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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor 

Potensial Di Kabupaten Jepara (Pendekatan Model Basis Ekonomi (1995-2010)”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Jepara, dan 

untuk meneliti sektor potensial di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan alat 

analisis Shift-Share dan Locations Question (LQ). Berdasarkan hasil analisis shift-share 

klasik menunjukkan bahwa selama tahun 1995-2010, nilai PDRB sektoral Kabupaten 

Jepara mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja 

perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij semua sektor kegiatan ekonomi 

bernilai positif. Hasil analisis shift share Esteban-Marquillas menunjukkan bahwa 

secara agregat nilai C’ij untuk Kabupaten Jepara adalah negatif -490.889,03 juta rupiah 

dan nilai A’ij yang dihasilkan adalah negatif sebesar -161.845,61juta rupiah. Hal ini 

berarti secara agregat Kabupaten Jepara tidak memiliki keunggulan kompetitif. 

Sedangkan hasil analisis Location Quontient (LQ), sektor yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan di Kabupaten Jepara dengan hasil perhitungan koefisien LQ > 1 (sektor 

basis) adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan dan jasa keuangan.  
 
Kata kunci : Shift-Share, LQ, Klasik, Esteban-Marquillas. 
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PENDAHULUAN 

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) 

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.  

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 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”. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Jepara. 

2. Untuk meneliti sektor potensial di Kabupaten Jepara. 

 

LANDASAN TEORI 

Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja 



2 
 

baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan 

institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas 

tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi 

pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan. 

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap 

kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang 

bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan 

sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-

inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan 

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999:109). 

 

Pembangunan Ekonomi Daerah 

Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Arsyad, 1999:116) : 

1. Teori Ekonomi Neo Klasik 

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu 

keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian 

akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi 

atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah 

yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah. 

2. Teori Basis Ekonomi 

Teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan 

industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan 

menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini 

dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis : 

sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah 

sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non basis : sektor 

perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. 

Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, 

yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-

kekuatan pasar secara nasional maupun global. 

3. Teori Lokal 

Lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. 

Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang 

memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku. 

4. Teori Tempat Sentral 

Teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral 

didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. 

Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi 

penduduk daerah yang mendukungnya. 
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5. Teori Kausasi Kumulatif 

Kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan 

konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung 

memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan 

megalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang 

terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai (dampak balik) backwash effects. 

6. Teori Daya Tarik Industri 

Dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki 

posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif. 

 

Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah 

Dalam pembangunan daerah, pemerintah mempunyai peran yang cukup penting. 

Ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses 

pembangunan ekonomi daerah, yaitu (Arsyad,1999) : 

1. Entrepeneur 

2. Koordinator 

3. Fasilitator 

4. Stimulator 

 

Perubahan Struktur Ekonomi 

Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur adanya perubahan sektor 

ekonomi adalah sumbangan atau peran (share) yang diberikan oleh masing-masing 

sektor. Indikator ini dapat juga digunakan untuk menganalisa sektor mana yang paling 

besar kontribusinya terhadap PDRB (Widodo, 1996:36). 

Perubahan struktur ekonomi biasanya ditunjukan dengan perkembangan 

kontribusi antar sektor pertanian dibandingkan sektor industri. Ditegaskan bahwa 

pembangunan jangka panjang harus mampu membawa perubahan yang fundamental 

dalam struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi yang maju dicirikan dengan peralihan 

dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa-jasa. 

