut merupakan 

sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan (Anonim, 

2002). 

Berkenaan dengan kelemahan LQ, untuk mengatasi kelemahan LQ 

sehingga dapat diketahui perubahan peranan suatu sektor atau perubahan 

sektoral digunakan analisis varians dari LQ yang disebut DLQ (Dinamic 

Location Quotient) yaitu dengan mengintroduksikan laju pertumbuhan 

dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral ataupun PDRB 

mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama 

kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak 

Metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan peranan dan 

perubahan peranan sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa 
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membahas sebab perubahan tersebut. Faktorfaktor penyebab terjadinya 

perubahan peranan penting untuk diketahui, karena merupakan kunci dasar 

untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mempetahankan sektor 

unggulan dalam persaingan,sedangkan penyebab perubahan peranan sektor 

dan subsector dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis shift 

share 
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   BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2002:10).  

Populasi dalam penelitian ini adalah PDRB sektoral Provinsi 

Banten dan Indonesia yang dihitung berdasarkan harga konstan. 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

(Arikunto,1998:117). Tekhnik pengambilan sampel ini adalah purposive 

sampel, yaitu cara pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. 

Tekhnik ini dilakukan atas beberapa pertimbangan yaitu dengan 

keterbatasan tenaga, waktu, dan dana. Sampel dalam penelitian ini adalah 

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2007-2011. 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencatat dari buku-buku 

literature, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Sumber-sumber data yang digunakan berasal dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah seperti di bawah ini: 

a.) Banten Dalam Angka Tahun 2006-2011 

b.) Statistika Indonesia Tahun 2006-2011 
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3.2. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. (Arikunto, 2002). 

Definisi variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Struktur Ekonomi adalah suatu proses perubahan struktur 

perekonomian (Tranformasi ekonomi) dari sektor primer ke sektor 

sekunder kemudian ke sektor tersier di mana masing-masing 

perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada 

umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah 

transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur 

atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum 

dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang 

berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan 

faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan 

pendapatan perkapita (Chenery 1960, 1964; Chenery, Robinson dan 

Syrquin 1986; Chenery dan Syrquin 1975; Chenery dan Taylor 1968; 

Chenery dan Watanabe 1958). 

b.) Produk Dometik Regional Bruto menurut sektor lapangan usaha 

utama yaitu: 

1.)  Sektor Pertanian adalah nilai komoditas-komoditas pertanian 

dari subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, 

kehutanan, dan perikanan (BPS). 
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2.) Sektor Industri adalah nilai dari produksi industri besar atau 

sedang yang memperkerjakan paling sedikit 20 tenaga kerja (BPS). 

3.) Sektor Perdagangan adalah nilai semua keuntungan yang timbul 

di wilayah domestik seperti subsector perdagangan, subsector jasa 

akoodasi, dan subsector restoran (BPS).  

4.) Sektor jasa adalah nilai produksi jasa-jasa yang dikelola oleh 

swasta sedangkan yang dikelola oleh pemerintah merupakan output 

subsector jasa pemerintahan (BPS) 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, 

terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat, 

teori, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Moleong, 2000: 236).  

Dokumen yang diperlukan adalah data Jumlah tenaga kerja 

menurut lapangan kerja utama serta nilai PDRB di Provinsi Banten dan 

Indonesia. tahun 2007-2011. 
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3.4. Metode Analisis 

 3.4.1. Analisis Identifikasi Sektor Usaha Utama 

Identifikasi sektor usaha utama Di provinsi Banten menggunakan 

analisis Location Quotient (LQ) yaitu dengan membandingkan antara 

pangsa relatif pendapatan sektor i pada tingkat wilayah terhadap 

pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor i pada 

tingkat nasional terhadap pendapatan total nasional. 

Pengidentifikasian sektor pertanian di Provinsi Banten dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan LQ, rumus LQ yang digunakan 

adalah: 

                 Si/S 

LQ   =     

   Ni/N 

Keterangan: 

LQ : Indeks Location Quotient 

Si : PDRB sektor i Provinsi Banten 

S : PDRB total Provinsi Banten  

Ni : PDB sektor i Indonesia 

N: PDB total Indonesia 
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Kriteria : 

1) LQ ≥ 1 : sektor usaha dikategorikan sektor basis 

2) LQ < 1 : sektor usaha dikategorikan sektor non basis. 

