
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan aspek terpenting yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pembangunan nasional 

(Launingtiyas, 2017). Pembangunan ekonomi secara nasional tidak bisa terlepas 

dari pembangunan ekonomi secara regional, karena pada dasarnya pembangunan 

regional merupakan pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah 

tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi regional tersebut. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan 

ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi karena pembangunan ekonomi sangat erat 

kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu memperlancar proses dari 

pembangunan ekonomi itu sendiri (Mangilaleng et al., 2015).  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya bersama-sama mengelola sumber daya yang ada di 

masing-masing daerah untuk dimaksimalkan potensinya dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi 

dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005). Setiap upaya pembangunan ekonomi 

daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang 

kerja serta daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan 

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan 

daerah di mana sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi yang 

diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Potensi-

potensi ekonomi yang ada di setiap daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien untuk menunjang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi di wilayah tersebut. Pengembangan potensi-potensi ekonomi yang 

dilihat dari sektor-sektor basis yang ada di daerah tersebut memberikan kontribusi 
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terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah.  

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi 

atau disebut otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar 

proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Alisjahbana, 2000). Hal ini 

membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung 

jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain di bidang ekonomi yang 

meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah 

serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara 

menggali potensi yang dimiliki oleh daerah melalui penentuan sektor basis. Oleh 

sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah 

itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk 

dikembangkan menjadi sektor basis sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi di 

daerah tersebut.  

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU RI 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan 

penyelenggaran pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan 

daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan 

UU RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber 

daya secara optimal. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi 

serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan 

prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi 

kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses 

pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan otonomi 
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daerah ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian 

daerah. Melalui otonomi daerah ini juga pemerintah daerah dituntut untuk kreatif 

dalam mengembangkan perekonomian daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi 

dapat terjadi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan salah satu indikator 

penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah melalui 

otonomi daerah (Sobetra & Sanusi, 2014). 

Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan dengan 

maksimal melalui kegiatan ekonomi pada sektor potensial yang mana nantinya 

sektor tersebut akan berkembang dan menjadi sektor basis (Yuuhaa & Cahyono, 

2012). Dengan bertambahnya kegiatan ekonomi disektor basis maupun sektor 

potensial mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap PDRB karena laju 

pertumbuhannya yang tinggi serta perkembangan dari sektor-sektor tersebut pesat 

dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Demak 

sehingga dapat bersaing dengan daerah-derah lain. Oleh sebab itu, setiap daerah 

harus menentukan mana yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonomi dan mana yang harus dikembangkan lebih lanjut agar 

potensi-potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan untuk mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta 

efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya 

penelitian ini dapat menjadi bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan 

yang memudahkan pemerintah dalam menetapkan pembangunan dan 

pengembangan wilayah perekonomian di Kabupaten Demak agar kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah lebih efektif dan efisien. Analisis ini diharapkan dapat 

meningkatkan investasi dan pembangunan daerah sehingga tercapai 

pengembangan wilayah yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Demak karena keterbatasan penelitian tentang sektor basis yang dilakukan di 

Kabupaten Demak sehingga peneliti ingin mengetahui sektor perekonomian apa 

saja yang menjadi basis di Kabupaten Demak pada tahun 2010-2017. 

Penelitian mengenai sektor basis sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

Khatimah et al. (2013) di wilayah Kabupaten Demak. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Demak dan PDRB Provinsi Jawa 
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Tengah yang dihimpun atas dasar harga konstan. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share 

(SS), dan pengganda pendapatan. Khatimah et al. (2013) menemukan bahwa di 

wilayah Kabupaten Demak selama tahun 2007-2011 sektor perekonomian yang 

menjadi basis di wilayah Kabupaten Demak adalah sektor pertanian dengan nilai 

rata-rata LQ sebesar 2,1995, sektor bangunan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 

1,0964, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan nilai rata-rata 

LQ sebesar 1,0820, serta sektor jasa-jasa dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,1467. 

Sektor-sektor tersebut termasuk sektor basis dikarenakan memiliki nilai LQ > 1 

sehingga sektor tersebut sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lokal 

Kabupaten Demak, bahkan jika terjadi surplus dapat mengekspor ke luar wilayah 

untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khatimah et al. 

(2013) tentang sektor basis di Kabupaten Demak selama tahun 2007 hingga tahun 

2011 menjadi dasar untuk peneliti mereplikasi ulang karena keterbatasan 

penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Demak mengenai sektor basis, 

dengan memperbaharui waktu penelitian yaitu selama tahun 2010-2017 yang 

berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya dilakukan pada tahun 2007-2011, 

serta menggunakan metode analisis Indeks Dominasi Sektor (IDS), analisis Indeks 

Potensi Perkembangan Sektor (IPPS), analisis Static Location Quotient (SLQ), 

dan analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) yang berbeda dari penelitian 

terdahulu yang hanya menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ) yaitu 

hanya Static Location Quotient (SLQ) tidak ada analisis Dynamic Location 

Quotient (DLQ), analisis Shift Share (SS), dan pengganda pendapatan. Dengan 

perbedaan hal-hal tersebut, apakah pada tahun 2010-2017 sektor perekonomian 

yang menjadi basis di wilayah Kabupaten Demak masih tetap sama dengan 

penelitian yang dilakukan pada tahun 2007-2011 yaitu yang menjadi sektor basis 

adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan serta sektor jasa-jasa atau terjadi pergeseran sektoral mengenai sektor 

basis yang peneliti lakukan pada tahun 2010-2017 di wilayah Kabupaten Demak. 

