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ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHINYA DI EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu mengetahui sektor-sektor unggulan 

dan perubahannya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1986,2000,2010, dan 2018 

.Serta menganalisis pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Indeks Aglomerasi 

Tenaga Kerja tahun 2016-2018 terhadap keunggulan sektoral di provinsi Jawa 

Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ) untuk 

mempengaruhi sektor unggulan dan menggunakan analisis regresi data panel. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran sektor unggulan dalam beberapa 

sektor dan sektor industri pengolahan yang memiliki nilai dominan LQ yang 

tinggi. Kemudian hasil dari analisis data panel menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh signifikan antara variabel Investasi, tenaga Kerja, dan Indeks 

Aglomerasi Tenaga Kerja terhadap Keunggulan Sektoral (LQ). 

Kata Kunci : Perubahan Struktur, Sektor Unggulan, LQ, Data Panel 

Abstract 

This study has 2 main objectives, namely knowing leading sectors and their 

changes in Central Java Province in 1986,2000,2010, and 2018. As well as 

analyzing the effect of Investment, Labor, and Labor Aglomeration Index in 

2016-2018 on sectoral excellence in the province of Central Java. This study uses 

the Location Quotient (LQ) analysis to influence leading sectors and uses panel 

data regression analysis. The results of this study indicate a shift in leading sectors 

in several sectors and manufacturing sectors that have a high dominant LQ value. 

Then the results of the panel data analysis show that there is a significant 

influence between the variables of Investment, Labor, and the Labor 

Agglomeration Index on Sectoral Excellence (LQ). 

Keywords : Structure Changes, Leading Sectors, LQ, Panel Data 

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian usaha untuk pembangunan yang 

merata dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Proses pembangunan ekonomi 

memerlukan usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional tersebut, yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi ditandai dengan kenaikan 

pendapatan masyarakat karena pendapatan masyarakat yang tinggi merupakan 

salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan 

produk domestik regional bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja 
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perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain 

adalah tingkat pertumbuhan, pendapatanperkapita dan pergeseran atau perubahan 

struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008). 

Pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi tidak 

dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok 

ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Pada pembangunan 

ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan 

tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah jauh 

lebih spesifik (Tambunan,2001).  

Provinsi Jawa tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa 

yang memiliki luas wilayah sebesar 32.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas 

pulau Jawa. Pembangunan daerah di Jawa Tengah juga ditekankan pada 

pembangunan sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam menyusun 

perubahan domestik regional bruto. Sektor-sektor yang berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi berbeda-beda setiap tahunnya. 
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Tabel 1 Kontribusi Sektor Ekonomi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha (Persen) 

Kategori Uraian 2018 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,63 

B Pertambangan dan Penggalian 2,45 

C Industri Pengolahan 4,35 

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,36 

E 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 4,88 

F Konstruksi 6,07 

G 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 5,7 

H Transportasi dan Pergudangan 7,55 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,17 

J Informasi dan Komunikasi 12,39 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,58 

L Real Estate 5,58 

M,N Jasa Perusahaan 9,48 

O 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 4,43 

P Jasa Pendidikan 7,76 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,8 

R,S,T,U Jasa lainnya 9,45 

PDRB 5,32 

Sumber: BPS Jateng diolah 

Pada tahun 2018 sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB 

Jawa Tengah adalah sektor informasi dan komunikasi dengan nilai 12,39 persen, 

sama halnya dengan 2018, di tahun 2017, sektor yang paling dominan masih 

dimiliki oleh informasi dan komunikasi. Hal ini berbeda hal jika dilihat pada 

tahun 2016. Pada tahun ini dominasi sektor ekonomi dimiliki oleh pertambangan 

dan penggalian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan 

sektor ekonomi primer dan tersier dalam kurun waktu 2016-2018 di Jawa Tengah. 

Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi pada suatu daerah. 

Transformasi  ekonomi  sendiri  merupakan  proses  perubahan  struktur 

perekonomian  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  atau  jasa,  dimana  

masing-masing perekonomian  mengalami  transformasi  yang  berbeda-
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beda.Todaro (2000), mengungkapkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi 

berkaitan dengan tingkat perubahan struktural. Dengan adanya perubahan sektor 

unggulan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi memungkinkan untuk 

terjadinya perubahan struktur ekonomi. 

2. METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri 

dari Tenaga Kerja, Investasi, dan Indeks Aglomerasi Tenaga Kerja. Data ini 

terdiri dari BPS, Jawa Tengah dalam angka, dan jurnal. Data tersebut digunakan 

dalam analisis regresi data panel, kemudian data PDRB digunakan untuk analisis 

LQ melihat perubahan struktur ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel 

tahun 2016-2018 (time series) yang terdiri dari 9 sektor lapangan kerja utama di 

Jawa Tengah. Model persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

LQit = β0 +β1 logINVit + β2 logTKit + β3 IKTKit  + ωit         (1) 

Dimana : 

LQ  = Location quantion 

logInv  = logaritma Investasi 

logTK  = logaritma Tenaga Kerja 

IKTK  = Indeks Aglomerasi Tenaga Kerja 

Β1, β2, β3,  = koefisiensi regresi variabel independen 

β0  = Konstanta 

i  = observasi ke i 

t  = tahun ke t 

ω = error time 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Location Quantion 

Tabel 2 Nilai LQ Jawa Tengah Menurut Harga Konstan Tahun 1986, 

2000, 2010, dan 2018 

lapangan usaha 1986 2000 2010 2018 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

1,44 1,46 1,21 0,99 

Pertambangan dan 

Penggalian  

0,03 0,08 0,26 0,28 

Industri Pengolahan 1,02 1,12 1,34 1,56 

Listrik ,Gas dan Air 

bersih 

0,95 1,25 0,24 0,16 

Bangunan 0,97 0,83 1,59 0,998 

perdagangan, hotel, dan 

restoran 

1,19 1,41 1,02 1,05 

pengangkutan dan 

komunikasi 

0,78 0,97 0,67 0,85 

keuangan,persewaan dan 

jasa perusahaan 

0,96 0,46 0,50 0,55 

jasa-jasa 1,42 0,94 0,85 0,93 

Sumber: BPS diolah 

Berdasarkan tabel 2 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Jawa Tengah 

memiliki tren LQ yang semakin mengecil, dengan demikian diartikan bahwa 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Jawa Tengah mengalami kemunduran 

kinerja sektoral. Hal ini terlihat dalam tabel 2, sektor pertanian Jawa Tengah pada 

tahun 1986 memiliki nilai LQ 1,44 yang menjadikannya sektor unggulan yang 

cukup dominan di Jawa Tengah, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2000, 

di mana nilai LQ mencapai 1,46. Hal ini ditopang karena adanya produk unggulan 

hasil panen dan hasil ternak kambing yang unggul (BPS), namun pada tahun 2010 

nilai LQ sektor ini turun hanya menjadi 1,21, alasan yang mendasari penurunan 

ini adalah panjangnya kemarau yang berakibat pada banyaknya petani yang gagal 

panen. Pada pengamatan tahun terakhir didapati nilai LQ pertanian hanya bernilai 

0,99 dikarenakan penurunan penyerapan tenaga kerja dan adanya cuaca ekstrem 

yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan kualitas panen padi menurun 

(BPS,2018). 
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Sektor pertambangan dan penggalian Jawa Tengah memiliki tren yang 

semakin meningkat, dengan demikian diartikan bahwa sektor pertanian dan 

penggalian mengalami peningkatan kinerja sektoral. Walaupun kinerja 

sektoralnya meningkat, tetapi sektor ini tidak menjadi sektor unggulan 

dikarenakan produksi hasil pertambangan seperti gamping terus menurun . (BPS 

2018). 

Sektor industri pengolahan Jawa Tengah memiliki tren semakin meningkat, 

dengan demikian diartikan bahwa sektor industri pengolahan mengalami 

peningkatan kinerja sektoral, yang mencapai titik puncaknya di tahun 2018 

dengan nilai LQ sebesar 1,56. Hal ini disebabkan karena industri Jawa Tengah 

yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dan struktur ekonomi Jawa Tengah 

masih tetap didominasi sektor industri (Bisnis.com). 

Pada sektor listrik, gas, dan air bersih pada tahun 1986 memiliki tren LQ 

0,95 tidak termasuk sektor unggulan, tetapi pada tahun 2000 kinerja pertumbuhan 

sektoralnya meningkat dan menjadi sektor unggulan dengan nilai LQ sebesar 

1,25. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM, tarif telpon dan listrik 

(BPHN). Tetapi, pada tahun 2010 kinerja pertumbuhan sektoralnya menurun 

berubah menjadi tidak unggulan dengan nilai LQ 0,24 dikarenakan melambatnya 

pertumbuhan konsumsi listrik segmen industri dan segmen bisnis di Jawa Tengah 

(Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah Tahun 2010) dan pada tahun 2018 

pertumbuhan kinerja sektoralnya lebih turun lagi menjadikan nilai LQ sebesar 

0,16. 