3.4.2. Analisis Identifikasi Peranan Empat Sektor Usaha Utama Di Masa 

Mendatang. 

Peranan empat sektor usaha utama di masa yang akan datang dapat 

diketahui dengan menggunakan metode Dinamic Location Quotient 

(DLQ).     

                                              t     

      ⌠( 1+  gin /  (1+  gn)⌡ 

DLQ   = 

   Gi          G 

 

Keterangan: 

gin : Rata-rata laju pertumbuhan empat sektor usaha utama Provinsi 

Banten 

gn:  Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Provinsi Banten 

Gi : Rata-rata laju pertumbuhan sektor usaha Provinsi Banten 

G : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor usaha Provinsi Banten 

t : Jumlah tahun yang dianalisis 
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Kriteria: 

1) DLQ ≥ 1: Empat sektor usaha utama masih dapat diharapkan untuk 

menjadi sektor basis pada masa yang akan datang 

2) DLQ < 1: Empat sektor usaha utama tidak dapat diharapkan menjadi 

sektor basis di masa yang akan datang 

 3.4.2. Analisis Perubahan Sektor Usaha 

Perubahan peranan sektor pertanian (tetap basis, basis ke non basis, 

non basis ke basis atau tetap non basis) dalam penelitian ini digunakan 

pendekatan analisis gabungan LQ dan DLQ dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1) LQ ≥ 1 dan DLQ ≥ 1 : Sektor pertanian tetap dikategorikan sebagai 

sektor basis baik di masa sekarang maupun di masa akan datang. 

2) LQ ≥ 1 dan DLQ < 1 : Sektor pertanian mengalami perubahan 

peranan dari basis menjadi non basis pada masa yang akan datang 

3) LQ < 1 dan DLQ ≥ 1 : Sektor pertanian mengalami perubahan 

peranan dari non basis menjadi basis di masa yang akan datang 

4) LQ < 1 dan DLQ < 1 : Sektor pertanian tetap menjadi non basis baik 

pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. 
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3.4.4. Analisis Shift Share  

Adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau 

produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya 

dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).  

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai 

perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, 

pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi 

pengaruhpengaruh : pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran 

industry (M), dan keunggulan kompetitif ( C ). 

Menurut Prasetyo Soepomo (1993) bentuk umum persamaan dari 

analisis shift share dan komponen-komponennya adalah : 

D ij = N ij + M ij + C ij 

Keterangan : 

i  = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti 

j  = Variabel wilayah yang diteliti Provinsi Banten 

n  = Variabel wilayah Indonesia 

D ij  = Perubahan sektor i di daerah j (Provinsi Banten) 

N ij  = Pertumbuhan nasional sektor i di daerah j (Provinsi 

Banten) 

M ij  = Bauran industri sektor i di daerah j (Provinsi Banten) 

C ij  = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j (Provinsi Banten) 
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Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Tenaga kerja 

dan PDRB yang dinotasikan sebagai (y). maka : 

D ij  = y* ij – y ij 

N ij  = y ij . r n 

M ij  = y ij ( r i n – r n) 

C ij  = y ij (r ij – r i n) 

 

Keterangan : 

y ij  = Tenaga Kerja/PDRB sektor i di daerah j (Provinsi Banten) 

y* ij  = Tenaga Kerja/PDRB sektor i di daerah j akhir tahun analisis 

(Provinsi Banten) 

r ij  = Laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Provinsi Banten) 

r in  = Laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Indonesia) 

r n = Rata-rata Laju pertumbuhan Tenaga Kerja/GNP di daerah n 

(Indonesia) 

   ( y* ij – y ij ) 

r ij=  

    y i j 
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   ( y* i n – y i n ) 

r in= 

        y in 

 

   ( y*n – y n ) 

r n= 

     y n 

Keterangan : 

y in  = Tenaga kerja/GNP sektor i di daerah n (Indonesia) 

y*in  = Tenaga kerja/GNP sektor i di daerah n akhir tahun analisis 

    (Indonesia) 

y n  = Total Tenaga kerja/GNP semua sektor di daerah n (Indonesia) 

y*n  = Total Tenaga Kerja/GNP semua sektor di daerah n (Indonesia)                                      

akhir tahun analisis 

Untuk suatu daerah, pertumbuhan nasional / regional, bauran 

industri dan keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor 

sebagai keseluruhan daerah, sehingga persamaan shift share untuk sektor I 

di wilayah j adalah: 

D ij = y ij . r n + y ij (r i n – r n ) + y ij (r ij – r in ) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Data Penelitian 

Melalui UU No. 23 Tahun 2000 tentang status karisidenan Banten 

Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Banten. Visi Banten adalah 

“Rakyat Banten Sehat berlandaskan iman dan taqwa”.  

