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Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari sebuah proses 

pembangunan ekonomi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun regional 

(daerah). Peningkatan jumlah penduduk menuntut para penentu kebijakan 

pembangunan terutama di daerah untuk menggerakkan seluruh sektor 

perekonomiannya secara maksimal menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat dalam bentuk peningkatan output agregrat atau Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. Dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan, maka pelaksanaan 

pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu 

memberikan multiflier effect yang besar terhadap sektor-sektor lainnya dan 

perekonomian secara keseluruhan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dalam 

struktur perekonomian Kota Bandar Lampung sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan strategi pengembangan 

wilayah.  Penelitian ini menggunakan data time series PDRB Kota Bandar 

Lampung dan Provinsi Lampung tahun 2000-2012. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu analisis Klassen Tipology, analisis Location Quotient 

(LQ) dan analisis Shift Share.  

Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kota 

Bandar Lampung yang tergolong maju dan tumbuh pesat adalah (1) sektor 

industri pengolahan dan (2) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 

Sedangkan subsektor/sub-subsektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang 

tergolong maju dan tumbuh pesat adalah (1) industri bukan migas, (2) barang 

kayu dan hasil hutan lainnya, (3) Semen dan barang galian bukan logam, (4) 

Logam dasar besi dan baja, (5) Angkutan jalan rel, (6) Angkutan laut, dan (7) Jasa 

pemerintah lannya. 

Hasil analisis Location Quorient menunjukkan bahwa sektor ekonomi 

Kota Bandar Lampung yang tergolong sektor basis adalah (1) sektor industri 

pengolahan, (2) sektor listrik, gas, dan air bersih, (3) sektor bangunan, (4) sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran, (5) sektor pengangkutan dan komunikasi, (6) 

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan (7) sektor jasa-jasa. 

Sedangkan sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong sektor nonbasis 

adalah (1) sektor pertanian dan (2) sektor pertambangan dan galian. Sedangkan 

subsektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong subsektor basis adalah 

(1) Penggalian, (2) Industri bukan migas, (3)  Barang kayu dan hasil hutan 



lainyna, (4) Kertas dan barang cetakan, (5) Pupuk kimia dan barang dari karet, (6) 

Semen dan barang galian bukan logam, (7) Logam dasar  besi dan baja, (8) listrik, 

(9) Air bersih, (10) Perdagangan besar dan eceran, (11) Hotel, (12) Restoran, (13) 

Pengangkutan, (14) Angkutan jalan rel, (15)  Angkutan jalan raya, (16) Angkutan 

laut, (17) Jasa penunjang angkutan, (18) Komunikasi, (19) Pos dan 

telekomunikasi, (20) Bank, (21) Lembaga keuangan nonbank, (22) Real estat, (23) 

Jasa perusahaan, (24) Pemerintahan umum, (25) Administrasi pemerintah dan 

pertanahan, (26)Jasa pemerintah lainnya, (27) Swasta, (28) Jasa sosial 

kemasyarakatan, (29) Jasa hiburan dan rekreasi, (30) Jasa perorangan dan rumah 

tangga. Sedangkan Sub Sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong 

subsektor nonbasis adalah (1) Tanaman bahan makanan, (2) Tanaman 

perkebunan, (3) Peternakan dan hasilnya, (4) Kehutanan, (5) Perikanan, (6) 

Minyak dan gas bumi, (7) Pertambangan bukan migas, (8) Industri migas, (9) 

Pengilangan minyak bumi, (10) Gas alam cair, (11) Makanan, minuman, dan 

tembakau, (12) Tekstil, barang kulit dan alas kaki, (13) Alat angkut mesin dan 

peralatannya, (14) Barang lainnya, (15) Gas Kota (16) Angkutan sungai, laut dan 

penyeberangan, (17) Angkutan udara, dan (18) Jasa penunjang komunikasi.  

Hasil analisis Shift-Share menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kota 

Bandar Lampung yang memiliki kemampuan bersaing (kompetitif) adalah (1) 

Pertanian, (2) Industri pengolahan, dan (3) Keuangan, real estat, dan jasa 

perusahaan. Sedangkan sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tidak 

memiliki kemampuan bersaing adalah (1) Pertambangan dan penggalian, (2) Gas, 

listrik, dan air bersih, (3) Konstruksi, (4) Perdagangan, hotel, dan restoran, (5) 

Pengangkutan dan komunikasi, dan (6) Jasa-jasa. Sedangkan subsektor ekonomi 

Kota Bandar Lampung yang memiliki kemampuan bersaing (kompetitif) adalah 

(1) Tanaman perkebunan, (2) Industri bukan migas, (3) Tekstil, barang kulit, dan 

alas kaki, (4) Barang kayu dan hasil hutan, (5) Semen dan barang galian bukan 

logam. (6) Logam dasar besi dan baja, (7) Barang lainnya, (8) Angkutan laut, (9) 

Jasa pemerintah lainnya. Sedangkan Subsektor ekonomi Kota Bandar Lampung 

yang tidak memiliki kemampuan bersaing (kompetitif) adalah (1) Tanaman bahan 

makanan, (2) Peternakan dan hasil-haslnya, (3) Kehutanan, (4) Perikanan, (5) 

Minyak dan gas bumi, (6) Pertambangan bukan migas, (7) Penggalian, (8) Industri 

migas, (9)  Pengilangan minyak bumi, (10) Gas alam cair, (11) Makanan, 

minuman,, dan tembakau, (12) Kertas dan barang cetakan, (13) Pupuk kimia dan 

barang dari karet, (14) Alat angkut mesin dan peralatannya, (15) Listrik, (16) Gas 

kota, (17) Air bersih, (18) Perdagangan besar dan ceran, (19) Hotel, (20) 

Restoran, (21) Pengangkutan, (22) Angkutan jalan rel, (23) Angkutan jalan raya, 

(24) Angkutan sungai dan penyeberangan, (25) Angkutan udara,(26) 

jasapenunjang angkutan, (26) Bank, (27) Lembaga keuanagan non bank, (28) Jasa 

penunjang keuangan, (29) reak estat, (30) Jasa perusahaan, (31) Pemerintah 

Umum (32) Administrasi pemerintah dan pertanahan, (33) Jasa pemerintah 

lainnya, (33) Swasta, (34) Jasa sosial kemasyarakatan, (35)  Jasa hiburan dan 

rekresi, (26) Jasa perorangan dan rumah tangga. 

Berdasarkan kriteria menentukan suatu sektor unggulan adalah sektor yang 

maju dan tumbuh pesat, basis, dan kompetitif maka sektor atau subsektor atau 

sub-sub ekonomi yang masuk dalam katagori tersebut adalah (a) Sektor ekonomi 

terdiri dari: (1) Sektor industri pengolahan, dan (2) Sektor keuangan, real estate, 

dan jasa perusahaan. (b) Subsektor ekonomi yaitu Industri bukan migas, (c) Sub-



subsektor ekonomi yaitu (1) Barang kayu dan hasil hutan lainnya, (2) Semen dan 

barang galian bukan logam, (3) Logam dasar besi dan baja, (4) Angkutan laut, dan 

(5) Jasa pemerintah lainnya. 

 

 