Pada sektor bangunan pada tahun 1986 ke tahun 2000 mengalami kinerja 

pertumbuhan sektoralnya menurun, tetapi pada tahun 2010 kinerja pertumbuhan 

sektoralnya meningkat yang memiliki nilai LQ sebesar 1,59. Hal ini berarti 

termasuk sektor unggulan karena sektor kontruksi menjadi salah satu prioritas 

pembangunan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk di pasar 

Internasional (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis 

Tahun 2010). Namun, pada tahun 2018 berubah menjadi sektor tidak unggulan 

dengan nilai LQ 0,998, hal ini dikarenakan rendahnya pembiayaan di sektor 

kontruksi dipengaruhi oleh karakteristik sektor kontruksi yang memerlukan dana 
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dalam jumlah besar serta jangka waktu pengembalian yang cukup panjang 

(Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis). 

Pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran tahun 1986 ke 2000 

mengalami kinerja pertumbuhan sektoralnya meningkat dengan nilai LQ dari 1,19 

meningkat menjadi 1,41, tetapi pada tahun 2010 mengalami kemunduran kinerja 

pertumbuhan sektoralnya menjadikan nilai LQ sebesar 1,02, lalu pada tahun 2018 

mengalami peningkatan nilai LQ sebesar 0,3. Pada tahun-tahun tersebut semua 

termasuk pada sektor unggulan dikarenakan tingginya potensi pada sektor ini dan 

berkontribusi paling tinggi dikarenakan juga pengaruh musiman (Survei Bank 

Indonesia).  

Pada sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 1986 ke tahun 2000 

mengalami peningkatan kinerja pertumbuhan sektoralnya dengan nilai LQ 0,78 

menjadi 0,97, tetapi pada tahun 2010 mengalami kemunduran pertumbuhan yang 

menjadikan nilai LQ turun menjadi 0,67 lalu tahun 2018 mengalami peningkatan 

pertumbuhan lagi menjadikan nilai LQ sebesar 0,85, tetapi pada sektor ini tidak 

termasuk sektor unggulan. 

Pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada tahun 1986 ke 

tahun 2000 mengalami kemunduran kinerja pertumbuhan sektoralnya yang 

menjadikan nilai LQ dari 0,96 turun menjadi 0,46, tetapi pada tahun 2010 

mengalami peningkatan kinerja sektoralnya menjadi 0,50 dan pada tahun 2018 

juga meningkat lagi menjadi 0,55, tetapi pada tahun-tahun tersebut sektor 

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan tidak termasuk sektor unggulan. 

Pada sektor jasa-jasa tahun 1986 termasuk sektor unggulan dengan nilai LQ 

sebesar 1,42 dikarenakan adanya peningkatan besarnya kontribusi sektor jasa 

wujud dari transformasi ekonomi dan sektor jasa sebagi penghubung antara 

berbagai sektor dan konsumen maupun modal (OPINI,Muhammad Syarif). Pada 

tahun 2000 sampai 2010 mengalami kemunduran kinerja pertumbuhan 

sektoralnya, tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan kinerja 

sektoralnya dengan nilai LQ sebesar 0,93. Pada tahun 2000,2010,2018 sektor jasa-

jasa tidak termasuk unggulan, hal ini dikarenakan perlambatan akibat perlambatan 

pertumbuhan ekonomi global dan nasional (OPINI,Muhammad Syarif). 
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3.2 Estimasi Model Data Panel 

Tabel 3 Regresi Data Panel 

Variabel Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C -2.877825 0.320150 -1.029302 

LOG(INV) 0.038958 0.002315 0.005636 

LOG(TK) 0.225587 0.037265 0.140896 

IKTK 0.093675 -0.046762 -0.167351 

R2 0.851193 0.999932 0.384697 

Prob F-Statistik 0.000000 0.000000 0.009755 

Sumber:  Hasil olahan E-views 

3.3 Uji Pemilihan Data Panel 

3.3.1 Uji Chow 

Uji Chow adalah pengujian yang dilakukan untuk memilihi model tepat antara 

model FEM dan PLS. 

Tabel 4 Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 3298.128375 8,15 0.0000 

Sumber:  Hasil olahan E-views 

Terlihat bahwa nilai probabilitas F adalah 0.0000 < 0.05, jadi Ho ditolak 

sehingga model yang terpilih FEM. 

3.3.2 Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

model mana yang dipilih dalam analisis antara model FEM dengan model REM. 

Tabel 5 Hasil Uji Hausman 

Test Summary 

Chi-sq. 

Statistic 

Cji-

Sq.d.f. Prob. 

Cross-section random 45.785143 3 0.0000 

Sumber: Hasil olahan E-views 

Terlihat bahwa nilai probabilitas F adalah 0.0000< 0.05, jadi HO di tolak, 

sehingga model yang terpilih adalah FEM. 
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3.4 Uji Signifikasi Silmutan ( Uji F) 

Terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empiric statistik F pada estimasi 

model memiliki nilai 0.0000, yang berarti < 0.05, jadi Ho ditolak, kesimpulan 

model yang dipakai dalam penelitian eksis atau variabel Investasi, Tenaga Kerja, 

dan Indeks Aglomerasi Tenaga Kerja bersama-sama berpengaruh terhadap 

Keunggulan Sektoral. 