 Wilayah Provinsi Banten memiliki Luas Wilayah 8.800,83KM2. Provinsi 

Banten secara geografis terletak 1050 1’11’’-1060 7’12’’BT dan 50 7’50’’- 70 

1’1’’LS, mempunyai posisi strategis pada lintas perdagangan Internasional. Batas-

batas wilayah Pprovinsi Banten adalah sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Laut Jawa. 

Sebelah Timur  : DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. 

Sebelah Selatan : Samudra Hindia. 

Sebelah Barat  : Selat Sunda. 

 Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota 

yang meliputi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, 

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota 

Tangerang Selatan. Jumlah kecamatan di Provinsi Banten berjumlah 161 

kecamatan dengan rincian: 
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Kabupaten Pandeglang : 35 kecamatan 

Kabupaten Lebak  : 28 kecamatan. 

Kabupaten Tangerang  : 36 kecamatan 

Kabupaten Serang  : 28 kecamatan 

Kota Tangerang  : 13 kecamatan 

Kota Cilegon   : 8 kecamatan  

Kota Serang   : 6 kecamatan 

Kota Tangerang Selatan : 7 kecamatan 

4.1.1. Data Propinsi Banten 

Data propinsi Banten yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1. 

Data Propinsi Banten Tahun 2007-2011 

(Trilyun Rupiah) 

No Lapangan Usaha  
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 Rata-rata 

1 Pertanian  5,7 5,8 6,2 6,7 6,9 6,3 

2 Pertambangan dan Penggalian 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Industri pengolahan 41,2 42,5 43,4 44,9 47,0 43,8 

4 Listrik, gas, dan Air Bersih 2,6 2,8 2,9 3,3 3,4 3,0 

5 Bangunan 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,2 

6 

Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran 12,8 14,2 15,1 16,5 18,1 15,3 

7 

Komunikasi dan 

Pengangkutan 5,8 6,2 6,8 7,6 8,5 7,0 

8 

Keuangan, persewaan, dan 

jasa perusahaan 2,3 2,7 3,0 3,2 3,5 2,9 

9 Jasa-Jasa 3,0 3,4 3,6 3,8 4,1 3,6 

10 Total PDRB 75,3 79,7 83,5 88,5 94,2 84,3 

Sumber : BPS Propinsi Banten 
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Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan propinsi Banten 

dari sembilan lapangan usaha tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut : 

1. Sektor pertanian  rata-rata adalah sebesar 6,3 trilyun dengan perkembangan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2. 

Sektor Pertanian (trilyun) 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 5,665   

2008 5,846 0,181 

2009 6,161 0,315 

2010 6,716 0,555 

2011 6,921 0,205 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor pertanian perkembangan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu peningkatan sebesar 0,555 trilyun. 

Sedangkan yang terendah pada tahun 2008 yaitu pada 0,181 trilyun. Apabila 

digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 
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2. Sektor pertambangan dan penggalian rata-rata adalah sebesar 0,1 trilyun 

dengan perkembangan sebagai berikut : 

Tabel 4.3. 

Sektor pertambangan dan penggalian 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 0,069   

2008 0,079 0,010 

2009 0,090 0,011 

2010 0,095 0,006 

2011 0,101 0,006 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan dan 

penggalian perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 

peningkatan sebesar 0,011 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2010 

yaitu pada 0,006 trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

3. Sektor industri pengolahan rata-rata adalah sebesar 43,8 trilyun dengan 

perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. 

Sektor industri pengolahan 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 41,213   

2008 42,494 1,281 

2009 43,432 0,938 

2010 44,911 1,479 

2011 47,034 2,123 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor industri pengolahan 

perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu peningkatan sebesar 

2,213 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2009 yaitu pada 0,938 trilyun. 

Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 
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4. Sektor listrik, gas dan air bersih rata-rata adalah sebesar 3 trilyun dengan 

perkembangan sebagai berikut : 

Tabel 4.5. 

Sektor listrik, gas dan air bersih 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 2,630   

2008 2,806 0,176 

2009 2,923 0,117 

2010 3,295 0,372 

2011 3,442 0,147 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor listrik, gas dan air bersih 

perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu peningkatan sebesar 

0,372 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2009 yaitu pada 0,117 trilyun. 

Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

5. Sektor bangunan rata-rata adalah sebesar 2,2 trilyun dengan perkembangan 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.6. 

Sektor Bangunan 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 1,880   

2008 2,010 0,130 

2009 2,204 0,194 

2010 2,382 0,178 

2011 2,591 0,208 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor bangunan perkembangan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu peningkatan sebesar 0,208 trilyun. 

Sedangkan yang terendah pada tahun 2008 yaitu pada 0,130 trilyun. Apabila 

digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

 

6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata adalah sebesar 15,3 trilyun 

dengan perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 

Sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 12,801   

2008 14,203 1,402 

2009 15,144 0,941 

2010 16,488 1,345 

2011 18,056 1,568 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor perdagangan, hotel dan 

restoran perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu peningkatan 

sebesar 1,568 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2009 yaitu pada 0,941 

trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

 

7. Sektor komunikasi dan pengangkutan rata-rata adalah sebesar 7 trilyun dengan 

perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Sektor Komunikasi dan 

Pengangkutan 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 5,781   

2008 6,201 0,420 

2009 6,827 0,626 

2010 7,603 0,776 

2011 8,511 0,908 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor komunikasi dan 

pengangkutan perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 

peningkatan sebesar 0,908 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2008 

yaitu pada 0,420 trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 
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8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan rata-rata adalah sebesar 2,9 

trilyun dengan perkembangan sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Sektor Keuangan, Persewaan dan 

Jasa Perusahaan 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 2,303   

2008 2,682 0,379 

2009 3,041 0,359 

2010 3,235 0,194 

2011 3,466 0,231 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 

peningkatan sebesar 0,379 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2010 

yaitu pada 0,194 trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 
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9. Sektor jasa-jasa rata-rata adalah sebesar 3,6 trilyun dengan perkembangan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Sektor Jasa-Jasa 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 3,008   

2008 3,379 0,371 

2009 3,633 0,254 

2010 3,800 0,167 

2011 4,100 0,300 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor jasa-jasa perkembangan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu peningkatan sebesar 0,379 trilyun. 

Sedangkan yang terendah pada tahun 2010 yaitu pada 0,167 trilyun. Apabila 

digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 
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4.1.2. Data Pendapatan Indonesia 

Data Pendapatan Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.11. 

Data Pendapatan Indonesia Tahun 2007-2011 

(Trilyun Rupiah) 

No Lapangan Usaha  
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 Rata-rata 

1 Pertanian  371,5 284,6 296,4 304,8 315 314,5 

2 

Pertambangan dan 

Penggalian 171,3 172,4 180 187,2 189,8 180,1 

3 Industri pengolahan 538,1 557,8 569,5 597,1 633,8 579,3 

4 

Listrik, gas, dan Air 

Bersih 13,5 15 17,1 18,1 18,9 16,5 

5 Bangunan 121,8 131 140,2 150 160 140,6 

6 

Perdagangan, Hotel, 

dan Restoran 340,4 363,8 367,9 400,5 437,2 382,0 

7 

Komunikasi dan 

Pengangkutan 142,3 165,9 191,7 218 241,3 191,8 

8 

Keuangan, 

persewaan, dan jasa 

perusahaan 183,7 198,8 208,8 221 236,2 209,7 

9 Jasa-Jasa 181,7 193 205,4 217,8 232,5 206,1 

10 Total PDB 1964,3 2082,3 2177 2314,5 2464,7 2200,6 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan Indonesia dari 

sembilan lapangan usaha tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut : 

1. Sektor pertanian rata-rata adalah sebesar 314,5trilyun dengan 

perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.12. 

Sektor Pertanian (trilyun) 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 371,5   

2008 284,6 -86,900 

2009 296,4 11,800 

2010 304,8 8,400 

2011 315 10,200 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor pertanian perkembangan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu peningkatan sebesar 11,800 trilyun. 