Sektor-sektor basis inilah yang nantinya akan mendorong pembangunan daerah di 
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wilayah Kabupaten Demak karena peranan dari sektor-sektor basis tersebut sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian di wilayah Kabupaten Demak. 

1.2 Persoalan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, persoalan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sektor manakah yang menjadi sektor basis di Kabupaten Demak? 

a) Sektor manakah yang menjadi sektor andalan dalam perekonomian di 

Kabupaten Demak? 

b) Sektor manakah yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian di 

Kabupaten Demak? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini untuk meneliti 

ulang sektor perekonomian apa saja yang menjadi basis di wilayah Kabupaten 

Demak selama tahun 2010 hingga tahun 2017.  

Manfaat penelitian ini antara lain bagi peneliti adalah sebagai sarana 

dalam menerapkan hasil perkuliahan yang telah diperoleh selama menuntut ilmu. 

Bagi akademisi, sebagai bahan informasi kepada peneliti dalam rangka 

menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan yaitu melalui penentuan sektor 

basis dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi dan digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan 

sektor-sektor basis. Bagi pemerintah, diharapkan menjadi bahan masukan kepada 

pemerintah Kabupaten Demak dalam proses penentuan kebijakan perencanaan 

dan pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan efisien. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sektor Basis 

 Sektor basis merupakan sektor perekonomian yang menjadi andalan 

sekaligus menjadi unggulan. Sektor andalan merupakan sektor yang laju 

pertumbuhannya tinggi dan yang memberi sumbangan nilai tambah yang besar 

dan nilai kedepannya akan semakin besar terhadap PDRB. Sektor ini merupakan 

sektor yang produktif dan potensi perkembangannya tinggi karena menggunakan 

sumber daya lokal. Sektor andalan ini didasarkan pada comparative advantage 

theory atau teori keunggulan komparatif yaitu menjual apa yang dapat dihasilkan 

atas dasar sumber daya lokal yang tersedia (Yuwono, 2000). Setiap daerah akan 

memperoleh hasil dari perdagangannya dengan mengekspor barang-barang atau 

jasa yang merupakan keunggulan komparatif terbesarnya dari sektor 

perekonomian yang menjadi andalan di suatu daerah. Meskipun suatu daerah 

kurang efisien dibandingkan daerah lain dalam memproduksi suatu barang, namun 

masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak dengan melakukan spesialisasi dalam 

memproduksi suatu barang yang memiliki harga relatif yang lebih rendah dari 

produksi daerah lain. Sektor unggulan merupakan sektor yang unggul 

dibandingkan sektor yang sama di daerah lain karena kemampuan bersaing yang 

semakin besar dengan daerah lain. Sektor unggulan ini didasarkan pada 

competitive advantage theory atau teori keunggulan kompetitif yaitu 

memproduksikan apa yang laku dijual melalui karakteristik dan sumber daya 

suatu daerah untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

daerah lain pada industri atau pasar yang sama (Yuwono, 2000). Suatu daerah 

harus memosisikan diri yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan 

peluang pasar yang masih tersedia sehingga dapat bersaing dengan daerah lain 

dengan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan daerah lain yang melakukannya.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai sektor basis sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa 

peneliti. Yuuhaa dan Cahyono (2012) dalam penelitian mereka yang berjudul 

“Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kabupaten Lamongan”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Lamongan 

dan PDRB Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share (SS), 

dan Model Rasio Pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini, dapat diindikasikan 

bahwa yang termasuk sektor basis adalah sektor pertanian. Kemudian dari analisis 

shift share menunjukkan kinerja dari masing-masing sektor di Kabupaten 

Lamongan dimana sektor pertanian memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan 

pertumbuhan Jawa Timur. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran dapat 

dikatakan sektor yang paling maju dan memiliki daya saing yang tinggi di 

Kabupaten Lamongan. Dari hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan 

menunjukkan bahwa sektor yang termasuk dalam sektor potensial di Kabupaten 

Lamongan adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, 

dan air bersih dan sektor jasa-jasa. 