 

Definisi Dan Macam-Macam Pendapatan Regional 

Pendapatan regional merupakan pendapatan yang sangat penting didalam suatu 

daerah, pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Dibawah ini akan 

dijelaskan macam-macam pendapatan regional serta definisi dari pendapatan itu, 

diantaranya adalah (Tarigan, 2004) : 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

2. Produk regional bruto 

3. Produk regional neto 

4. Produk domestik regional neto atas dasar harga faktor produksi 

5. Produk regional perkapita 

 

Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah 

Teori  pembangunan yang sekarang ini kurang mampu untuk menjelaskan 

kegiatan  pembanguan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, 
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suatu pelaksanaan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan disini untuk 

kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan 

perencanaan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini telah 

memberikan dasar bagi rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks 

pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 1999:118). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah merupakan studi empiris. Penelitian ini bersifat 

deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, melukiskan, 

memaparkan serta melaporkan suatu keadaan, obyek atau suatu peristiwa. Dalam hal ini 

mendapatkan gambaran tentang sektor unggulan, komoditas unggulan dan daya saing 

komoditas di Kabupaten Jepara. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk 

time series tahun 1995-2010. Data sekunder diperoleh dari kantor Biro Pusat Statistik 

Kabupaten Jepara dan Biro Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah 

PDRB atas harga berlaku Kabupaten Jepara tahun 1995-2010, gambaran umum kondisi 

Kabupaten Jepara, data kependudukan Kabupaten Jepara. 

Analisis data yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan teknik 

dokumentasi, yaitu merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. 

Penurunan Model Shift-Share 

1. Shift Share  

Shift share adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis 

perubahan struktur ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan perubahan ekonomi 

nasional atau regional. Tujuan analisis ini adalah menentukan kinerja perekonomian 

daerah, dibandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). 

Dengan demikian dapat ditunjukkan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan 

perekonomian daerah jika daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan 

kedudukannya dalam perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan sektor-

sektor disuatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-

sektornya, mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-

perbandingan itu. Jika penyimpangannya positif, hal itu disebut keunggulan 

kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut. Analisis shift share terdiri dari      

(Hermanto, 2000) : 

a. Analisis Shift Share Klasik 

Analisis shift share dapat dijelaskan bahwa perubahan suatu variabel 

regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi 

oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif 

(Bendavid-val, 1983; Hoover, 1984). Teknik ini mengkaji hubungan antara 

struktur ekonomi dan pertumbuhan wilayah pertama-tama dikembangkan oleh 

Daniel B. Creamer (1943) dan dipakai sebagai salah satu alat analisis pada 

permulaan tahun 1960an oleh Ashby (1964) sampai sekarang (Soepono,1993). 

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu 
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variabel wilayah, seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau output 

selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh : pertumbuhan nasional 

(N), industry mix atau bauran industri (M) dan keunggulan kompetitif (C).  Untuk 

itu industri atau sektor wilayah i diwilayah j maka : 

Dij = Nij + Mij + Cij      (1) 

Keterangan : 

Dij = Permormance (kinerja) sektor i di wilayah j 

Nij = Pertumbuhan sektor i di wilayah j 

Mij = Bauran industri sektor i di wilayah j 

Cij = Keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j 

Dij positif dan besar menunjukan kinerja sektor tersebut lebih unggul 

dibanding kinerja perekonomian wilayah yang menjadi perbandinganya. Jika 

analisis itu diterapkan pada employment (E) maka diperoleh : 

Dij = E
* 
ij – Eij      (2) 

Keterangan : 

Eij = Kesempatan  kerja sektor i di wilayah j 

* = Pendapatan (nilai tambah) pada tahun akhir analisis 

Pertumbuhan nasional di suatu sektor wilayah menunjukkan bahwa 

kesempatan kerja tumbuh sesuai dengan laju pertumbuhan nasional. 

Nij = Eij. rn      (3) 

Keterangan : 

rn = Laju pertumbuhan nasional (%) 

Bauran industri suatu sektor di wilayah menunjukkan bahwa kesempatan 

kerja tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersebut secara 

nasional dengan laju pertumbuhan nasional. Sementara itu, keunggulan kompetitif 

suatu sektor di suatu wilayah merupakan kesempatan kerja yang tumbuh sesuai 

laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersbut di wilayah tersebut dengan laju 

pertumbuhan sektor tersebut secara nasional. 