Sedangkan yang terendah pada tahun 2008 yaitu pada -86,900 trilyun. Apabila 

digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

2. Sektor pertambangan dan penggalian rata-rata adalah sebesar 180,1 triliun 

dengan perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.13. 

Sektor pertambangan dan penggalian 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 171,3   

2008 172,4 1,100 

2009 180 7,600 

2010 187,2 7,200 

2011 189,8 2,600 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan dan 

penggalian perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 

peningkatan sebesar 7,600 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2010 

yaitu pada 1,100 trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

3. Sektor industri pengolahan rata-rata adalah sebesar 579,3trilyun dengan 

perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.14. 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 538,1   

2008 557,8 19,700 

2009 569,5 11,700 

2010 597,1 27,600 

2011 633,8 36,700 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor industri pengolahan 

perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu peningkatan sebesar 

2,100 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2011 yaitu pada 0,800 trilyun. 

Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

4. Sektor listrik, gas dan air bersih rata-rata adalah sebesar 16,5 trilyun 

dengan perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.15. 

Sektor listrik, gas dan air bersih 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 13,5   

2008 15 1,500 

2009 17,1 2,100 

2010 18,1 1,000 

2011 18,9 0,800 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor listrik, gas dan air bersih 

perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu peningkatan sebesar 

2,100 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2011 yaitu pada 0,800 trilyun. 

Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

5. Sektor bangunan rata-rata adalah sebesar 140,6 trilyun dengan perkembangan 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.16. 

Sektor Bangunan 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 121,8   

2008 131 9,200 

2009 140,2 9,200 

2010 150 9,800 

2011 160 10,000 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor bangunan perkembangan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu peningkatan sebesar 10,000 trilyun. 

Sedangkan yang terendah pada tahun 2008 yaitu pada 9,200 trilyun. Apabila 

digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata adalah sebesar 382,0 trilyun 

dengan perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 

Sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 340,4   

2008 363,8 23,400 

2009 367,9 4,100 

2010 400,5 32,600 

2011 437,2 36,700 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor perdagangan, hotel dan 

restoran perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu peningkatan 

sebesar 36,700 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2009 yaitu pada 

4,100 trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

7. Sektor komunikasi dan pengangkutan rata-rata adalah sebesar 191,8 trilyun 

dengan perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 

Sektor Komunikasi dan 

Pengangkutan 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 142,3   

2008 165,9 23,600 

2009 191,7 25,800 

2010 218 26,300 

2011 241,3 23,300 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor komunikasi dan 

pengangkutan perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 

peningkatan sebesar 26,300 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2011 

yaitu pada 23,300 trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan rata-rata adalah sebesar 

209,7 trilyun dengan perkembangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.19 

Sektor Keuangan, Persewaan dan 

Jasa Perusahaan 

 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 183,7   

2008 198,8 15,100 

2009 208,8 10,000 

2010 221 12,200 

2011 236,2 15,200 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 

peningkatan sebesar 15,200 trilyun. Sedangkan yang terendah pada tahun 2009 

yaitu pada 10,000 trilyun. Apabila digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

9. Sektor jasa-jasa rata-rata adalah sebesar 206,1 trilyun dengan perkembangan 

sebagai berikut : 

 



74 
 

 
 

Tabel 4.20 

Sektor Jasa-Jasa 

Tahun  Pendapatan Perubahan 

2007 181,7   

2008 193 11,300 

2009 205,4 12,400 

2010 217,8 12,400 

2011 232,5 14,700 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

Data di atas menunjukkan bahwa pada sektor jasa-jasa perkembangan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu peningkatan sebesar 14,700 trilyun. 

Sedangkan yang terendah pada tahun 2008 yaitu pada 11,300 trilyun. Apabila 

digambarkan adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah Diolah 

4.2. Analisis Data 

4.2.1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan-

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

adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh 

orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-

barang, jadi luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama 

adalah bersifat local. 

Suatu cara untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sector basis 

atau non basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu (1) metode pengukuran 

langsung dan (2) metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran 

langsung dapat dengan survei langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang 

merupakan sektor basis. Metode ini dapat menentukan sektor basis dengan tepat. 

Akan tetapi metode ini memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. 

