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ANALISIS IDENTIFIKASI POTENSI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI 

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sektor-sektor 

ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan empat alat 

analisis yaitu: Analisis Kontribusi, Analisis Location Quotient (LQ),), dan Analisis 

Tipologi Klassen, Analisis Shift Share. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten 

Banyuwangi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menggunakan metode 

Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor transportasi dan 

pergudangan, sektor jasa pendidikan adalah sektor unggulan. Hasil analisis 

kontribusi sektor pertanian merupakan sektor yang berperan tinggi terhadap 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi. Analisis 

Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor yang termasuk dalam sektor yang 

maju dan tumbuh cepat adalah sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa 

pendidikan. Untuk hasil Shift Share klasik menunjukkan bahwa perekonomian 

Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai total kinerja ekonomi yang positi dan 

meningkat di setiap tahun penelitian.  

Kata kunci: Potensi Ekonomi,  LQ, Tipologi Klassen, Shift Share, Pembangunan 

Ekonomi Daerah. 

 

Abstract  

 

This study aims to identify the potential of economic sectors in Banyuwangi 

Regency. This study uses four analytical tools, namely: Contribution Analysis, 

Location Quotient (LQ) Analysis, and Klassen Typology Analysis, Shift Share 

Analysis. The data used in this study is secondary data in the form of Gross 

Regional Domestic Product data in Banyuwangi Regency obtained from the Central 

Statistics Agency of East Java Province, the Central Statistics Agency of 

Banyuwangi Regency. The results of the study using the Location Quotient (LQ) 

method indicate that the agricultural sector, mining and quarrying sector, 

construction sector, transportation and warehousing sector, education services 

sector are the leading sectors. The results of the analysis of the contribution of the 

agricultural sector are sectors that play a high role in the growth of the Gross 

Regional Domestic Product of Banyuwangi Regency. Klassen's Typological 

analysis shows that the sectors that are included in the advanced and fast-growing 

sectors are the agricultural sector, the construction sector, the trade sector, hotels 

and restaurants, the transportation and warehousing sector, and the education 

services sector. The classic Shift Share results show that the economy of 
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Banyuwangi Regency has a positive total value of economic performance and 

increases every year of the study. 

 

Keywords: Economic Potential, LQ, Klassen Typology, Shift Share, Regional 

Economic Development.  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan 

suatu kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap ke tingkat yang 

lebih maju dan lebih baik. Sektor unggulan dalam perekonomian daerah menjadi 

salah satu faktor utama dalam pertimbangan pemerintah daerah untuk menyusun 

kebijakan pembangunan yang bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi, 

pertunbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap di 

segala bidang dan sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram. Salah 

satu cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya 

pembangunan ekonomi (Isbah & Iyan, 2016). 

 Pembangunan daerah merupakan  upaya bersama untuk mengembangkan 

semua sektor, utamanya sektor-sektor yang paling berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan daerah di 

setiap wilayah pastinya memiliki perbedaan sumber daya dan kegiatan ekonominya 

yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Perbedaan dari prioritas 

pembangunan daerah tersebut di pengaruhi oleh faktor lokasi, yang menentukkan 

sumber daya alam dan potensinya. 

 Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi, 

pembangunan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah adalah 

dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Yang mana, adanya kebijakan otonomi 

daerah diharapkan pembangunan daerah di berbagai wilayah di Indonesia lebih 

maksimal dan berkembang sesuai dengan potensi-potensi sumber daya yang ada di 

masing-masing daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah artinya tanggung jawab 

pembangunan suatu daerah berada pada tangan kepala daerah masing-masing. 

Berhasilnya suatu pembangunan nasional tak jauh dari peran pembangunan daerah 
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yang berhasil menganalisa faktor-faktor yang mampu membuat wilayah tersebut 

memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cenderung 

meningkat di setiap tahunnya. PDRB dapat mencatatkan trend pendapatan daerah 

yang meningkat atau tumbuh disebabkan oleh perekonomian daerah yang berjalan 

dengan baik. Perekonomian daerah dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor basis 

dan sektor non basis. 

 Menurut Budiharsono (2001) teori basis ekonomi, perekonomian daerah 

dibagi menjadi dua sektor utama yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor 

basis merupakan sektor yang mengekspor barang dan jasa ataupun tenaga kerja ke 

tempat di luar batas perekonomian daerahnya. Sektor non basis adalah sektor yang 

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat 

tinggal di dalam batas-batas daerah itu sendiri.  

 Kemudian, menurut Kuncoro (2004) yang mana berpendapat bahwa 

membahas permasalahan pembangunan perekonomian Indonesia, tidak lepas dari 

bagaimana meningkatkan sektor-sektor yang menjadi bagian dari perekonomian itu 

sendiri, terutama perekonomian di daerah-daerah Indonesia. Perencanaan 

pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk 

memperbaiki kapasitas sektor-sektor dalam menciptakan nilai-nilai sumberdaya 

secara bertanggung jawab.   

1.1. Kajian Literarur 

1.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya - sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rangka 

menciptakan lapangan kerja baru serta demi merangsang perkembangan kegiatan-

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincolin, 

1999). 

1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah  

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan bertambah, sehingga 

kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 
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kenaikan jumlah PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau 

lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak 

dalam struktur ekonomi (Sadono, 2002). 

Pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah adalah sumber utama 

pengembangan suatu daerah, bisa juga disebutkan pertumbuhan ekonomi wilayah 

ini adalah sebuah fundamental dari pembangunan wilayah itu sendiri. Tujuan utama 

dari suatu konsep atau teori pertumbuhan wilayah sendiri adalah untuk mengetahui 

kenapa bisa terjadi suatu daerah atau wilayah mengalami pertumbuhan 

perekonomian yang pesat dan mengapa pula suatu daerah atau wilayah 

pertumbuhan perekonomiannya melemah. Konsep dan teori ini juga memiliki 

sebuah fokus yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu 

daerah atau wilayah saja tidak untuk nasional. Namun jika perekonomian disuatu 

daerah berkembang maka pertumbuhan perekonomian nasional juga ikut 

berkembang (Jhingan, 2016). 

1.1.3 Teori Growth Pole (Kutub Pertumbuhan) & Pusat Pertumbuhan  

Perroux (1970) mendefinisikan sebuah kutub pertumbuhan sebagai suatu kumpulan 

industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara 

karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan ke depan (forward linkage) dan 

kaitan ke belakang (backward linkage) yang kuat dengan industri yang unggul. Dia 

mengatakan bahwa kumpulan industri cenderung untuk memilih lokasi yang 

memusat pada kota-kota besar dan didukung oleh sebuah daerah belakang 

(hinterland) yang kuat. Sebuah wilayah potensial merupakan wilayah yang kurang 

berkembang atau tidak berkembang sama sekali tetapi memiliki faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan perkembangan yang cepat. 

Perroux mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada 

waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut 

pusat pertumbuhan. Inti dari teori Pusat Pertumbuhan adalah sebagai berikut, 

pertama dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang 

merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena 

keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan 

mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri 
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tersebut. Kedua, pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat 

pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola 

konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah 

tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Ketiga, 

perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri 

unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung 

dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif 

akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif. Adanya growth pole, akan 

menimbulkan trickling down dan polarization effects suatu pertumbuhan ekonomi. 

Trickling down dan polarization effects suatu pertumbuhan ekonomi ditemukan 

oleh Albert Otto Hirschman. Ia berpendapat bahwa karena potensi sumber daya 

yang tidak seragam dan tidak merata antara region satu dengan region lainnya maka 

region-region dalam sebuah negara akan tumbuh tidak sama dan tidak seragam. 

Untuk dapat tumbuh dengan cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih 

pusat-pusat pertumbuhan regional yang mempunyai potensi paling kuat.  

Apabila region-region kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi perambatan 

pertumbuhan bagi region-region yang lemah. Perambatan pertumbuhan ini bisa 

berdampak positif (trickling down effects), yaitu adanya pertumbuhan region yang 

kuat dan menyerap potensi tenaga kerja di region yang lemah yang masih 

menganggur atau mungkin region yang lemah menghasilkan produk yang sifatnya 

komplementer dengan produk region yang lebih kuat. Sedangkan dampak negatif 

(polarization effect) terjadi kalau kegiatan produksi di region yang kuat bersifat 

kompetitif dengan produk region yang lemah, yang sebenarnya membutuhkan 

pembinaan.  

1.1.4 Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Richardson (1973) yang menyatakan 

bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah 

(Lincolin, 1999). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan 

industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan 

bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan 
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peluang kerja (job creation). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu 

daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat 

memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga 

dapat menghasilkan ekspor. 

1.1.5 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat  

Teori pertumbuhan jalur cepat diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. 

Teori ini menekankan setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi yang 

memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi 

alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk 

dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat 

memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang 

relatif signifikan dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. 

Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau 

luar negeri). Perkembangan sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian 

secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat 

sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan kebijakan jalur 

cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat 

perekonomian tumbuh cepat (Tarigan, 2012). 

1.1.6 Produk Domestik Regional Bruto 

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang 

di hasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.  

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya 

alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh 

masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi 

didaerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi  

tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.  

1.1.7 Sektor Unggulan 

Tadjoedin, M. Z., Suharyo, I., & S, (2001) Sektor unggulan adalah suatu sektor atau 

subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan 

kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor, dan penciptaan 
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lapangan pekerjaan sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama 

dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi 

daerah (region property) tersebut, dengan kata lain nilai PDRB perkapita dianggap 

merefleksikan tingkat kekayaan daerah.  

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh 

lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor 

pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan 

tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (Technological Progress). 

Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi 

sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001). 

1.1.8 Potensi Ekonomi Daerah 

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002) sebagai kemampuan 

ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan 

terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat 

mendorong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan 

sendirinya dan berkesinambungan. Suparmoko menambahkan bahwa dalam 

menyusun suatu strategi pengembangan potensi ekonomi lokal lebih baik 

mengetahui kekuatan & kelemahan yang dimiliki suatu daerah dalam 

pengembangan perekonomian daerahnya yang terlebih dahulu agar tujuan atau 

sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Secara umum syarat umum agar suatu 

sektor layak dijadikan sebagai unggulan perekonomian adalah sektor tersebut 

memiliki kontribusi yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan. 

 

2. METODE 

2.1 Alat dan Metode Analisis 

2.1.1 Analisis Location Quotient (LQ) 

Menurut Bendavid-Val (1991) Location Quotient (LQ) adalah suatu indeks untuk 

mengukur tingkat spesialisasi (relatif) suatu sektor atau subsektor ekonomi suatu 

wilayah tertentu. Pengertian relatif disini diartikan sebagai tingkat perbandingan 

suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensinya), dimana 
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wilayah yang diamati merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas tersebut. 

