
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses

pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana

pembangunan di samping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah

proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan

nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi

pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa

pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan

ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per

orang.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan

jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika

jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut

bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan

pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat

secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (value added)
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yang tercipta di suatu wilayah.

Todaro dalam Sirojuzilam (2008:16), mendefinisikan pembangunan

ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan

kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan

sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan,

dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional)

merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya

manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan

komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar

wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah,

kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan

pembangunan secara luas.

B. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kuznets dalam   Jhingan (2000;53) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi

sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk

menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya,

kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian

kelembagaan dan ideologis     yang     diperlukannya”. Defenisi  ini memiliki 3 (tiga)

komponen; pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari

meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju

merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat

pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada

penduduk; ketiga , penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan
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adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang

dihasilkan ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses

pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana

pembangunan disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah

proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan

nasional riil. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau

perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika

dibandingkan dengan tahun       sebelumnya. Atau dalam bahasa lain, perkembangannya

baru terjadi bila jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan

perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi     adalah pertumbuhan pendapatan

masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah

( value added ) yang tercipta disuatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) juga merupakan perubahan nilai

kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun untuk satu periode ke periode yang lain

dengan mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk mengatakan

tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan

nasional dari tahun ketahun.

C. Pendapatan Regional

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan

sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat

mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang
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ekonomi salah satu alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan

ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan

regional.

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang

danjasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah

selama satu tahun menurut Sukirno (1985:17). Sedangkan menurut Tarigan

(2007:13), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu

wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan

wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan

regional, diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari

seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan

biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto

mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa

tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan

menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian

menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam

PDRB, yaitu:
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a. Pertanian.

b. Pertambangan dan Penggalian.

c. Industri Pengolahan.

d. Listrik, Gas dan Air Bersih.

e. Bangunan/Konstruksi.

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran.

g. Pengangkutan dan Komunikasi.

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

i. Jasa-jasa.

2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar.

PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan.

Penyusutan yang dimaksud di sini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai

barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) karena

barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-

barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan

penyusutan keseluruhan.

3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor.

Jika pajak tidak langsung netto dikeluarkan dari PDRN atas Dasar Harga

Pasar, maka didapatkan Produk Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Produksi.

Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak

lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Menurut Tarigan

(2007:24) perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan

melalui tiga pendekatan yaitu:



17

a. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach).

Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan regional dengan

menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang

diproduksi di dalam suatu wilayah. Total penyediaan barang dan jasa

dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta

yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap

bruto (investasi), perubahan stok dan eskpor netto (ekspor-impor).

b. Pendekatan Produksi (Production Approach).

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi

dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh

tiap-tiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Maka itu, untuk

menghitung pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi, maka

pertama-tama yang harus dilakukan ialah menentukan nilai produksi yang

diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh

dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor.

c. Pendekatan Penerimaan (Income Approach).

Dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan menjumlahkan

pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi

barang-barang dan jasajasa. Jadi yang dijumlahkan adalah: upah dan gaji,

surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung netto.

D. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Menurut Arsyad (1999:23), fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara

umum adalah:
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1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan

adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi,

prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin

dihadapi pada masa yang akan datang.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang

terbaik.

4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi

pentingnya tujuan.

5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan

evaluasi.

Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu entitas ekonomi

dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah

diidentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara

komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah.

Nugroho dalam Sirojuzilam (2008:60) menyatakan bahwa pendekatan

perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan

dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan

instansiinstansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya

bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka

pendekatan perencanaan parsial adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam

perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif

pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat

dioptimalkan pemanfaatannya.
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Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh

pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna

mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan

pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan

keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

E. Sektor Unggulan.

Menurut   Sambodo dalam Harisman (2007), sektor unggulan adalah sektor

yang salah   satunya   dipengaruhi   oleh faktor  anugerah (endowment factors).

Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi

tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini

didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian

daerah, diantaranya : pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju

pertumbuhan yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan

tenaga kerja yang relatif besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar

sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang; keempat, dapat juga

diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Dalam pengembangan wilayah/daerah, pengembangan tidak dapat

dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan

pada pengembangan sektor-sektor yang potensi berkembangnya cukup besar, atau

biasa disebut sebagai sektor unggulan. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh

dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait

untuk berkembang mengimbangi sektor potensial tersebut. Perkembangan

ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu
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tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain

sehingga membentuk forward linkage dan backward linkage. Pertumbuhan yang

cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit

ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian

lainnya akan mengalami perkembangan.

Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi didaerah

yang kaya sumber daya alamnya akan lebih maju dan masyarakatnya lebih

makmur dibandingkan didaerah miskin sumber daya alam. Perbedaan tingkat

pembangunan yang didasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya

perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi

sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau

pertumbuhan PDRB disuatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB

daerah tersebut.

Menurut Rachbini dalam Fachrurrazy (2009) ada empat syarat agar suatu

sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni;

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan

yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari

efek permintaan tersebut.

2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi

produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.

3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor

yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.

4. Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh
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terhadap sektor-sektor lainnya.

Menurut Arsyad (1999:108) permasalahan pokok dalam pembangunan

daerahadalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di

dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development)

dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan

pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang

peningkatan ekonomi.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional

di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan

hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan

negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor

pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya

daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara

layak.

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat

dalamsejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan

beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju

(snow ball effect) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder.