Beberapa metode pengukuran tidak langsung, yaitu: (1) metode melalui 

pendekatan asumsi; (2) metode location quotient; (3) metode kombinasi (1) dan 

(2); dan (4) metode kebutuhan minimum.  Model Asumsi berdasarkan kondisi di 

wilayah  tersebut (berdasarkan data sekunder), maka ada kegiatan tertentu yang di 

asumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis. 

Kegiatan yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan non 

basis (Tarigan, 2002). 
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Logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena 

industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun 

di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan 

menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus 

pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi 

(consumption, C) dan investasi (investment, I) di daerah tersebut. Hal terebut 

selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. 

Peningkatan pendapatan tersebut tidak hannya menaikkan permintaan terhadap 

industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). 

Kenaikan permintaan (demand) ini akan mendorong kenaikan investasi pada 

industry yang bersangkutan dan juga industri lain. 

Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.21 

Rekapitulasi hasil perhitungan LQ 

Lapangan Usaha  
NILAI LQ 

2007 2008 2009 2010 2011 Rata-rata 

Pertanian  0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 

Pertambangan dan Penggalian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industri pengolahan 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 

Listrik, gas, dan Air Bersih 5,1 4,9 4,5 4,7 4,7 4,8 

Bangunan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 

Komunikasi dan Pengangkutan 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 

Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Jasa-Jasa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga kriteria yaitu : 

LQ > 1 ; artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber 

pertumbuhan. komoditas memiliki keunggulan komparatif, 
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hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah 

bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. 

LQ = 1 ; artinya komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki 

keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk 

diekspor. 

LQ < 1 ; artinya komoditas itu termasuk non-basis. Produksi komoditas di 

suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga 

perlu pasokan atau impor dari luar. 

 

 

Hasil Analisis LQ, sesuai dengan tabel di atas, menunjukkan : 

1. Ada dua sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor industri 

pengolahan (2,0) dan sektor listrik gas dan air bersih (4,8). Dengan nilai 

LQ lebih dari 1, artinya dua sektor tersebut menjadi basis atau menjadi 

sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif, dan hasilnya tidak 

saja dapat memenuhi kebutuhan di Propinsi Banten tetapi juga dapat di 

ekspor ke luar wilayah. Sedangkan, dua sektor lain yaitu sektor  

2. Ada dua sektor tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan 

komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah 

sendiri dan tidak mampu untuk memenuh kebutuhan luar daerah yaitu 

sektor komunikasi dan pengangkutan dan sektor perdagangan (1), hotel 

dan restoran (1). LQ=1, artinya komoditas itu tergolong non-basis, tidak 

memiliki keunggulan komparatif. 

3. Ada lima sektor lain yang termasuk sektor non basis, yaitu : sektor 

pertambangan dan penggalian (0), Sektor Bangunan (0,4), Keuangan, 



78 
 

 
 

persewaan, dan jasa perusahaan (0,4), Sektor Jasa-jasa (0,5) dan Sektor 

pertanian (0,5). 

 

4.2.2. Analisis Dinamic Location Quotient (DLQ) 

Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk 

mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa nilai tambah 

sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri 

selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t).   

Tafsiran atas DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, kecuali 

perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika DLQ = 1, berarti 

laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n sebanding 

dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Jika DLQ < 1, 

artinya proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB 

daerah n lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap 

PDB nasional. Sebaliknya, jika DLQ > 1, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor 

i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih cepat dibandingkan laju 

pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Pada masa depan, kalau 

keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa 

sektor ini unggul pada masa mendatang. 
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Hasil perhitungan Dinamic Location Quotient (LQ) adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.22 

Rekapitulasi hasil perhitungan DLQ 

Lapangan Usaha  
NILAI DLQ 

2008 2009 2010 2011 Rata-rata 

Pertanian  0,1 -1,0 -1,7 -1,1 -0,9 

Pertambangan dan Penggalian 2,7 0,7 0,7 1,6 1,4 

Industri pengolahan 1,1 1,5 0,9 0,8 1,1 

Listrik, gas, dan Air Bersih 0,9 0,7 1,3 1,2 1,1 

Bangunan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,1 4,1 0,8 0,7 1,7 

Komunikasi dan Pengangkutan 0,9 0,9 1,0 1,2 1,0 

Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 0,9 1,4 1,0 0,8 1,0 

Jasa-Jasa 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 

 

Hasil Analisis DLQ, sesuai dengan tabel di atas, menunjukkan : 

1. Sektor pertanian (-0,9) merupakan sektor yang tidak memiliki potensi 

perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pertanian 

nasional. 