Rumus LQ yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

LQ = 
𝑬𝒊𝒓/𝑬𝒓

𝑬𝒊𝒏/ 𝑬𝒏
  

Dimana:  

LQ = Koefisien Location Quotient  

Eir = PDRB sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi 

Er = Total PDRB di Kabupaten Banyuwangi 

Ein = PDRB sektor ekonomi di Provinsi Jawa Timur 

En = Total PDRB di Provinsi Jawa Timur 

2.1.2 Analisis Kontribusi  

Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah analisis 

kontribusi, yang secara umum dianalogikan sebagai sumbangsih atau peran suatu 

bagian terhadap bagian yang lebih besar atau lebih luas. Dalam konteks penelitian 

ini, kontribusi sektor-sektor ekonomi merupakan bagian dari pembentukan PDRB 

Kabupaten Banyuwangi. Besaran kontribusi sektor-sektor ekonomi yang dimaksud 

dirumuskan dalam persamaan seperti berikut: (Rahman et al., 2019). 

r = 
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡−1
 x 100%...........  

Dimana:  

r = Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi (%)  

PDRBt = Nilai PDRB sektor ekonomi di Kab. Banyuwangi  

PDRBt-1= Nilai PDRB sektor ekonomi (tahun sebelumnya) di Kabupaten 

Banyuwangi 

2.1.3 Analisis Tipologi Klassen  

Muta’ali (2015) menyatakan prinsip analisis Tipologi Klassen dilakukan untuk 

membedakan dua tipe pengelompokan yaitu klasifikasi potensi perkembangan 

perekenomian wilayah dan klasifikasi sektor ekonomi. Formulasi Tipologi Klassen 

potensi perkembangan wilayah sebagai berikut: 
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Tabel 1. 

Interpretasi Tipologi Klassen 

Sumber: Muta’ali (2015) 

Keterangan: 

ri = Laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi Kabupaten Banyuwangi  

r = Laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi Provinsi Jawa Timur 

Yi = PDRB sektor ekonomi Kabupaten Banyuwangi 

Y = PDRB sektor ekonomi Provinsi Jawa Timur 

2.1.4 Analisis Shift Share  

Shift Share adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui 

sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah (analisis) dibandingkan dengan 

perkembangan ekonomi di wilayah yang lebih besar (pembanding). Dengan kata 

lain Shift Share memiliki kemampuan untuk menggambarkan perubahan ekonomi 

suatu daerah. Secara ringkas, dengan analisis Shift Share dapat dijelaskan bahwa 

perubahan suatu sektor di wilayah analisis dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi 

oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif (Bendavid-

Val, 1983). 

Menurut Creamer (1943) rumus analisis Shift -Share adalah sebagai berikut: 

Dij = Nij + Mij + Cij  

Keterangan:  

Dij : Perubahan suatu variabel regional sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi 

dalam waktu tertentu  

Nij : Komponen pertumbuhan nasional sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi 

Mij : Bauran industri sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi   

Cij : Keunggulan kompetitif sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi 

 

 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 

PDRB 

Yi>Y Yi<Y 

ri > r Sektor cepat maju dan cepat 

tumbuh 

Sektor berkembang cepat 

ri < r Sektor maju tapi tertekan Sektor relatif tertinggal 
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2.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis 

data yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regional. Data 

tersebut meliputi data PDRB Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur 

(satuan milyar Rupiah) dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 2015-2019. 

Data tersebut akan diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyuwangi, 

Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pusat Statistika Pusat.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Analisis Location Quotient  

Adapun hasil analisis Location Quotient dari sektor-sektor ekonomi yang ada di 

Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Hasil Perhitungan Analisis LQ Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2015-2019 

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi 2020 (Lampiran 1 & 2 Hal.72-73, diolah) 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient terhadap 17 sektor di 

Kabupaten Banyuwangi yang terlihat pada Tabel 2., menunjukkan bahwa ada 5 

Lapangan Usaha 

Nilai LQ 
Rata-

rata 
Nilai 

LQ 2015 2016 2017 2018 2019 

Pertanian 2.780 2.796 2.794 2.823 2.776 2.794 

Pertambangan dan Penggalian 1.679 1.548 1.557 1.610 1.617 1.602 

Industri Pengolahan 0.390 0.397 0.390 0.387 0.391 0.391 

Listrik, Gas, dan Air Bersih  0.168 0.175 0.178 0.187 0.191 0.180 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Daur Ulang 0.695 0.695 0.667 0.665 0.668 0.678 

Konstruksi 1.236 1.262 1.276 1.333 1.414 1.304 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0.788 0.797 0.819 0.855 0.883 0.828 

Transportasi dan Pergudangan 0.995 1.015 1.012 0.997 1.018 1.007 

Penyedia Akomodasi dan Makanan 0.461 0.466 0.479 0.491 0.508 0.481 

Informasi dan Komunikasi 0.921 0.918 0.933 0.947 0.961 0.936 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0.683 0.677 0.703 0.710 0.712 0.697 

Real Estate 0.895 0.897 0.918 0.924 0.929 0.913 

Jasa Perusahaan 0.299 0.302 0.304 0.303 0.303 0.302 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 0.976 0.985 1.007 1.004 0.989 0.992 

Jasa Pendidikan 1.212 1.221 1.261 1.281 1.279 1.251 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.560 0.576 0.600 0.598 0.591 0.585 

Jasa Lainnya 0.808 0.843 0.877 0.914 0.931 0.874 

PDRB  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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sektor yang termasuk sektor unggulan atau sektor basis. Sektor-sektor ekonomi 

yang termasuk sektor unggulan atau sektor basis (LQ > 1) tersebut adalah sektor 

pertanian, sektor pertambangan & penggalian, sektor konstruksi, sektor transportasi 

& pergudangan, sektor jasa pendidikan.  Sementara itu, 12 sektor yang lain 

termasuk dalam sektor bukan unggulan  atau non basis. Sektor-sektor tersebut 

adalah sektor industri pengolahan, sektor  listrik, gas  & air bersih, sektor pengadaan 

air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang, sektor perdagangan hotel & 

restoran, sektor penyedia akomodasi & makanan, sektor informasi & komunikasi, 

sektor jasa keuangan & asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor   

administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib, sektor kesehatan  & 

kegiatan sosial, sektor jasa lainnya.  