Mij = Eij . (rin – r )      (4) 

Cij = Eij . (rij – rin)      (5) 

Keterangan : 

rij  = Laju pertumbuhan sektor i di daerah j (%) 

rin = Laju pertumbuhan sektor i daerah acuan (%) 

Dimana rij - rin dan rn mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju 

pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai : 

1) Mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah j 

rij  = (E
*
ij – Eij) / Eij      (6) 

2) Mengukur laju pertumbuhan sektor i perekonomian nasional 

rn = (E*n – En) / En      (7) 

3) Mengukur laju pertumbuhan nasional 

    rn = (E*n – En) / En          (8)  

Keterangan : 

Ein : Kesempatan kerja sektor i di tingkat nasional 

En : kesempatan kerja tingkat nasional 
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 Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional, bauran industri, dan 

keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi suatu sektor i di jumlah untuk semua 

sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan shift share untuk sektor i di 

wilayah j adalah : 

Dij = Eij . rn + Eij . (rin + rn) + Eij . (rij + rn)   (9) 

Persamaan ini membebankan tiap sektor wilayah dengan laju 

pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional 

selama kurun waktu analisis. Kemampuan teknik ini untuk memberikan dua 

indikator positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di 

sektor-sektor yang berkembang secara nasional dan bahwa sektor-sektor dari 

perekonomian wilayah telah berkembang secara cepat  dari rata-rata nasional 

untuk sektor-sektor itu (competitif advantage effect) tidaklah lepas dari                     

keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. 

b. Analisis Shift Share Esteban-Marquillas 

Analisis shift share telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, 

yaitu adanya modifikasi yang dilakukan oleh Esteban Marquillas (E-M) dan 

Arcelus. Esteban Marquillas (1972) melakukan modifikasi terhadap teknik 

analisis shift share klasik diatas. Modifikasi itu meliputi pendefinisian kembali 

kedudukan atau keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari teknik shift 

share yang keempat, yaitu pengaruh alokasi (Aij).  

Persamaan shift share yang direvisi itu mengandung unsur baru, yaitu 

homothetic employment disektor i di wilayah j  diberi notasi Eij dan dirumuskan 

sebagai berikut : 

E’ij = Ej . (Ein  /  En)     (10) 

Keterangan : 

E’ij = PDRB disektor  i di daerah j (homothetic employment(dalam jutaan 

Rupiah))  

Ej  = Kesempatan kerja pada daerah j 

Ein  = Kesempatan kerja pada sektor i di tingkat regional 

En   = Kesempatan kerja pada tingkat regional  

E’ij didefinisikan sebagai employment yang dicapai disektor i diwilayah j jika 

struktur kesempatan kerja di wilayah itu sama dengan struktur nasional. Dengan 

mengganti kesempatan kerja nyata dengan homothetic employment, persamaan itu 

bisa diubah menjadi : 

Cij = E’ij (rij – rin )     (11) 

Cij = mengukur keunggulan dan ketidakunggulan kompetitif di sektor i di 

perekonomian suatu wilayah.  

Bagian yang belum dijelaskan dari perubahan suatu variabel wilayah atau                

D – N – M –N – C disebut allocation effect. Untuk sektor i diwilayah j. Pengaruh 

alokasi (Aij) dirumuskan sebagai berikut : 

Aij = (Eij – E
*
ij) . (rij - rin)     (12) 

Keterangan : 

Aij   = Pengaruh alokasi 
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Aij adalah bagian dari pengaruh (keunggulan) kompetitif tradisional 

(klasik) yang menunjukan adanya tingkat spesialisasi sektor i diwilayah j. 

Persamaan (12) menunjukan bahwa jika suatu wilayah mempunyai spesialisasi di 

sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan 

kompetitif yang lebih baik. Maksud efek alokasi (Aij) dapat bernilai positif atau 

negatif. Efek alokasi yang positif mempunyai dua kemungkinan, yaitu : (1) Eij - 

E
*
ij < 0 dan rij - rin < 0, dan (2) Eij - E’ij > 0 dan rij - rin > 0. Dengan sendirinya efek 

alokasi mempunyai dua kemungkinan yang berkebalikan dengan efek alokasi 

yang positif diatas. 