Khatimah et al. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Demak”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Demak 

dan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share (SS), 

dan pengganda pendapatan. Hasil dari penelitian ini, dapat diindikasikan bahwa di 

wilayah Kabupaten Demak selama tahun 2007-2011 sektor perekonomian yang 

menjadi basis di wilayah Kabupaten Demak adalah sektor pertanian, sektor 

bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-

jasa. Sektor-sektor tersebut sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lokal 

Kabupaten Demak, bahkan jika terjadi surplus dapat mengekspor ke luar wilayah 

untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak. 

Larasati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor Basis 

Dan Sektor Unggulan Pembangunan Daerah Dan Strategi Pembangunannya 
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(Studi Kasus Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2015)”. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Magelang dan PDRB 

Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share (SS), analisis 

Tipology Klassen dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini, dapat 

diindikasikan bahwa di wilayah Kabupaten Magelang selama tahun 2011-2015 

sektor perekonomian yang menjadi basis di wilayah Kabupaten Magelang adalah 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, 

sektor penyediaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, sektor 

transportasi dan perdagangan, sektor penyediaan akomodasi, dan makan minum, 

sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor administrasi 

pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan 

sektor jasa lainnya. 

Launingtiyas (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pembangunan Daerah Berbasis Sektor Unggulan Dan Strategi 

Pengembangannya”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB 

Kabupaten Pacitan dan PDRB Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis 

Shift Share (SS), analisis Model Rasio Pertumbuhan, analisis Overlay, analisis 

Klassen Typology dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini, dapat 

diindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, merupakan 

sektor unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif dan mempunyai kontribusi 

yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB dan pembangunan di Kabupaten 

Pacitan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 

sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, 

sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor ekonomi yang menonjol baik di 

Kabupaten Pacitan maupun di Provinsi Jawa Timur.  
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Endi et al. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor 

Unggulan Dan Pengembangan Wilayah Di Kota Bandar Lampung 2000-2012”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kota Bandar 

Lampung dan PDRB Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share (SS), 

dan analisis Tipology Klassen. Hasil dari penelitian ini, dapat diindikasikan bahwa 

berdasarkan kategori untuk menentukan suatu sektor unggulan adalah sektor yang 

maju dan tumbuh pesat, basis, dan kompetitif maka sektor/sub sektor/sub-sub 

ekonomi yang masuk dalam katagori tersebut adalah sektor industri pengolahan, 

dan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Sub sektor ekonomi yaitu 

industri bukan migas. Sub-sub sektor ekonomi yaitu barang kayu dan hasil hutan 

lainnya, semen dan barang galian bukan logam, logam dasar besi dan baja, 

angkutan laut, dan jasa pemerintah lainnya.  

Sobetra dan Sanusi (2014) dalam penelitian mereka yang berjudul 

“Analisis Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten Mesuji 

Provinsi Lampung”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB 

Kabupaten Mesuji dan PDRB Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis Tipology Klassen, analisis Location Quotient 

(LQ) dan analisis Shift Share (SS). Hasil dari penelitian ini, dapat diindikasikan 

bahwa yang merupakan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Mesuji yang 

memenuhi kriteria sebagai sektor maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis, 

dan memiliki daya saing adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.  

Faisal (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor 

Unggulan Perekonomian Kota Banda Aceh”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah PDRB Kota Banda Aceh dan PDRB Provinsi Aceh. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Tipology Klassen, 

analisis Location Quotient (LQ), dan analisis Shift Share (SS). Hasil dari 

penelitian ini, dapat diindikasikan bahwa sektor-sektor unggulan yang termasuk 

sebagai sektor maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector), merupakan 

sektor basis dan memiliki keunggulan kom petitif dan terspesialisasi (competitive 

advantage and specialized) adalah sektor listrik dan air bersih, sektor 
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perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta 

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.  

Kurniawan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor 

Ekonomi Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Kerinci dan PDRB Provinsi Jambi. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location 

Quotient (LQ) dan analisis Shift Share (SS). Hasil dari penelitian ini, dapat 

diindikasikan bahwa sektor pertanian dan jasa-jasa merupakan sektor basis yang 

merupakan sektor unggulan yang dapat menjadi pendorong bagi perkembangan 

sektor-sektor yang lainnya di Kabupaten Kerinci. Sektor pengangkutan, pos dan 

komunikasi, listrik gas dan air bersih, keuangan, real estate dan jasa perusahaan 

merupakan sektor yang sangat potensial serta prospektif untuk dikembangkan ke 

depan mengingat sektor ini dapat menjadi sektor yang lebih potensial. Sedangkan 

sektor pertanian perlu menjadi titik perhatian utama di dalam menyusun rencana 

pembangunan ekonomi Kabupaten Kerinci, karena sektor potensial ini selain 

menjadi tumpuan dari sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah 

pedesaan. Leading sector ini juga diharapkan dapat menghasilkan sentra produksi 

komoditas pertanian yang bermutu, selain itu juga dapat mendongkrak akslerasi 

tingkat kesejahteraan Kabupaten Kerinci.  