3.2 Analisis Kontribusi 

Hasil perhitungan analisis kontribusi pada sektor-sektor ekonomi di Kabupaten 

Banyuwangi selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Hasil Perhitungan Analisis Kontribusi Sektor Ekonomi di Kab. Banyuwangi 

tahun 2015-2019 

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi 2020 (Lampiran 1 Hal.72, diolah) 

Berdasarkan Tabel 3. teridentifikasi bahwa sektor pertanian merupakan 

sektor yang berkontribusi tinggi dalam pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya 

Lapangan Usaha 
Kontribusi Sektoral  

Rata-rata  2015 2016 2017 2018 2019 

Pertanian 33.592% 32.772% 31.542% 29.583% 27.871% 31.072% 

Pertambangan & Penggalian 8.286% 8.263% 8.468% 8.501% 8.209% 8.346% 

Industri Pengolahan 11.529% 11.616% 11.420% 11.558% 11.811% 11.587% 

Listrik, Gas & Air Bersih  0.056% 0.056% 0.055% 0.054% 0.053% 0.055% 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah & Daur Ulang 0.068% 0.068% 0.065% 0.064% 0.064% 0.066% 

Konstruksi 11.202% 11.429% 11.714% 12.375% 13.168% 11.978% 

Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran 14.380% 14.582% 15.090% 15.869% 16.480% 15.280% 

Transportasi & Pergudangan 2.906% 2.969% 2.993% 2.980% 2.991% 2.968% 

Penyedia Akomodasi dan 

Makanan 2.342% 2.434% 2.560% 2.679% 2.822% 2.567% 

Informasi dan Komunikasi 5.096% 5.171% 5.329% 5.475% 5.655% 5.345% 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.781% 1.788% 1.805% 1.809% 1.786% 1.794% 

Real Estate 1.553% 1.551% 1.564% 1.585% 1.601% 1.571% 

Jasa Perusahaan 0.233% 0.234% 0.235% 0.238% 0.241% 0.236% 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan & Jaminan Sosial 

Wajib 2.216% 2.220% 2.199% 2.165% 2.096% 2.179% 

Jasa Pendidikan 3.216% 3.252% 3.312% 3.362% 3.413% 3.311% 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 0.368% 0.379% 0.395% 0.401% 0.404% 0.389% 

Jasa Lainnya 1.176% 1.217% 1.254% 1.302% 1.334% 1.256% 

PDRB  100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
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PDRB di Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi sektor pertanian tersebut 

mencatatkan nilai rata-rata kontribusi sektoral tertinggi dibanding sektor lainnya di 

tahun 2015-2019. Kemudian sektor lain yang memiliki nilai kontribusi cukup tinggi 

adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel 

& restoran. 

3.3  Analisis Tipologi Klassen 

Berikut adalah hasil perhitungan analisis Tipologi Klassen sektor-sektor ekonomi 

di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015-2019. 

Tabel 4.  

Hasil Perhitungan Analisis Tipologi Klassen Sektor Ekonomi di Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2015-2019 

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi 2020 (Lampiran 1 & 2 Hal.72-73, diolah) 

Dilihat dari Tabel 4. Hasil analisis Tipologi Klassen di Kabupaten 

Banyuwangi menunjukkan bahwa terdapat tipologi sektor yang cukup beragam di 

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015-2019. Sektor yang menempati Kuadran I 

Kriteria 
Kontribusi terhadap PDRB 2015-2019 

Yi > Y Yi < Y 

Laju 

Pertumbuhan 

 ri 

> 

r 

Sektor maju dan tumbuh cepat Sektor berkembang cepat 

Pertanian Pertambangan dan Penggalian 

Konstruksi   

Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran 
  

Transportasi dan Pergudangan   

Jasa Pendidikan   

 ri 

< 

r 

Sektor maju tapi tertekan Sektor relatif tertinggal 

Industri Pengolahan 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

Listrik, Gas, dan Air Bersih    

Penyedia Akomodasi dan 

Makanan 
  

Informasi dan Komunikasi   

Jasa Keuangan dan Asuransi   

Real Estate   

Jasa Perusahaan   

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib   

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial   

Jasa Lainnya   
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atau sektor maju dan tumbuh cepat adalah sektor pertanian, sektor konstruksi, 

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor 

jasa pendidikan. 