2. Pendekatan Location Quontient (LQ) 

Pendekatan Location Quontient (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 daerah Jepara (dalam jutaan Rupiah) 

vt = Total pendapatan daerah Jepara (dalam jutaan Rupiah) 

Vi = Pendapatan sektor sejenis secara regional (Jawa Tengah) atau nasional (dalam 

jutaan Rupiah) 

Vt = Total pendapatan regional (Jawa Tengah) atau nasional (dalam milyar Rupiah) 

 

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 

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

daerah yang bersangkutan, sehingga perlu mendatangkannya dari daerah lain. 

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

yang mempunyai LQ paling besar merupakan sektor basis. Sektor yang mempunyai 

keunggulan kompetitif dan mempunyai spesialisasi merupakan sektor yang 

diprioritaskan untuk dibangun. Dengan demikian diharapkan agar memberikan hasil 

yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor lain yang kurang 

atau belum tumbuh. 
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HASIL PENELITIAN  

1. Sektor Pertanian 

Berdasarkan analisis LQ tahun 1995-2010, sektor keuangan, persewaan dan 

jasa keuangan menunjukkan nilai LQ lebih dari satu (LQ > 1) dengan nilai rata-rata 

sebesar 1,153. Hal tersebut berarti bahwa sektor pertanian termasuk sektor yang 

berpotensi tinggi (basis). Sedangkan nilai LQ lebih dari satu ini berarti sektor 

pertanian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara. 

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010, sektor pertanian 

menunjukkan nilai rata-rata Cij sebesar -245.921,83. Hal ini menunjukkan bahwa 

sektor pertanian selama tahun 1995-2010 merupakan sektor yang pertumbuhan 

PDRB lebih lambat di bandingkan propinsi Jawa Tengah yang dikarenakan daya 

saing menurun.  Dari perhitungan analisis di atas, sektor pertanian meskipun 

perkembangannya lambat tapi tetap sektor yang berpotensi (tinggi) untuk 

dikembangkan karena termasuk sektor unggulan / sektor basis. 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Berdasarkan analisis LQ selama 15 tahun terakhir (1995-2010), sektor ini 

menunjukkan nilai rata-rata LQ lebih dari satu yaitu sebesar 0,571. Hal tersebut 

berarti sektor ini tidak termasuk sektor yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

daerahnya sehingga kurang berpotensi untuk dikembangkan. 

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010 menunjukkan nilai 

rata-rata Cij yang bertanda positif (7.307,08). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini 

pada tahun tersebut merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih cepat 

dibandingkan propinsi Jawa Tengah yang dikarenakan daya saing meningkat dan 

memiliki potensi keunggulan. Berdasarkan lokasinya Kabupaten Jepara tergolong 

daerah yang minim akan potensi pertambangan dan penggalian, sehingga sektor ini 

kurang dapat dikembangkan.  

3. Sektor Industri 

Berdasarkan analisis LQ tahun 1995-2010, sektor industri menunjukkan 

nilai rata-rata LQ kurang dari angka satu (LQ < 1) yaitu sebesar 0,834. Hal tersebut 

berarti bahwa sektor industri termasuk sektor tidak berpotensi / sektor non basis. 

Sedangkan nilai LQ kurang dari satu ini berarti sektor industri tidak dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara.  

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010, pada sektor 

industri menunjukkan nilai komponen Cij sebesar -193.737,67. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor ini tidak memiliki potensi keunggulan. Artinya industri merupakan 

sektor yang pertumbuhan PDRB lebih lambat dibandingkan propinsi Jawa Tengah 

yang dikarenakan daya saing menurun. Dari perhitungan analisis di atas sektor 

industri merupakan sektor yang tidak berpotensi untuk dikembangkan karena 

merupakan sektor non unggulan / non basis. 