Mangilaleng et al. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Minahasa Selatan dan PDRB Sulawesi 

Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share (SS). Hasil dari penelitian ini, 

dapat diindikasikan bahwa sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor 

konstruksi, dan diikuti dengan sektor industri merupakan sektor unggulan. 

Sedangkan sektor listrik dan gas, sektor jasa-jasa, sektor pengakutan, sektor 

perdagangan, dan dengan sektor jasa perusahan merupakan sektor non unggulan. 

Berdasarkan hasil perhitungan shift share yang memberikan daya saing terbesar di 

Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor 

konstruksi. Sektor pertanian berdasarkan hasil perhitungan shift share mempunyai 
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keunggulan kompetitif di karenakan terjadi peningkatan absolut dari sektor 

pertanian. Hal itu bisa dilihat dengan hasil shift share, dimana perekonomian 

sektor pertanian termasuk diunggulkan dan menjadi pendorong kinerja 

perekonomian daerah. 

Pynatih (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor 

Unggulan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tabanan”. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Tabanan dan 

PDRB Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share (SS). Hasil dari penelitian 

ini, dapat diindikasikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient 

(LQ) yang termasuk ke dalam sektor basis adalah sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial 

wajib, sektor real estate, sektor jasa lainnya, sektor pertambangan dan penggalian, 

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, dan sektor informasi 

dan komunikasi. Sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan adalah sektor perdagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum, sektor jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, sektor jasa 

keuangan dan asuransi karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai LQ rata-rata 

mendekati satu.  

Widiarsih (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor 

Ekonomi Potensial Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah PDRB Kota Pekanbaru dan PDRB Provinsi Riau. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location 

Quotient (LQ) dan analisis Shift Share (SS). Hasil dari penelitian ini, dapat 

diindikasikan bahwa sektor-sektor ekonomi yang paling potensial adalah sektor 

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

restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa 

perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru 

memiliki potensi di 9 sektor pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan di 

beberapa sektor ekonomi tersebut hanya akan bertumbuh secara signifikan jika 
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dilakukan optimalisasi upaya-upaya secara proaktif dan terencana guna 

mendukung fungsi-fungsi sarana ekonomi.  

 Berdasarkan sebelas jurnal penelitian terdahulu, keseluruhan hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan PDRB 

sebagai variabel penelitian, dengan analisis Location Quotient (LQ) dan analisis 

Shift Share (SS) sebagai teknik analisis utama. Selain itu, juga terdapat peneliti 

yang menggunakan analisis Typologi Klassen, analisis Model Rasio Pertumbuhan, 

analisis Overlay, dan analisis SWOT. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan analisis internal yaitu analisis 

Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan Indeks Potensi Perkembangan Sektor (IPPS) 

serta analisis eksternal yaitu analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic 

Location Quotient (DLQ) sebagai analisis untuk menentukan sektor basis. 

Sedangkan penelitian terdahulu sebagian besar hanya menggunakan analisis 

Location Quotient (LQ) sebagai analisis untuk menentukan sektor basis. 

Penelitian kali ini untuk memperdalam penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Khatimah et al. (2013) dimana ini menguji sektor basis di Kabupaten Demak 

untuk memperjelas hasil penelitian mengenai sektor basis dengan periode 

penelitian tahun 2010-2017.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak selama periode tujuh tahun 

yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2017 untuk memperbaharui penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Khatimah et al. (2013) pada tahun 2007 hingga 

tahun 2011 dengan obyek penelitian yang berfokus pada sektor basis Kabupaten 

Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis sektor perekonomian apa saja yang 

menjadi basis di wilayah Kabupaten Demak yang mendorong pembangunan 

ekonomi daerah, sehingga dapat dijadikan identitas Kabupaten Demak.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Pengumpulan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Demak dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 

data yang dihimpun atas dasar harga konstan. 

 Penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan untuk 

meniadakan pengaruh harga sehingga dapat melihat laju pertumbuhan ekonomi 

dan sumbangan terhadap PDRB dari masing-masing sektor yang menggunakan 

sumber daya lokal. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis internal yaitu analisis Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan 

analisis Indeks Potensi Perkembangan Sektor (IPPS) serta analisis eksternal yaitu 

analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). 

Berikut ini metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini: 
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3.3.1 Analisis Indeks Dominasi Sektor (IDS)  

Analisis Indeks Dominasi Sektor atau IDS digunakan untuk mengetahui 

dominasi suatu sektor terhadap sektor yang lain yang diukur dari pangsa suatu 

sektor dibagi dengan nilai rata-rata dari seluruh sektor yang ada di suatu daerah. 

Rumus perhitungan IDS (Yuwono, 2000) 

IDSi = 
V

Vi

……………………………………………………………………… (1) 

Keterangan: 

Vi = Nilai dari sektor i pada tahun tertentu 

V = Rata-rata nilai per sektor pada tahun tertentu 

3.3.2 Analisis Indeks Potensi Perkembangan Sektor (IPPS) 

Analisis Indeks Potensi Perkembangan Sektor atau IPPS digunakan untuk 

mengukur sektor yang potensial untuk dikembangkan, yang diperoleh dari laju 

pertumbuhan suatu sektor dibandingkan dengan laju pertumbuhan seluruh sektor. 