3.4 Analisis Shift Share 

Hasil perhitungan analisis Shift Share sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi 

selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 

Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share Tahun 2015-2016 

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi 2020 (Lampiran 1 & 2 Hal.72-73, diolah) 

Dilihat dari Tabel 5. bahwa semua sektor ekonomi Kabupaten Banyuwangi 

periode tahun 2015-2016 menunjukkan respon yang positif  terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi 

adalah sektor pertanian dengan nilai Nij sebesar 833.528, sektor perdagangan, hotel 

& restoran sebesar 356.801, dan sektor industri pengolahan dengan nilai sebesar 

286.064. Hasil perhitungan komponen bauran industri (Mij) sektor ekonomi yang 

Lapangan Usaha Nij Mij Cij Dij 

Pertanian 
           

833.528  

-         

473.391  

            

59.555  

           

419.693  

Pertambangan dan Penggalian 
           

205.599  

           

317.636  

-        

335.325  

           

187.909  

Industri Pengolahan 
           

286.064  
-           

58.034  
            

88.830  
           

316.859  

Listrik, Gas, dan Air Bersih  
                

1.397  

-              

1.236  

               

0.892  

                

1.053  
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

                

1.683  

-              

0.116  

-             

0.042  

                

1.525  

Konstruksi 
           

277.966  
-              

3.251  
            

99.714  
           

374.429  

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
           

356.801  

             

15.036  

            

67.579  

           

439.417  

Transportasi dan Pergudangan 
             

72.096  

               

1.740  

            

25.558  

             

99.394  

Penyedia Akomodasi dan Makanan 
             

58.114  
             

30.380  
            

10.563  
             

99.057  

Informasi dan Komunikasi 
           

126.459  

             

45.414  

-           

14.724  

           

157.148  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
             

44.202  

             

11.263  

-             

9.487  

             

45.978  

Real Estate 
             

38.538  
-              

2.422  
-             

0.074  
             

36.042  

Jasa Perusahaan 
                

5.773  

-              

0.411  

               

0.617  

                

5.980  
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

             

54.989  

-              

8.256  

               

7.964  

             

54.697  

Jasa Pendidikan 
             

79.802  
               

5.647  
               

8.586  
             

94.035  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
                

9.120  

               

0.278  

               

4.773  

             

14.171  

Jasa Lainnya 
             

29.181  

-              

4.211  

            

22.291  

             

47.261  

PDRB  
       

2,481.312  

                      

-    

-           

86.664  

       

2,394.649  
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memiliki nilai positif tertinggi selama tahun 2015-2016 di Kabupaten Banyuwangi 

adalah sektor pertambangan & penggalian dengan nilai sebesar 317.636, sektor 

informasi & komunikasi yang nilainya sebesar 45.414, dan sektor penyedia 

akomodasi & makanan sebesar 30.380. Kemudian, sektor ekonomi Kabupaten 

Banyuwangi yang memiliki nilai Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) positif 

tertinggi dan dianggap sebagai sektor yang kompetitif adalah sektor konstruksi 

dengan nilai 99.714, sektor industri pengolahan yang nilainya sebesar 88.830, 

sektor perdagangan, hotel & restoran nilainya sebesar 67.579. 

Tabel 6. 

Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share Tahun 2016-2017 

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi 2020 (Lampiran 1 & 2 Hal.72-73, diolah) 

Di tahun 2016-2017 hasil analisis Shift Share menunjukkan pada tahun 

tersebut sektor ekonomi yang memiliki nilai Nij paling tinggi dibandingkan sektor 

lain adalah sektor pertanian dengan nilainya sebesar 839.570, sektor perdagangan, 

hotel & restoran dengan nilai sebesar 373.569, dan sektor industri pengolahan yang 

Lapangan Usaha Nij Mij Cij Dij 

Pertanian 
     

839.570  
-

597.115  
-   

13.576  
      

228.879  

Pertambangan dan Penggalian 
     

211.696  

    

78.330  

     

22.459  

      

312.485  

Industri Pengolahan 
     

297.573  

    

12.588  

- 

110.308  

      

199.853  

Listrik, Gas, dan Air Bersih  
          

1.426  

-     

0.753  

       

0.468  

           

1.141  

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Daur Ulang 

          
1.732  

      
0.310  

-      
1.379  

           
0.664  

Konstruksi 
     

292.782  

    

77.914  

     

62.812  

      

433.507  

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
     

373.569  

    

54.529  

  

195.692  

      

623.790  

Transportasi dan Pergudangan 
       

76.064  
    

16.107  
-      

4.446  
         

87.725  

Penyedia Akomodasi dan Makanan 
       

62.345  

    

27.961  

     

34.287  

      

124.593  

Informasi dan Komunikasi 
     

132.479  

    

35.454  

     

42.047  

      

209.980  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
       

45.818  
-   

25.358  
     

33.399  
         

53.858  

Real Estate 
       

39.725  

-   

11.305  

     

17.957  

         

46.378  

Jasa Perusahaan 
          

5.983  

      

0.080  

       

0.820  

           

6.882  

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

       
56.862  

-   
33.787  

     
23.276  

         
46.351  

Jasa Pendidikan 
       

83.320  

-   

22.461  

     

51.913  

      

112.772  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
          

9.709  

-     

0.121  

       

7.847  

         

17.435  

Jasa Lainnya 
       

31.171  
-     

5.704  
     

24.104  
         

49.572  

PDRB  
  

2,561.825  

               

-  

-      

5.959  

   

2,555.865  
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nilainya sebesar 297.573. Lalu, sektor ekonomi yang memiliki nilai Mij positif 

tertinggi adalah sektor pertambangan & penggalian dengan nilai sebesar 78.330, 

sektor konstruksi sebesar 77.914, dan sektor perdagangan, hotel & restoran yang 

bernilai sebesar 54.529. Sedangkan, sektor yang memiliki nilai Cij positif (sektor 

yang kompetitif) dengan nilai yang tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel & 

restoran dengan nilai sebesar 195.692, sektor konstruksi sebesar 62.812, dan sektor 

jasa pendidikan sebesar 51.913. 

Tabel 7. 

Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share Tahun 2017-2018 

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi 2020 (Lampiran 1 & 2 Hal.72-73, diolah) 

Pada tahun 2017-2018 berdasarkan Tabel 7. yang menunjukkan bahwa 

sektor ekonomi yang memiliki nilai Nij tertinggi dibanding beberapa sektor lain 

adalah sektor pertanian yang nilainya sebesar 857.794, sektor perdagangan, hotel 

& restoran sebesar 410.365, dan sektor konstruksi nilainya sebesar 318.576. Tahun 

2017-2018 sektor yang memiliki nilai komponen bauran industri (Mij) positif 

Lapangan Usaha Nij Mij Cij Dij 

Pertanian 
      857.794  - 1,184.101  

     

212.165  

-      

114.142  

Pertambangan dan Penggalian 
      230.294  -    130.504  

     

162.122  

        

261.912  

Industri Pengolahan 
      310.557        116.289  

-      
24.234  

        
402.613  

Listrik, Gas, dan Air Bersih  
           1.499  -         2.095  

          

1.545  

            

0.949  
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang            1.781  -         0.427  

-        

0.000  

            

1.354  

Konstruksi 
      318.576          64.783  

     
301.189  

        
684.549  

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
      410.365          59.279  

     

374.419  

        

844.064  

Transportasi dan Pergudangan 
        81.396          15.807  

-      

17.782  

          

79.421  

Penyedia Akomodasi dan Makanan 
        69.612          27.061  

       
39.844  

        
136.518  

Informasi dan Komunikasi 
      144.910          33.054  

       

52.736  

        

230.700  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
        49.086  -         6.961  

       

12.121  

          

54.246  

Real Estate 
        42.541             5.757  

          
7.740  

          
56.039  

Jasa Perusahaan 
           6.401             1.929  

-        

0.000  

            

8.331  
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib         59.792  -       14.070  

          

0.000  

          

45.722  

Jasa Pendidikan 
        90.079  -         1.059  

       
32.779  

        
121.798  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
        10.732             4.134  

          

0.000  

          

14.867  

Jasa Lainnya 
        34.105  -         3.200  

       

30.279  

          

61.184  

PDRB  
  2,719.523                    -    

     

170.601      2,890.124  
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tertinggi adalah sektor industri pengolahan dengan nilai sebesar 116.289, sektor 

konstruksi sebesesar 64.783, dan sektor perdagangan, hotel & restoran yang bernilai 

59.279. Selanjutnya, sektor yang memiliki nilai Cij positif dengan nilai tertinggi 

adalah sektor perdagangan, hotel & restoran yang nilainya sebesar 374.419, sektor 

konstruksi sebesar 301.189, sektor pertanian 212.165. 

Tabel 8. 

Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share Tahun 2018-2019 
Lapangan Usaha Nij Mij Cij Dij 

Pertanian 
             

855.75  -685.19 -256.69 

-              

86.13  

Pertambangan dan Penggalian 
             

245.90  -180.45 20.52 

                

85.97  

Industri Pengolahan 
             

334.34  80.09 61.60 
              

476.03  

Listrik, Gas, dan Air Bersih  
                  

1.56  -1.17 0.55 

                  

0.94  
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

                  

1.86  -0.24 0.17 

                  

1.79  

Konstruksi 
             

357.97  23.78 416.69 
              

798.45  

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
             

459.02  40.05 300.62 

              

799.70  

Transportasi dan Pergudangan 
                

86.19  -27.43 34.35 

                

93.10  

Penyedia Akomodasi dan Makanan 
                

77.50  28.88 50.52 
              

156.91  

Informasi dan Komunikasi 
             

158.37  52.65 47.86 

              

258.89  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
                

52.33  -15.75 3.24 

                

39.82  

Real Estate 
                

45.85  4.24 4.95 

                

55.03  

Jasa Perusahaan 
                  

6.89  1.42 -0.02 

                  

8.29  
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

                

62.61  -20.46 -17.10 

                

25.05  

Jasa Pendidikan 
                

97.25  30.27 -1.80 
              

125.72  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
                

11.61  4.27 -2.80 

                

13.07  

Jasa Lainnya 
                

37.65  5.00 12.98 

                

55.63  

PDRB  
          

2,892.66  0.00 15.58 

          

2,908.25  

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi 2020 (Lampiran 1 & 2 Hal.72-73, diolah) 

Tahun 2018-2019 terlihat bahwa sektor ekonomi yang memiliki nilai Nij 

tertinggi adalah sektor pertanian dengan nilai sebesar 855.750, sektor iperdagangan, 

hotel & restoran yang bernilai sebesar 459.025, dan sektor konstruksi bernilai 

sebesar 357.969. Kemudian, sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai komponen 

bauran industri (Mij) tertinggi adalah sektor industri pengolahan yang nilainya 

sebesar 80.089, sektor informasi & komunikasi sebesar 52.652 dan sektor 

perdagangan, hotel & restoran sebesar 40.048. Sektor yang memiliki nilai Cij 
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positif dengan nilai tertinggi diantara yang lain adalah sektor konstruksi yang 

nilainya sebesar 416.693, sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 300.622, 

dan sektor industri pengolahan sebesar 61.600. 

3.5 Interpretasi Ekonomi 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sektor 

pertanian merupakan sektor unggulan atau sektor basis dengan nilai rata-rata indeks 

LQ nya tertinggi, sektor unggulan lain dengan nilai cukup tinggi dibanding sektor 

lain adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor jasa 

pendidikan di tahun 2015-2019. 