4. Sektor Listrik, Gas, dan Air 

Berdasarkan analisis LQ tahun 1995-2010, sektor listrik, gas dan air 

menunjukkan nilai LQ di atas angka satu (LQ > 1) yaitu sebesar 0.858. Hal tersebut 

berarti bahwa sektor listrik, gas dan air tidak termasuk sektor berpotensi tinggi / 

sektor basis. Sedangkan nilai  LQ lebih kecil dari satu ini berarti sektor listrik, gas 
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dan air tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara sehingga 

tidak berpotensi untuk melakukan ekspor kedaerah lainnya.  

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010, pada sektor listrik, 

gas dan air menunjukkan nilai komponen Cij positif sebesar 6.624,41. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih 

cepat dibandingkan propinsi Jawa Tengah yang dikarenakan daya saing meningkat.  

Hasil analisis shift share menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air 

memiliki komponen keunggulan dan sudah terspesialisasi. Artinya sektor listrik, gas 

dan air merupakan sektor yang berpotensi (tinggi) untuk dikembangkan karena 

merupakan sektor unggulan. 

5. Sektor Bangunan 

Berdasarkan analisis LQ selama 6 tahun terakhir (1995-2010), sektor ini 

menunjukkan nilai LQ di atas angka satu yaitu sebesar 0,539. Hal tersebut berarti 

sektor ini tidak termasuk sektor yang sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

daerahnya.  

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010 pada sektor 

konstruksi menunjukkan nilai komponen Cij sebesar 77.513,61. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor ini pada tahun tersebut merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB 

lebih cepat dibandingkan propinsi Jawa Tengah yang dikarenakan daya saing 

meningkat. Artinya sektor konstruksi merupakan sektor yang berpotensi untuk 

dikembangkan walaupun bukan merupakan sektor unggulan / basis. 

6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

Berdasarkan analisis LQ tahun 1995-2010, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran menunjukkan nilai LQ di atas angka satu (LQ > 1) yaitu sebesar 1,054. Hal 

tersebut berarti bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk sektor yang 

berpotensi  / sektor basis. Nilai LQ lebih dari satu ini berarti sektor perdagangan, 

hotel dan restoran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara. 

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010, pada sektor 

perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan nilai komponen Cij selalu bertanda 

negatif -110.885,71. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan 

restoran selama tahun 1995-2010 merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih 

lambat dibandingkan propinsi Jawa Tengah yang dikarenakan daya saing menurun. 

Dari perhitungan analisis di atas, sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah 

sektor yang tidak berpotensi (rendah) untuk dikembangkan karena bukan sektor 

unggulan / sektor basis. 

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

Analisis LQ selama 15 tahun terakhir (1995-2010), sektor ini menunjukkan 

nilai LQ di bawah angka satu yaitu sebesar 1,232. Hal tersebut berarti sektor ini 

termasuk sektor yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya sehingga 

berpotensi ekspor ke daerah lain.  

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010, pada sektor 

angkutan dan komunikasi menunjukkan nilai komponen Cij sebesar    -161.843,75. 

Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB 

lebih lambat dibandingkan propinsi Jawa Tengah yang dikarenakan daya saing 
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menurun. Dari perhitungan analisis di atas sektor angkutan dan  komunikasi 

merupakan sektor yang memiliki komponen keunggulan dan berpotensi untuk 

dikembangkan karena bukan merupakan sektor non unggulan. 

8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. 

Berdasarkan analisis LQ tahun 1995-2010, sektor lembaga keuangan 

persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan nilai LQ di atas angka satu (LQ > 1) 

yaitu sebesar 1,558. Hal tersebut berarti bahwa sektor lembaga keuangan persewaan 

dan jasa perusahaan termasuk sektor berpotensi tinggi / sektor basis. Sedangkan nilai 

LQ lebih dari satu ini berarti sektor ini sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Jepara. 

