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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun 

seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan salah 

satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang 

tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pembangunan sebagai salah 

satu cermin pengamalan Pancasila terutama dijiwai sila kelima, Keadilan 

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan 

dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat 

Indonesia. (Kuncoro, 1997:15) 

Dalam GBHN 1998 (Poin F : Penjelasan ke-10) disebutkan bahwa 

arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat serta 

meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam 

mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab 

serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu penting dan 

sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan 

keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga 
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keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan merata di seluruh tanah air 

merata di seluruh tanah air. 

Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi 

memerlukan waktu, karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus 

diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan 

pembangunan setiap tahun makin mendekatkan pada tujuan nasional. 

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta 

aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan 

prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi 

kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses 

pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai 

untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam 

sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan 

ekonomi. Menurut Sukirno (2008:10), pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 

jasa yang diproduksikan bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 

kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak 

dalam struktur ekonomi. 
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Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi 

dari tahun ke tahun, oleh karena itu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

ekonomi harus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya harus dinikmati penduduk, maka 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat dinikmati penduduk jika 

pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi (Suseno, 1990:35). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan 

ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun 

yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Sehingga 

perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan 

dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami 

suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi 

adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk 

menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut 

tidak hanya menunjukan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut 

didistribusikan dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan 

ekonomi tetapi seberapa jauh pembangunan telah berhasil menyejahterakan 

masyarakatnya (Sadono, 1985:19). 

Sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam komponen produk 

domestik regional bruto adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan 

penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor 
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bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan 

dan perusahaan, sektor jasa-jasa. 

Berkaitan dengan struktur ekonomi wilayah, Todaro (2000: 122) 

menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat 

dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Beberapa perubahan 

komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan 

dari aktivitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke 

sektor jasa. Suatu wilayah yang sedang berkembang proses pertumbuhan 

ekonominya akan tercermin dari pergeseran sektor ekonominya, yaitu peran 

sektor pertanian dalam PDB atau PDRB akan mengalami penurunan, 

sedangkan peran sektor non pertanian akan semakin meningkat. 

Istilah keunggulan komparatif (comparative advantage) mula-mula 

dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan 

antara dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa ada dua wilayah yang saling 

berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang 

yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan 

memperoleh manfaat perdagangan (gains from trade). Ide tersebut bukan saja 

bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting 

diperhatikan dalam ekonomi regional. Keunggulan komparatif lebih 

menekankan kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan 

suatu daerah, seperti: kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, 

infrastruktur dan lain-lain. 
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Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat 

digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur 

ekonomi daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. 

Apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah 

teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat disegerakan tanpa 

menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat     

(Tarigan, 2004:76). 

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ini karena daerah akan diberi peran 

yang lebih besar melalui penyerahan semua urusan pemerintahan serta  

sumber-sumber keuangannya, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan perencanaan 

sosial. Ketidakmampuan keuangan pusat akibat krisis ekonomi, mengakibatkan 

daerah diberikan wewenang untuk mencari sumber-sumber pendapatan dan 

mengurus kebutuhan sendiri agar beban pemerintahan pusat menjadi berkurang 

(Mafruhah, Izza, 2001:110). 

Pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberdayaan potensi daerah 

akan bisa berjalan jika sektor unggulan (spesialisasi sector) daerah dapat 

dioptimalkan. Sektor unggulan ini penting untuk diketahui guna menentukan 

skala prioritas dalam pembangunan. Sektor unggulan (spesialisasi sector) 

tersebut adalah sektor yang memenangkan persaingan dibandingkan dengan 

sektor lainnya (Yuwono, 1999).  
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Spesialisasi sektor ini akan menjadi ciri khas di suatu daerah. 

Demikian pula dengan Kabupaten Jepara dalam mendukung pertumbuhan 

ekonominya maka perlu mengidentifikasi sektor-sektor mana yang dapat 

diunggulkan dan dapat memberikan hasil yang cukup baik dan diharapkan 

sebagai solusi alternatif, sehingga dapat mendukung sektor-sektor lain yang 

belum berkembang. Sektor-sektor perekonomian tersebut diambil dari 

lapangan usaha utama sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor lain 

yang belum berkembang.  