Ini berarti bahwa sektor-sektor ekonomi tersebut memberikan pengaruh 

yang cukup tinggi terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Banyuwangi dan 

sektor unggulan ini dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal 

tersebut memiliki persamaan dengan penelitian Sudirman (2018) bahwa sektor-

sektor yang termasuk sektor unggulan berdasarkan nilai indeks LQ di Provinsi 

Jambi, menyatakan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, 

sektor pengadaan air, sampah, pengolahan limbah dan daur ulang, dan sektor jasa 

pendidikan adalah sektor unggulan atau sektor basis, dilihat dari hasil perhitungan 

analisis LQ.  Hasil yang hampir mirip juga terjadi pada penelitian Ali & Abu (2014) 

yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Mimika selama periode tahun 2010-2015 

terdapat 13 sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 

sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah 

dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan sepeda motor, sektor transpotasi dan pergudangan, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa 

keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor 

administrasi pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial, dan sektor jasa 

lainnya. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor utama yang merupakan 

penggerak perekonomian daerah. Secara umum dapat pula diartikan bahwa  sektor 

unggulan tidak hanya mampu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan daerahnya 

sendiri, tetapi juga mampu memasok untuk kebutuhan daerah lain. 
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Berdasarkan hasil perhitungan analisis kontribusi pada tahun 2015-2019 di 

Kabupaten Banyuwangi, diperoleh hasil bahwa sektor pertanian adalah sektor yang 

berkontribusi cukup tinggi terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi. 

Meskipun trend pergerakan dari nilai analisis kontribusi sektornya, terus 

mengalami penurunan.  

Peran sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi terlihat dari 

nilai kontribusi sektor yang tinggi diantara sektor lain, dengan nilai sebesar rata-

ratanya sebesar 31.072%. Sedangkan, sektor dengan nilai rata-rata kontribusi 

terendah adalah sektor listrik, gas dan air sebesar 0.055%. Selaras dengan penelitian 

Tirani,. Yudi Sapta dan Moelyo (2018) di Kabupaten Bangka yang menyatakan 

bahwa sektor pertanian diharapkan menjadi sektor penggerak utama untuk masa 

yang akan datang (the nextprime mover), karena sektor ini mampu memberikan 

kontribusi besar dalam perekonomian, ditinjau dari aspek harga berlaku dan harga 

konstan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa subsektor yang menjadi 

subsektor basis terdapat di kecamatan-kecamatan adalah subsektor perkebunan 

tahunan yaitu terdapat di 4 kecamatan. Hal yang sama dapat berlaku di Kabupaten 

Banyuwangi, dimana sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan. Sektor 

yang dianggap sebagai sektor utama penggerak perekonomian daerah tersebut. 

Hasil perhitungan analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor 

pertanian termasuk ke dalam Kuadran I atau sektor yang maju dan tumbuh cepat, 

bersama sektor lain yaitu sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, 

sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa pendidikan. Kuadran selanjutnya 

atau Kuadran II terdapat sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, yang 

termasuk Kuadran III atau sektor maju tapi tertekan adalah sektor industri 

pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor penyedia akomodasi dan 

makanan, sektor informasi dan keuangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor 

real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan 

dan jaminan sosial, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan terakhir sektor 

jasa lainnya.  Kemudian sektor yang termasuk dalam Kuadran IV atau sektor yang 

relatif tertinggal adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang, seperti dalam penelitian Sudirman (2018) dengan hasil analisis Tipologi 
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Klassen yang menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor pertambangan & 

penggalian di Provinsi Jambi termasuk dalam sektor yang maju dan tumbuh cepat 

atau Kuadran I. Yang artinya sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan dan 

kontribusi sektor di Provinsi Jambi lebih cepat. 

Penelitian di Kabupaten Kuburaya oleh Hajeri,. Yurisinthae, Erlinda., dan 

Dolorosa (2015) juga menunjukkan hasil yang mirip yaitu hasil analisis Tipologi 

Klassen yang tergolong sektor maju dan cepat tumbuh (Kuadran 1) adalah sektor 

industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor pengangkutan 

dan komunikasi. Lalu dalam penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pola 

dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor. Dan sektor pertanian, 

sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan 

pergudangan, sektor jasa pendidikan dianggap memiliki laju pertumbuhan yang 

cukup tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten 

Banyuwangi, jadi sektor ini dianggap sebagai sektor yang termasuk dalam Kuadran 

I atau sektor yang maju dan tumbuh cepat. 

Berdasarkan hasil perhitungan komponen pengaruh pangsa (Nij) analisis 

Shift Share, selama tahun 2015-2019 didapatkan hasil bahwa semua sektor-sektor 

di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai yang positif dengan sektor yang memiliki 

nilai tertinggi adalah sektor pertanian, perdaganga, hotel & restoran. Kemudian 

komponen bauran industri (Mij) yang menunjukkan bahwa aktivitas sektor tersebut 

lebih cepat dibandingkan perekonomian Provinsi Jawa Timur adalah sektor 

perdagangan, hotel & restoran, sektor penyedia akomodasi & makanan. sektor 

informasi & komunikasi. Sedangkan komponen keunggulan kompetitif (Cij) 

menunjukkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai 

paling tinggi dibanding sektor lain adalah sektor perdagangan, hotel & restoran, 

sektor penyedia akomodasi. Perekonomian Kabupaten Banyuwangi mendapatkan 

hasil yang positif pada nilai total kinerja ekonominya dengan nilai yang terus 

meningkat di setiap tahun penelitian.  