Rumus perhitungan IPPS (Yuwono, 2000) 

IPPSi = 

t

i

G1

G1









+

+

………………………………………………………………. (2)

 

Keterangan: 

Gi = Laju pertumbuhan sektor i 

G = Laju pertumbuhan ekonomi daerah amatan 

t  = Periode waktu (2010-2017) 

Berdasarkan analisis internal yang diukur dengan nilai Indeks Dominasi 

Sektor (IDS) dan Indeks Potensi Perkembangan Sektor (IPPS), sektor-sektor 

ekonomi daerah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Pengelompokkan Sektor Ekonomi Daerah berdasarkan Analisis 

Internal 

Kriteria IDS > 1 IDS < 1 

IPPS > 1 Kuadaran I 

Dominan, berpotensi 

untuk berkembang 

Kuadran II 

Tidak dominan, 

berpotensi untuk 

berkembang 

IPPS < 1 Kuadaran III 

Dominan, tidak 

berpotensi untuk 

berkembang 

Kuadran IV 

Tidak dominan, tidak 

berpotensi untuk 

berkembang 

Sumber : Yuwono (2000) 

Sektor dengan nilai IDS > 1 dan IPPS > 1 merupakan sektor yang laju 

pertumbuhannya tinggi dan sektor yang memberi sumbangan nilai tambah yang 

besar dan nilai kedepannya akan semakin besar terhadap PDRB karena sektor ini 

merupakan sektor andalan dan sektor ini sangat produktif. 

Sektor dengan nilai IDS < 1 dan IPPS > 1 merupakan sektor yang laju 

pertumbuhannya tinggi sehingga sektor ini berpotensi namun sektor ini memberi 

sumbangan nilai tambah yang kecil terhadap PDRB. Sektor ini perlu 

dikembangkan dengan kebijakan yang dapat meningkatkan produktifitasnya 

karena mempunyai prospek yang baik untuk kedepannya karena akan semakin 

bertambah sumbangannya terhadap PDRB. 

Sektor dengan nilai IDS > 1 dan IPPS < 1 merupakan sektor yang laju 

pertumbuhannya lambat atau kurang namun sektor ini memberikan sumbangan 

nilai tambah yang besar terhadap PDRB. Sektor ini berpotensi memberikan 

kontribusi yang besar terhadap PDRB namun karena laju pertumbuhannya lambat 
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maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktifitas sektor 

tersebut. Sektor ini perlu diciptakan pasar untuk meningkatkan laju 

pertumbuhannya.  

Sektor dengan nilai IDS < 1 dan IPPS < 1 merupakan sektor yang laju 

pertumbuhannya lambat atau kurang dan sektor yang memberi sumbangan nilai 

tambah yang kecil terhadap PDRB sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintah 

untuk mengembangkan sektor tersebut agar dapat berproduksi lebih optimum atau 

lebih produktif. Kebijakan ini berguna agar sektor tersebut dapat menyumbang 

nilai tambah yang besar dan berkontribusi atau berperan penting terhadap PDRB.  

3.3.3 Analisis Static Location Quotient (SLQ) 

Analisis Static Location Quotient atau SLQ adalah analisis yang 

digunakan untuk menyatakan kondisi keunggulan suatu daerah pada masa 

sekarang. Dapat dikatakan bahwa suatu sektor i di daerah j unggul bersaing dengan 

sektor yang sama di daerah lain, jika dominasi sektor tersebut lebih dominan di 

daerah j dibandingkan dominasi sektor tersebut di daerah himpunan. Rumus 

perhitungan SLQ (Yuwono, 2000)  

SLQij = 
i

ij

IDS

IDS

……………………………………………………………........... (3)

 

Keterangan: 

IDS ij = Indeks Dominasi Sektor pada sektor i daerah j (Kabupaten Demak) 

IDS i = Indeks Dominasi Sektor pada sektor i daerah himpunan (Provinsi Jawa Tengah) 

3.3.4 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) 

Analisis Dynamic Location Quotient atau DLQ adalah analisis yang 

digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan sektor unggulan di daerah j. 