Tabel 1.1 

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Jepara Tahun 

2000-2009 (Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PDRB Kabupaten Jepara 2009 

 

PDRB per kapita dapat memberikan informasi mengenai kemampuan 

masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. Gambaran 

mengenai PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan 

masyarakat suatu daerah. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi 

Tahun 
PDRB Per Kapita 

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 

2000 2.901.897,63 2.901.897,63 

2001 3.309.266,61 2.968.721,41 

2002 3.667.279,49 3.042.948,47 

2003 3.965.485,32 3.111.532,02 

2004 4.271.612,28 3.189.016,18 

2005 4.818.856,23 3.275.677,45 

2006 5.365.759,50 3.359.013,36 

2007 6.025.264,11 3.467.371,77 

2008 6.834.994,00 3.566.052,23 

2009 7.406.518,00 3.687.308,59 
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penduduk pertengahan tahun. Karena adanya perubahan metodologi dalam 

perhitungan penduduk, dalam publikasi ini dilakukan penyempurnaan data 

penduduk sehingga data PDRB per kapita pun dikoreksi dengan data terbaru. 

Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Jepara 

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 PDRB 

per kapita atas dasar harga berlaku mencapai angka sebesar 6.834.994,00 

rupiah, tahun 2009 menjadi 7.406.518 rupiah atau naik sebesar 108,36%. 

Demikian juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 

10 (sepuluh) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya 

tidak sebesar harga berlaku. 

Berdasarkan hal diatas mengenai pertumbuhan ekonomi dan 

perkembangan ekonomi di Kabupaten Jepara maka penulis memilih judul 

“ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR 

POTENSIAL DI KABUPATEN JEPARA(PENDEKATAN MODEL BASIS 

EKONOMI) TAHUN 1995-2010”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari identifikasi terhadap potensi yang ada di Kabupaten Jepara maka 

dapat ditentukan sektor-sektor yang dapat diunggulkan. Penentuan sektor 

unggulan akan memberikan kerangka bagi daerah untuk memberdayakan 

sektor tersebut secara optimal. Dalam hal ini yang menjadi pokok 

permasalahannya adalah: 

1. Sektor-sektor ekonomi apakah yang paling strategis dan potensial untuk 

dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Jepara? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Jepara. 

2. Untuk meneliti sektor potensial di Kabupaten Jepara 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sektor-sektor 

unggulan yang ada di Kabupaten Jepara 

2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 

3. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak 

pemerintah Kabupaten Jepara 

4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

E. Metode Penelitian 

Kajian ini terbatas pada ruang lingkup Kabupaten Jepara yaitu 

mengenai sektor unggulan, komoditas unggulan dan daya saing komoditas di 

Kabupaten Jepara. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data 

sekunder mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun         

2007-20011 yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Jepara, BPS Propinsi Jawa Tengah dan data primer tahun 2007-20011. 

Variabel penelitian yang ada akan dikaji menggunakan pendekatan 

nilai tambah akhir produksi baik menggunakan data PDRB maupun data 
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primer, dan jumlah tenaga kerja. Sehingga diperoleh produktivitas sektor basis 

yang menjadi tolak ukur daya saing wilayah komoditas unggulan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis shift share Esteban-Marquilas. 

Analisis shift share Esteban Marquilas merupakan modifikasi dari analisis shift 

share klasik. Modifikasi tersebut meliputi pendefinisian kembali kedudukan 

atau keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari teknik shift share 

dan menciptakan komponen shift share yang keempat yaitu pengaruh alokasi 

(Aij). Rumus analisis shift share Esteban-Marquilas adalah (Hermanto,2000) : 

  Dij = Nij + Mij + C’ij + Aij    (1) 

Dij positif dan besar menunjukan kinerja sektor tersebut lebih unggul 

dibanding kinerja perekonomian wilayah yang menjadi perbandinganya. 

C’ij mengukur keunggulan dan ketidakunggulan kompetitif di sektor i 

di perekonomian daerah j dengan rumus (Hermanto,2000) : 

  C’ij = E’ij (rij – rin)     (2) 

Keterangan : 

Dij = Performance (kinerja) sektor i wilayah j 

Nij  = pertumbuhan sektor i wilayah j 

Mij = Bauran industri sektor i wilayah j 

C’ ij  = Keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j 

Aij   = Pengukur keunggulan dan ketidakunggulan 

Eij    = Kesempatan kerja sektor i di daerah j  

rij     = Laju pertumbuhan disektor i di daerah j 

rin    = laju pertumbuhan disektor i tingkat regional 

 