Pemaparan ini selaras dengan penelitian Takalumang et al., (2018) yang 

menyatakan bahwa dari hasil perhitungan Shift Share atau Pengaruh terbesar di 

Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 
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sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor konstruksi 

dan sektor transportasi dan pergudangan. Perekonomian Kabupaten Kepulauan 

Sangihe mendapatkan hasil yang sangat positif terhadap nilai total kinerja selama 

kurun waktu 2010-2015 karena mengalami kenaikan nilai absolut serta keunggulan 

kinerja perekonomian daerah. 

Hal yang sama juga terjadi di penelitian Monica & Marwa (2017) yang 

menunjukkan bahwa hasil perhitungan analisis Shift Share (SS) Provinsi Jambi 

pada periode tahun 2010-2014 sebagai berikut, pengaruh pertumbuhan ekonomi 

provinsi Jambi terhadap perekonomian regional Provinsi Jambi menunjukkan nilai 

yang positif terhadap semua sektor ekonomi dengan total nilai output. Atau dapat 

diartikan bahwa perekonomian regional Provinsi Jambi tumbuh lebih cepat dari 

pada pertumbuhan rata-rata nasional. Nilai Dij yang positif baik secara 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi maupun total mengandung arti bahwa selama 

kurun waktu 2010-2014 perekonomian regional provinsi Jambi mengalami 

kenaikan nilai absolut atau mengalami keunggulan kinerja perekonomian daerah 

Provinsi Jambi. 

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian analisis kontribusi diketahui bahwa sektor pertanian, 

sektor perdagangan, hotel dan restoran berperan cukup tinggi terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Banyuwangi dilihat dari nilai 

persentase kontribusi sektornya yang lebih unggul dibandingkan sektor lainnya.  

2. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk sektor 

unggulan atau sektor basis (LQ>1), dengan nilai indeks LQ tertinggi diantara 

sektor lain di Kabupaten Banyuwangi. Yang artinya sektor pertanian merupakan 

sektor andalan yang menjadi sektor utama dan diharapkan mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berbeda dengan sektor listrik, gas dan air 
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yang memiliki nilai LQ<1, menjadi sektor bukan unggulan atau non-basis yang 

artinya sektor ini belum cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah.  

3. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dapat diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dapat 

diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi. Yang pertama yaitu sektor maju dan 

tumbuh cepat (Kuadran I), yang didalamnya terdapat sektor pertanian, sektor 

konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor transportasi dan 

pergudangan, sektor jasa pendidikan. Dan sisanya, sektor yang lain terklasifikasi 

pada sektor berkembang cepat (Kuadran II) adaalah sektor pertambangan dan 

penggalian. Selanjutnya, yang termasuk Kuadran III atau sektor maju tapi 

tertekan adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, 

sektor penyedia akomodasi dan makanan, sektor informasi dan keuangan, sektor 

jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jas perusahaan, sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, sektor jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial, dan terakhir sektor jasa lainnya. Lalu, sektor yang relatif 

tertinggal (Kuadran IV) yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah 

dan daur ulang.  

4. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa nilai komponen pengaruh pangsa 

(Nij)  untuk semua sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi adalah positif 

yang artinya sektor-sektor ekonomi tersebut merespon pengaruh pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan baik sehingga semua nilai sektor 

ekonominya bernilai positif. Dan sektor dengan nilai Nij tertinggi selama tahun 

2015-2019 adalah sektor pertanian dan sektor perdaganga, hotel & restoran. 

5. Berdasarkan hasil analisis untuk komponen bauran industri (Mij) sektor -sektor 

ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang mampu menunjukkan aktivitas ekonomi 

sektor tersebut tumbuh lebih cepat atau bernilai positif dibanding pertumbuhan 

aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2019 adalah sektor 

perdagangan, hotel & restoran, sektor penyedia akomodasi & makanan, dan 

sektor informasi & komunikasi.  
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6. Hasil analisis komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor-sektor ekonomi 

Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa sektor yang dianggap sebagai 

sektor yang memiliki keunggulan kompetitif selama tahun 2015-2019 adalah 

sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel & restoran. 

4.2 Saran 

Berikut adalah saran untuk penelitian ini: 

1. Pemerintah di masa yang akan datang diharapkan dapat melakukan perencanaan 

pembangunan daerah yang baik dengan kebijakan dan strategi yang tepat 

berbasis sektor unggulan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya 

tanpa mengesampingkan sektor lain yang bukan merupakan sektor unggulan 

atau non basis. Hal tersebut memungkinkan menjadi kombinasi kebijakan yang 

mampu menciptakan perekonomian yang saling terkait dan tumbuh bersama di 

antara sektor ekonomi yang ada. 

2. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan usaha perencanaan pembangunan 

daerah yang baik kepada sektor potensial agar dapat menjadi sektor unggulan 

baru bagi Kabupaten Banyuwangi.  

3. Diharapkan nantinya pemerintah tetap memperhatikan produktifitas dan kualitas 

sektor terbelakang di Kabupaten Banyuwangi agar kedepannya lebih meningkat.  

4. Pemerintah diharapkan juga memperhatikan sektor-sektor ekonomi yang 

memiliki keunggulan kompetitif  untuk menetapkan perencanaan pembangunan 

daerah yang tepat. 

5. Penelitian ini masih belum sempurna, diharapkan pada peneliti yang akan 

selanjutnya mampu memperluas penelitian dengan menggunakan variabel lain, 

seperti tenaga kerja untuk melihat bagaimana peran sektor-sektor tersebut dilihat 

dari sisi penyerapan tenaga kerjanya. 
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