Namun, laju pertumbuhan menggunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah 

sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-

sendiri selama kurun waktu antara tahun (o) dan tahun (t). Rumus perhitungan 

DLQ (Yuwono, 2000) 
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DLQij = 
i

ij

IPPS

IPPS

…………………………………………………………........... (4)

 

Keterangan: 

IPPS ij = Indeks Potensi Perkembangan Sektoral pada sektor i daerah j (Kabupaten Demak) 

IPPS i = Indeks Potensi Perkembangan Sektoral pada sektor i daerah himpunan (Provinsi Jawa 

Tengah) 

Berdasarkan analisis internal yang diukur dengan nilai Static Location 

Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ), sektor-sektor ekonomi 

daerah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pengelompokkan Sektor Ekonomi Daerah berdasarkan Analisis 

Eksternal 

Kriteria SLQ > 1 SLQ < 1 

DLQ > 1 Kuadaran I 

Unggul bersaing, 

berpotensi berkembang 

Kuadran II 

Tidak unggul bersaing, 

berpotensi untuk 

berkembang 

DLQ < 1 Kuadaran III 

Unggul bersaing, tidak 

berpotensi untuk 

berkembang 

Kuadran IV 

Tidak unggul bersaing, 

tidak berpotensi untuk 

berkembang 

Sumber : Yuwono (2000) 

Sektor dengan nilai SLQ > 1 dan DLQ > 1 merupakan sektor yang saat ini 

menjadi sektor unggulan dan di masa yang akan datang sektor ini dapat menjadi 

sektor unggulan lagi karena perkembangan dari sektor ini termasuk pesat. 
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Sektor dengan nilai SLQ < 1 dan DLQ < 1 merupakan sektor yang saat ini 

tidak menjadi sektor yang unggul tetapi di masa yang akan datang sektor ini dapat 

menjadi sektor unggulan karena perkembangan dari sektor ini termasuk pesat.  

Sektor dengan nilai SLQ > 1 dan DLQ < 1 merupakan sektor yang saat ini 

menjadi unggulan tetapi di masa yang akan datang sektor ini tidak menjadi sektor 

unggulan lagi karena perkembangan dari sektor ini termasuk lambat. 

Sektor dengan nilai SLQ < 1 dan DLQ < 1 merupakan sektor yang saat ini 

tidak menjadi sektor yang unggul dan di masa yang akan datang juga tidak akan 

menjadi sektor unggulan karena perkembangan dari sektor ini termasuk lambat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Daearah Penelitian 

 4.1.1 Kondisi Geografis 

 Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 

(2018), wilayah Kabupaten Demak terletak pada koordinat 6043’26” - 7009’43” 

Lintang Selatan dan 110027’58” - 110048’47” Bujur Timur. Luas wilayah 

Kabupaten Demak secara administratif adalah 89.743 ha yang terdiri dari 14 

kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Demak memiliki batas-batas 

administratif diantaranya adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan 

Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan 

dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. 

Kemudian jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 49 km dan dari utara ke 

selatan sepanjang 41 km.  

 Sedangkan dilihat dari ketinggian permukaan tanah dan permukaan 

lautnya, wilayah Kabupaten Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m 

dari permukaan laut. Untuk tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri 

atas tekstur tanah halus seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang seluas 40.677 

ha. Kabupaten Demak yang merupakan daerah agraris, kebanyakan penduduknya 

hidup dari pertanian, sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan sawah yang 

mencapai luas 52.315 ha (58,29%) dan selebihnya adalah lahan kering. 

 4.1.2 Kondisi Iklim 

 Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, sehingga hanya memiliki 

dua jenis musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Begitu juga dengan 

Kabupaten Demak yang merupakan bagian dari daerah yang ada di Indonesia juga 

memiliki iklim tropis dan dua musim. Pada bulan Juni sampai dengan September 

arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga 
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hal tersebut mengakibatkan musim kemarau dan sebaliknya, pada bulan Desember 

sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan 

Samudra Pasifik, sehingga terjadilah musim penghujan. Keadaan seperti itu 

berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – 

Mei dan Oktober – November.  

 Menurut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (2018), Kabupaten 

Demak selama tahun 2017 di wilayah Demak telah terjadi sebanyak 40 sampai 

dengan 128 hari hujan dengan curah hujan antara 346 mm sampai dengan 2.944 

mm. Dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Demak 

memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sebagaimana daerah Kabupaten Demak 

adalah daerah agraris, curah hujan yang cukup tinggi ini memberikan keuntungan 

bagi Kabupaten Demak yang sebagaian besar penduduknya bekerja di pertanian 

karena lahan-lahan pertanian memperoleh pasokan air yang cukup sehingga lahan-

lahan yang ada menjadi lebih subur dan tidak mengalami kekeringan karena 

kekurangan air. Jika dilihat dari jumlah hari hujan terbanyak terjadi di daerah 

Mijen, sementara curah hujan tertinggi terjadi di daerah Jatirogo.  

 4.1.3 Kondisi Demografis 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2018), 

jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.140.675 

jiwa yang terdiri atas 565.102 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 575.573 jiwa 

berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini naik sebanyak 11.377 jiwa dibandingkan 

dengan tahun 2016. Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

jumlah penduduk setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010-2017. Jika dilihat dari 

kepadatan penduduknya, pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kabupaten Demak 

mencapai 1.271,05 jiwa/km2 dengan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 98,18. 