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010, pada sektor 

lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan nilai komponen Cij 

sebesar 86.321,65. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang 

pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan propinsi Jawa Tengah yang 

dikarenakan daya saing meningkat dan memiliki komponen keunggulan. Namun 

demikian ditinjau dari sektor LQ yang tinggi, sektor lembaga keuangan persewaan 

dan jasa perusahaan merupakan sektor yang berpotensi (tinggi) untuk dikembangkan 

karena merupakan sektor unggulan / basis. 

9. Sektor Jasa-jasa 

Perkembangan struktur PDRB Kabupaten Jepara selama tahun 1995-2010, 

hasil perhitungan LQ selama tahun 1995-2010 sektor jasa-jasa menunjukkan nilai di 

atas satu yaitu sebesar 0,937 yang berarti sektor ini tidak termasuk ke dalam sektor 

unggulan / basis. Artinya sektor ini tidak dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.  

Perhitungan analisis shift share selama tahun 1995-2010, pada sektor jasa-

jasa menunjukkan nilai komponen Cij sebesar -21.121,32. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor ini merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih lambat 

dibandingkan propinsi Jawa Tengah yang dikarenakan daya saing yang menurun dan 

tidak memiliki komponen keunggulan.   

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil analisis shift share klasik menunjukkan bahwa selama tahun 1995-2010, nilai 

PDRB sektoral Kabupaten Jepara mengalami pertambahan nilai absolut atau 

mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij 

semua sektor kegiatan ekonomi bernilai positif. Kenaikan kinerja perekonomian 

daerah Kabupaten Jepara tersebut terutama disumbangkan oleh 3 (tiga) sektor 

ekonomi terbesar, yaitu sektor pertanian (2.082.118,58 juta rupiah), sektor industri 

pengolahan (2.342.225,02 juta rupiah), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 

(1.896.435,44 juta rupiah).  

2. Hasil analisis shift share Esteban-Marquillas menunjukkan bahwa secara agregat 

nilai C’ij untuk Kabupaten Jepara adalah negatif -490.889,03 juta rupiah dan nilai 

A’ij yang dihasilkan adalah negatif sebesar -161.845,61juta rupiah. Hal ini berarti 

secara agregat Kabupaten Jepara tidak memiliki keunggulan kompetitif. Sektor-



11 
 

sektor yang memiliki nilai efek alokasi positif atau memiliki spesialisasi adalah yang 

tertinggi sektor keuangan, persewaan dan jasa penunjang keuangan (19.057,71 juta 

rupiah). Sedangkan yang tidak memiliki spesialisasi dengan nilai efek alokasi negatif 

tertinggi adalah sektor pertania (-339.585,85 juta rupiah) dan terendah adalah sektor 

jasa (-21.121,32 juta rupiah)  

3. Hasil analisis Location Quontient (LQ), sektor yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan di Kabupaten Jepara dengan hasil perhitungan koefisien LQ > 1 

(sektor basis) adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor 

bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan dan jasa 

keuangan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena sektor 

tersebut merupakan sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara.  

 

SARAN 

1. Kabupaten Jepara pada saat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang 

strategis/potensial dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya 

hendaknya juga tidak mengabaikan peran sektor yang tergolong non potensial. 

Karena dengan pengembangan sektor potensial diharapkan akan dapat merangsang 

pertumbuhan sektor non potensial sehingga menjadi sektor potensial yang pada 

akhirnya semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara. 

2. Sektor keuangan, persewaan dan jasa penunjang keuangan merupakan sektor 

potensial yang bagus harus lebih dikembangkan dalam masyarakat, diantaranya 

dengan melalui berbagai program pemerintah yang berpihak pada masyarakat. 

3. Sektor yang perkembangannya berpotensi sebaiknya lebih difokuskan lagi dalam 

pengelolaanya sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi 

sumbangan PDRB yang lebih besar dalam perekonomian daerah, sedangkan untuk 

sektor yang kurang memiliki potensi sebaiknya tetap diperhatikan dalam 

pengelolaanya agar perkembangan struktur PDRB akan menjadi seimbang.  
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