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain

berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada

perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk

perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun
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nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor

tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan

pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan

apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang

dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana

daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang

sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah

untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui

output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu

(provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat

ditentukannya sektor unggulan (leading sektor) di suatu daerah/wilayah. Sektor

unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan

ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui

produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor

unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan

perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi

bagi perekonomian secara nasional dan regional. 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
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terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan

peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor

unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sektor unggulan telah dilakukan oleh beberapa peneliti di

berbagai daerah. Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti terdahulu yang dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji

penelitian ini adalah, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazy tahun (2009), dengan judul

Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Aceh Utara

Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Tujuan penelitian adalah; 1)

untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian Wilayah

Kabupaten Aceh Utara, 2) untuk mengetahui sektor basis dan non basis

dalam perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara, 3) untuk mengetahui

perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Aceh

Utara, 4) untuk menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah

Kabupaten Aceh Utara. Dengan menggunakan metode   analisis   Klassen

Tipology, analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share (S-S).

Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga alat analisis menunujukkan bahwa

sektor yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong kedalam

sektor yang maju dan tumbuh pesat, sektor basis dan kompetirif adalah

sektor pertanian. Sub sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan

sebagai sub sektor unggulan, yaitu sub sektor tanaman bahan pangan, sub
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sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, dan

sub sektor perikanan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akrom Hasani tahun 2010, dengan judul

Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share di

Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008. Tujuan penelitian adalah;

1) untuk menganalisis struktur ekonomi daerah berdasarkan pendekatan

shift share dilihat penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB di

Provinsi Jawa Tengah, 2) bagaimana pergeseran sektor pertanian, industri,

perdagangan dan jasa dilihat dari penyerapan tenaga kerja dan kontribusi

terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian yang

menggunakan analisis shift share tersebut adalah,terjadi pergeseran struktur

perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dari sruktur ekonomi pertanian ke

struktur ekonomi industri tetapi belum bergeser kesektor ekonomi

perdagangan dan jasa. Pergeseran ini diikuti dengan pergeseran penyerapan

tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB dari sektor pertanian kesektor

industri di Provinsi Jawa Tengah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Harisman tahun 2007, dengan judul

penelitian adalah Analisis Struktur Ekonomi Dan Identifikasi Sektor-Sektor

Unggulan di Provinsi Lampung (Periode 1993-2003). Tujuan penelitian

ini adalah: 1) menganalisis ada tidaknya perubahan struktur ekonomi di

Provinsi Lampung pada kurun waktu 1993-2003; 2) mengidentifikasikan

sektor unggulan diprovinsi Lampung pada kurun waktu 1993-2003. Hasil

dari penelitian yang menggunakan analisis LQ dan S-S ini adalah: 1) telah

terjadi perubahan struktur ekonomi di Provinsi Lampung dari sektor primer
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ke sektor sekunder, berdasarkan rasio PDRB sektor sekunder mendominasi

dimana pergeseran bersih telah mengakibatkan kenaikan PDRB di Provinsi

Lampung. 2) di Provinsi Lampung terdapat tiga sektor basis yang

merupakan sektor unggulan yaitu: sektor pertanian, sektor

bangunan/konstruksi, dan sektor pengangkutan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sondari tahun 2007, dengan judul

penelitian Analisis Sektor Unggulan Dan Kinerja Ekonomi Provinsi Jawa

Barat. Tujuan penelitian yang menggunakan metode analisis LQ, Sift

Share, dan Pengganda pendapatan ini adalah; 1) mengidentifikasikan

sektor yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat, 2) menganalisis

dampak pengganda sektor ekonomi basis terhadap pertumbuhan PDRB

Provinsi Jawa Barat, 3) menganalisis kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat,

4) menganalisis keterkaitan dan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan

dari perkembangan sektor ekonomi basis terhadap pembangunan wilayah.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 3 sektor yang menjadi sektor basis

yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat yaitu sektor industri

pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan

restoran. Selain itu kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami

peningkatan, serta terwujudnya pembangunan wilayah kearah yang lebih

baik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Irina Arief tahun 2009, dengan judul

penelitian adalah Identifikasi Dan Peran Sektor Unggulan Terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini
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menggunakan analisis LQ dan S-S. Tujuan dari penelitian ini adalah; 1)

mengidentifikasikan sektor-sektor yang menjadi sektor ekonomi unggulan

di Provinsi DKI Jakarta, 2) menganalisis peran sektor unggulan dalam

penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, 3) menganalisis kinerja

sektor-sektor ekonomi unggulan di Provinsi DKI Jakarta, baik dilihat dari

pertumbuhan maupun dari daya saingnya, 4) menganalisis sektor unggulan

yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah dan rekomendasi kebijakan

pengembangannya agar turut membantu upaya pengurangan pengangguran

di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) sektor yang menjadi

sektor unggulan di DKI Jakarta adalah sektor industri pengolahan, sektor

perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi ,

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. 2)

sektor unggulan yang memiliki daya saing yang lebih baik apabila

dibadingkan dengan wilayah lainnya hanya sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan.

6. Uray Dian Novita melakukan penelitian Analisis Penentuan Sektor

Unggulan Perekonomian Kota Singkawang Dengan Pendekatan Sektor

Pembentuk Produk Romestik Begional Bruto ( pdrb ) dengan hasil analisis

Sektor bangunan sebagai sektor unggulan dan memiliki kontribusi yang

cukup besar dalam perekonomian wilayah Kota Singkawang perlu

mendapatkan prioritas pengembangan, sehingga memberikan dampak yang

tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan.