Sex ratio merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan 

perempuan pada yang berada di Kabupaten Demak. Di bawah ini merupakan data 

jumlah penduduk laki-laki dan perempuan serta kepadatan penduduk di 

Kabupaten Demak pada tahun 2010-2017. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Jenis  

Kelamin di Kabupaten Demak Tahun 2010-2017 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 
Sex Ratio 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

2010 524.022 533.673 1.057.695 1178,58 98,19 

2011 530.297 540.010 1.070.307 1192,64 98,20 

2012 536.390 546.108 1.082.498 1206,22 98,22 

2013 542.319 552.176 1.094.495 1219,59 98,21 

2014 548.068 558.141 1.106.209 1232,64 98,20 

2015 553.874 564.031 1.117.905 1245,67 98,20 

2016 559.488 569.810 1.129.298 1258,37 98,19 

2017 565.102 575.573 1.140.675 1271,05 98,18 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2018), data diolah  

4.2 Kondisi Perekonomian Daerah Penelitian 

 Berdasarkan data PDRB di bawah ini, yaitu pada tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa pada tahun 2010 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten 

Demak memberikan kontribusi PDRB terbesar dengan sumbangan PDRB sebesar 

Rp. 3.263.767,46 (juta rupiah) dari total PDRB seluruh sektor sebesar Rp. 

11.647.735,66 (juta rupiah). Tetapi pada tahun 2017 yang memberikan kontribusi 

PDRB terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan sumbangan PDRB 

sebesar Rp. 4.793.809,4 (juta rupiah) dari total PDRB seluruh sektor sebesar Rp. 

16.537.579,21 (juta rupiah). Jika dilihat dalam prosentase, sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan Kabupaten Demak pada tahun 2010 mampu 

menyumbang sebesar 28,02% dari total PDRB seluruh sektor dan sektor industri 

pengolahan Kabupaten Demak pada tahun 2017 mampu menyumbang sebesar 

28,99% dari total PDRB seluruh sektor.  
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 Selain itu, sektor yang mendominasi pada tahun 2010 adalah sektor 

industri pengolahan pada peringkat ke dua dengan sumbangan sebesar Rp. 

2.889.537,16 (juta rupiah) atau sebesar 24,81% dan sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada peringkat ke tiga dengan 

sumbangan sebesar Rp. 1.903.008,15 (juta rupiah) atau sebesar 16,34%. 

Sedangkan pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

memperoleh peringkat ke dua dengan sumbangan PDRB sebesar Rp. 

3.677.823,41 (juta rupiah) atau sebesar 22,24% dan sektor sektor perdagangan 

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memperoleh peringkat ke tiga 

dengan sumbangan PDRB sebesar Rp. 2.779.341,68 (juta rupiah) atau sebesar 

16,81%. 

 Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 

merupakan sektor yang memberikan kontribusi PDRB paling rendah di 

Kabupaten Demak dengan sumbangan PDRB sebesar Rp. 9.514,4 (juta rupiah) 

atau sebesar 0,08% dari total PDRB seluruh sektor sebesar Rp. 11.647.735,66 

(juta rupiah) pada tahun 2010. Pada tahun 2017 sektor pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah, dan daur ulang masih tetap dengan sumbangan PDRB paling 

rendah yaitu sebesar Rp. 12.134,63 (juta rupiah) atau sebesar 0,07% dari total 

PDRB seluruh sektor sebesar Rp. 16.537.579,21 (juta rupiah). 
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Tabel 4.2 

PDRB Kabupaten Demak Atas Dasar Harga Konstan 2010  

Tahun 2010 dan 2017 (juta rupiah) 

SEKTOR 2010 % 2017 % 

A. Pertanian. Kehutanan. dan 

Perikanan 
3.263.767,46 28,02 3.677.823,41 22,24 

B. Pertambangan dan 

Penggalian 
53.407,77 0,46 69.253,39 0,42 

C. Industri Pengolahan 2.889.537,16 24,81 4.793.809,4 28,99 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 11.372,11 0,10 18.274,79 0,11 

E. Pengadaan Air. 

Pengelolaan Sampah. Limbah 

dan Daur Ulang 

9.514,4 0,08 12.134,63 0,07 

F. Konstruksi 1.012.724,21 8,69 1.391.782,7 8,42 

G. Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

1.903.008,15 16,34 2.779.341,68 16,81 

H. Transportasi dan 

Pergudangan 
328.203,41 2,82 504.271,53 3,05 

I. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
310.275,29 2,66 414.066,36 2,50 

J. Informasi dan Komunikasi 210.640,68 1,81 410.486,42 2,48 

K. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
272.601,55 2,34 396.456,55 2,40 

L. Real Estate 148.091,57 1,27 228.130,04 1,38 

M.N Jasa Perusahaan 24.142,16 0,21 41.815,47 0,25 

O. Administrasi 

Pemerintahan. Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

474.292,12 4,07 559.461,65 3,38 

P. Jasa Pendidikan 358.532,55 3,08 670.157,96 4,05 

Q. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
70.856,12 0,61 125.486,88 0,76 

