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Pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari pembangunan nasional dan 
merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional. Salah 
satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi daerah yaitu adanya pertumbuhan 
ekonomi daerah. Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu 
diketahui terlebih dahulu sumberdaya-sumberdaya atau potensi suatu daerah yang 
dapat diharapkan berkembang secara optimal. 

 Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui potensi-potensi 
daerah yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota 
Tangerang selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, dan seberapa besar 
sumbangan sektor-sektor  potensial tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 
 Penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Kota Tangerang dan Propinsi Banten tahun 2001 hingga tahun 2004. Data tersebut 
diperoleh dari survei sekunder, yaitu dengan memanfaatkan data yang telah tersedia 
pada instansi terkait. Dalam skripsi ini digunakan model basis ekonomi yang 
tercermin pada analisis Location Quotient (LQ) yang dilengkapi analisis Shift Share, 
yang berguna untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Tangerang. 
 Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Location Quotient, 
sektor yang memiliki indeks LQ lebih besar dari satu dan merupakan sektor basis 
ekonomi adalah sektor industri pengolahan dengan LQ rata-rata sebesar 1,06 %, 
kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan LQ rata-rata sebesar 1,43 
%, serta sektor Angkutan dan Komunikasi dengan LQ rata-rata sebesar 1,59 %.  

Hasil metode analisis Shift Share menggunakan komponen pertumbuhan 
differential (Dj) menunjukkan terdapat 4 sektor dengan rata-rata Dj positif, yaitu 
sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai rata-rata Dj sebesar 6277,27; 
sektor angkutan dan komunikasi dengan nilai rata-rata sebesar 47076,89; sektor bank 
dan lembaga keuangan lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 54818,93; sektor jasa-
jasa dengan nilai rata-rata sebesar 1835,37, hal tersebut mengindikasikan bahwa ke-4 
sektor tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor ekonomi yang sama dengan 
Propinsi Banten sehingga ke-4 sektor tersebut memiliki daya saing tinggi dan 
berpotensi untuk dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota 
Tangerang, sedangkan komponen pertumbuhan proportional (Pj) menunjukkan 
bahwa terdapat 4 sektor yang memiliki nilai rata-rata positif yaitu sektor listrik, gas 
dan air minum, sektor angkutan dan komunikasi, sektor bangunan dan konstruksi 
serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, hal ini berarti Kota Tangerang 



berspesialisasi pada sektor yang sama dengan sektor yang tumbuh cepat di 
perekonomian Banten. 

Pengembangan sektor industri sebagai sektor basis disarankan kepada 
terciptanya industri yang memanfaatkan bahan baku lokal, efisien dan berdaya saing, 
dan diarahkan pada berkembangnya industri hulu-hilir, serta peningkatan produk 
yang berkualitas dan ekonomis. 

Pengembangan ketiga sektor unggulan yaitu sektor industri pengolahan, 
sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor angkutan dan komunikasi tanpa 
mengabaikan pengembangan sektor yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan 
seperti sektor bank dan lembaga keuangan lainnya serta sektor jasa-jasa diharapkan 
dapat  meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. 
 

 

 
 