3.5 Uji Validitas Pengaruh (Uji T) 

Uji validitas pengaruh atau t-test digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

penjelas (independen) secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel prob t Kriteria Kesimpulan 

log(Investasi) 0.0063 ≤ 0.05 signifikan pada α = 0.05 

log(Tenaga Kerja) 0.0056 ≤ 0.05 signifikan pada α = 0.05 

Indeks Aglomerasi Tenaga Kerja 0.0055 ≤0.05 signifikan pada α = 0.05 

Sumber: Hasil Olahan E-views 

3.6 Uji Determinan R2  

Koefisien determinan R2 menunjukan daya ramal dari model terestimasi. 

Berdasarkan hasil pengujian, model yang terpilih adalah model FEM. Diketahui 

pada tabel 3  nilai R-Squared menunjukkan 0.999932 atau 99.9932 %. Artinya 

variabel keunggulan sektoral (LQ) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

investasi, tenaga kerja, indeks aglomerasi tenaga kerja sebesar 99.9932 % sisanya 

0.0068% dijelaskan oleh faktor lain. 

4. PENUTUP 

Perubahan struktur merupakan perubahan sektoral dari kelompok primer, 

sekunder, dan tersier. Perubahan tersebut di peroleh menggunakan data PDRB 

kemudian di analisis dengan menggunakan analisis Location Quantiontdan 

menghasilkan sektor unggulan. Sektor unggulan merupakan sektor basis yang 

dapat di kembangkan di daerah tersebut, yang menjadi inti dari pendapatan daerah 

yang diutamakan. 

Berdasarkan dari analisis Location Quantiontterdapat perubahan sektor 

unggulan yang menjadikan perubahan struktur ekonomi. Adapaun sektoral yang 
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berubah yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan; bangunan; serta listrik, gas, 

dan air bersih. Dengan hal ini sektor unggulan Jawa Tengah berubah dari primer 

ke tersier. 

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan data panel, output hasil 

regresi menunjukkan bahwa Investasi memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Keunggulan Sektoral di 9 sektor Lapangan Kerja Utama di Provinsi 

Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Soleh, dkk (2017), yang menyatakan adanya pengaruh yang positif dan 

cukup kuat antara investasi dengan pertumbuhan sektor unggulan. Peningkatan 

investasi memberikan dampak peningkatan sektor-sektor unggulan di Kabupaten 

Batanghari yang cukup tinggi dari persentase pertambahan investasi. 

Meningkatnya investasi pada sektor tersebut, merupakan gambaran dari 

peningkatan hidup masyarakat yang konsumtif. 

Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Keunggulan Sektoral di 9 sektor Lapangan Kerja Utama di Provinsi Jawa 

Tengah.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Soleh,dkk (2017), yang menyatakan adanya pengaruh yang positif antara sektor 

basis dengan tenaga kerja meskipun hubungannya lemah. Yang menunjukkan jika 

terjadi peningkatan pertumbuhan sektor jasa dan sektor perdagangan sebesar 100 

persen tersebut hanya mampu menyerap tenaga kerja yang sedikit. Semakin 

banyaknya tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor akan menyebabkan 

output yang dihasilkan di sektor semakin banyak dan pendapatan akan terus naik, 

dan mengakibatkan sektor tersebut tetap menjadi sektor basis. 

Indeks Aglomerasi Tenaga Kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap Keunggulan Sektoral di 9 sektor Lapangan Kerja Utama di Provinsi 

Jawa Tengah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dan juga 

penelitian yang dilakukan oleh Erlangga (2005), yang menyatakan adanya 

pengaruh yang positif dan signifikan antara tenaga kerja yang terspesialisasi 

terhadap perkembangan sektor. Dalam penelitan tersebut dijelaskan bahwa 

perkembangan sektor didorong oleh tenaga kerja yang berspesialisasi di industri. 

Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan, pemusatan tenaga kerja dalam sektor 
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ekonomi di Jawa Tengah belum sesuai sasaran, banyak yang berpusat pada 

sektoral yang memiliki pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan 

nasional.  

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus Tengah harus dapat 

meningkatkan PDRB dan lebih mengutamakan pengembangan sektor unggulan 

dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral 

perekonomian serta tidak mengabaikan sektor yang lainnya.Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah harus memperhatikan kesiapan faktor tenaga kerja atau sumber daya 

manusia dalam menghadapi transformasi perekonomian. Kemudian Sektor 

unggulan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam perekonomian Provinsi 

Jawa Tengah perlu mendapatkan prioritas pengembangan, sehingga diharapkan 

dapat memberikan dampak yang positif dan tinggi terhadap peningkatan 

pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan. 
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