E’ij merupakan homothetic PDRB di sektor i di daerah j yang nilainya adalah 

(Hermanto, 2000) : 
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  E’ ij  = Ej . (Ein / En)    (3) 

Keterangan : 

E’ ij = Kesempatan kerja sektor  i di daerah j (homothetic PDRB)  

Eij  = Kesempatan kerja sektor  i di daerah j  

Ein = Kesempatan kerja sektor  i di tingkat regional 

En   = Kesempatan kerja pada tingkat regional 

Pengaruh alokasi atau allocation effect untuk sektor i di wilayah j 

dirumuskan sebagai berikut (Hermanto,2000) : 

  A ij   = (Eij – E’ij) . (rij – rin)  (4) 

Keterangan : 

Aij   =  pengaruh alokasi 

Aij adalah bagian dari pengaruh (keunggulan) kompetitif tradisional 

(klasik) yang menunjukan adanya tingkat spesialisasi dan keunggulan 

kompetitif di sektor i di daerah j. Persamaan tersebut menunjukan bahwa juga 

suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka      

sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik. Efek 

alokasi (Aij) dapat bernilai positif atau negatif. Efek alokasi yang negatif 

mempunyai dua kemungkinan yang berkebalikan dengan efek alokasi yang 

positif (lihat tabel 1.2). 

Tabel 1.2 

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN DARI PENGARUH ALOKASI 

No 
Pengaruh 

Alokasi (Aij) 

Komponen 
Definisi 

(E ij – E’ij) (r ij  - rin) 

1 - + - 
Tidak ada keunggulan 

kompetitif, ada spesialisasi 

2 + - - 

Tidak ada keunggulan 

kompetitif, tidak ada 

spesialisasi 

3 - - + 
Ada keunggulan kompetitif 

tidak ada spesialisasi 

4 + + + 
Ada keungulan kompetitif, 

ada spesialisasi 
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Sumber:Hermanto,2000 

 

Metode analisis sektor basis dan metode analisis daya saing 

menggunakan pendekatan Location Quontient Index atau indeks LQ.  

Pendekatan LQ merupakan suatu teknik analisis untuk menentukan 

potensi spesialisasi suatu daerah terhadap aktifitas ekonomi utama, atau untuk 

menentukan sektor unggulan yaitu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan 

daerah sendiri dan daerah lain. Formulasi dari LQ adalah (Arsyad, 1999) : 

LQ  =  vi/vt : Vi/Vt 

Atau 

LQ = vi/Vi : vt/Vt 

Keterangan : 

vi = pendapatan sektor tertentu pada suatu daerah (dalam jutaan Rp) 

vt = total pendapatan daerah tersebut (dalam jutaan Rp) 

Vi = pendapatan sektor sejenis secara regional atau nasional (dalam jutaan Rp) 

Vt = total pendapatan regional atau nasional (dalam milyar Rp) 

 

Berdasarkan formulasi diatas maka apabila : 

1. LQ > 1 berarti daerah mempunyai basis pada sektor tersebut dan ada 

kelebihan hasil yang dapat dipasarkan ke daerah lain. 

2. LQ = 1 berarti hasil sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan daerah yang bersangkutan. 

3. LQ < 1 berarti hasil sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

daerah yang bersangkutan, sehingga perlu mendatangkannya dari daerah 

lain. 
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Bila daerah memiliki beberapa sektor dengan nilai LQ > 1 maka, 

sektor yang mempunyai LQ paling besar merupakan sektor basis. 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan     

penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data, dan 

sistematika penulisan skripsi.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pembangunan ekonomi daerah, teori-teori 

pembangunan daerah, strategi pengembangan ekonomi daerah, 

peran pemerintah dalam pembangunan daerah, perencanaan 

pembangunan, perubahan struktur ekonomi, macam dan definisi 

pendapatan regional, paradigma baru teori pembangunan ekonomi 

daerah, teori pertumbuhan ekonomi wilayah, teori pembagunan 

daerah, konsep pembangunan daerah, strategi pembagunan 

ekonomi daerah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang obyek penelitian, jenis data dan sumber data, 

definisi operasional variabel, penurunan model shift share, 

metode dan analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi daerah penelitian, kondisi penduduk, 

analisis data, hasil analisis data dan pembahasanya. 



13 

 

 

 

BAB V   : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala 

dalam penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan 

baik untuk obyek penelitian ataupun penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