2. Ada empat sektor perkembangannya sama dengan tingkat nasional, yaitu 

sektor Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (1) dan sektor jasa-jasa 

(1), Sektor bangunan (1) dan sektor komunikasi dan pengangkutan (1) 

3. Ada empat sektor lain yang perkembangannya cepat dibandingan dengan 

nasional, yaitu : sektor pertambangan dan penggalian (1,4), Industri 

pengolahan (1,1), Sektor listrik, gas dan air bersih (1,1), dan Sektor 

perdagangan, hotel dan restoran (1,7) 

 

4.2.3. Analisis Shift Share (SS) 

Analisis shift share digunakan untuk menganalisis perubahanperubahan 

berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada 
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dua titik waktu di suatu wilayah. Dari analisis ini diketahui perkembangan suatu 

sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor 

lainnya, apakah  pertumbuhannya cepat atau lambat. Dalam analisis ini komponen 

pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu komponen pertumbuhan 

nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen 

pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). 

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan kesempatan kerja 

atau produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja 

atau produksi nasional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau 

perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan 

wilayah. Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor 

dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, 

perbedaan dalam kebijakan industri (misalnya kebijakan perpajakan, subsidi dan 

price support) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. 

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau 

penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan 

wilayah lainnya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan 

wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan 

kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional 

pada wilayah tersebut. 
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Hasil perhitungan Shift Share (SS) adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.23 

Rekapitulasi hasil perhitungan SS 

Lapangan Usaha  
NILAI SS 

2008 2009 2010 2011 Rata-rata 

Pertanian  

-204,7 -82,6 -128,5 -139,8 -138,91 

Pertambangan dan Penggalian 

1,1 7,6 7,2 2,6 4,63 

Industri pengolahan 

21,0 12,6 29,1 38,8 25,38 

Listrik, gas, dan Air Bersih 

1,7 2,2 1,4 0,9 1,55 

Bangunan 

9,3 9,4 10,0 10,2 9,73 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

24,8 5,0 33,9 38,3 25,51 

Komunikasi dan Pengangkutan 

24,0 26,4 27,1 24,2 25,43 

Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 

-1992,5 -1998,6 -1997,6 -1995,6 -1996,08 

Jasa-Jasa 

11,5 12,3 12,0 14,8 12,66 

 

Hasil Analisis SS, sesuai dengan tabel di atas, menunjukkan : 

1. Sektor pertanian (-138,91) dan sektor  keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan (-1996,08) merupakan sektor yang tidak memiliki keunggulan 

kompetitif dibandingkan sektor yang lainnya. 

2. Ada tujuh sektor sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan dapat 

dikebangkan dengan baik yaitu sektor sektor pertambangan dan dan 

penggalian (4,63), sektor industri pengolahan (25,38), sektor listrik, gas 

dan air bersih (1,55), sektor bangunan (9,73), sektor perdagangan, hotel 

dan restoran (25,51), sektor komunikasi dan pengangkutan (25,43) dan 

sektor jasa-jasa (12,66). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Ada dua sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor industri pengolahan 

dan sektor listrik gas dan air bersih. Dua sektor ini merupakan sektor yang 

memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. 

2. Ada empat sektor yang perkembangannya cepat dibandingan dengan 

nasional, yaitu : sektor pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, 

Sektor listrik, gas dan air bersih, dan Sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Keempat sektor ini dapat dikembangkan untuk mendukung perkembangan 

Provinsi Banten. 

5.2. Saran 

Saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah hendaknya memprioritaskan pengembangan sektor yang 

menjadi basis serta mempunyai pertumbuhan cepat dan berdaya saing, yaitu 

sektor industri pengolahan dan sektor listrik gas dan air bersih. 

2. Program kebijakan yang dibuat hendaknya tidak hanya memperhatikan sektor 

yang sudah unggul saja melainkan perlu memberi perhatian terhadap sektor 

yang masih nonbasis sehingga dapat meningkat dan dapat mencukupi 

kebutuhan, baik itu di dalam maupun di luar propinsi Banten.
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