R.S.T.U. Jasa lainnya 306.768,95 2,63 444.826,35 2,69 

Total PDRB 11.647.735,66 100,00 16.537.579,21 100,00 

Rata-rata PDRB 685.160,9212   972.798,7771   
Sumber : BPS Kabupaten Demak (2018), data diolah 



24 

 

 Di daerah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan data PDRB pada tabel 

4.3 di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 yang memberikan 

kontribusi PDRB terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan sumbangan 

PDRB sebesar Rp. 215.156.474,6 (juta rupiah) dari total PDRB seluruh sektor 

sebesar Rp. 623.224.621,3 (juta rupiah). Pada tahun 2017, sektor industri 

pengolahan tetap mendominasi dengan menyumbang PDRB paling besar di 

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 308.820.968,5 (juta rupiah) dari total PDRB 

seluruh sektor sebesar Rp. 894.050.472,5 (juta rupiah). Sektor industri pengolahan 

mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah sebanyak 

34,52% pada tahun 2010 dan 34,54% pada tahun 2017. 

 Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi PDRB paling rendah 

adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan 

sumbangan PDRB sebesar Rp. 543.235,9 (juta rupiah) atau sebesar 0,09% dari 

total PDRB seluruh sektor sebesar Rp. 623.224.621,3 (juta rupiah) pada tahun 

2010. Pada tahun 2017 sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan 

daur ulang tetap memberikan kontribusi PDRB paling rendah dengan sumbangan 

PDRB sebesar Rp. 628.207,67 (juta rupiah) 0,07% dari total PDRB seluruh sektor 

sebesar Rp. 894.050.472,5 (juta rupiah).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabel 4.3 

PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010  

Tahun 2010 dan 2017 (juta rupiah) 

SEKTOR 2010 % 2017 % 

A. Pertanian. Kehutanan. dan 

Perikanan 
99.572.441,08 15,98 118.125.647,1 13,21 

B. Pertambangan dan 

Penggalian 
13.346.392,63 2,14 20.373.383,14 2,28 

C. Industri Pengolahan 215.156.474,6 34,52 308.820.968,5 34,54 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 636.381,9 0,10 976.552,87 0,11 

E. Pengadaan Air. 

Pengelolaan Sampah. Limbah 

dan Daur Ulang 

543.235,9 0,09 628.207,67 0,07 

F. Konstruksi 64.423.248,23 10,34 92.762.018,26 10,38 

G. Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

91.678.669,23 14,71 129.342.178,6 14,47 

H. Transportasi dan 

Pergudangan 
18.644.272,73 2,99 29.867.333,04 3,34 

I. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
18.772.500,06 3,01 28.425.804,01 3,18 

J. Informasi dan Komunikasi 20.826.935,54 3,34 40.485.502,07 4,53 

K. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
17.234.332,49 2,77 24.877.927,05 2,78 

L. Real Estate 10.670.140,43 1,71 16.856.963,15 1,89 

M.N Jasa Perusahaan 1.782.800,1 0,29 3.296.655,45 0,37 

O. Administrasi 

Pemerintahan. Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

19.764.882,09 3,17 23.304.537,35 2,61 

P. Jasa Pendidikan 16.352.073,04 2,62 33.819.286,13 3,78 

Q. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
4.096.105,88 0,66 7.525.669,87 0,84 

R.S.T.U. Jasa lainnya 9.723.735,44 1,56 14.561.838,3 1,63 

Total PDRB 623.224.621,3 100,00 894.050.472,5 100,00 

Rata-rata PDRB 36.660.271,84   52.591.204,27   
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2018), data diolah 
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4.3 Analisis Internal 

 Analisis internal merupakan analisis yang terdiri dari analisis Indeks 

Dominasi Sektor (IDS) dan analisis Indeks Potensi Perkembangan Sektor (IPPS) 

(Yuwono, 2000). Sektor dengan nilai IDS lebih dari satu memiliki arti bahwa 

sektor tersebut dominan sedangkan sektor dengan nilai IDS kurang dari satu 

memiliki arti bahwa sektor tersebut tidak dominan. Kemudian sektor dengan nilai 

IPPS lebih dari satu memiliki arti bahwa sektor tersebut memiliki laju 

pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata seluruh 

sektor dan sebaliknya jika sektor dengan nilai IPPS kurang dari satu memiliki arti 

bahwa sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan 

laju pertumbuhan rata-rata seluruh sektor. Sektor yang memiliki nilai IPPS lebih 

dari satu berpotensi untuk berkembang dan menjadi sektor dominan, namun 

sektor yang memiliki nilai IPPS kurang dari satu tidak berpotensi untuk 

berkembang dan tidak berpotensi untuk menjadi sektor yang dominan. 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis 

internal yaitu analisis Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan analisis Indeks Potensi 

Perkembangan Sektor (IPPS) pada sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten 

Demak dengan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Demak pada 

tahun 2010 sebagai tahun dasar dan tahun 2017 sebagai tahun amatan. 
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Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan Indeks Potensi 

Perkembangan Sektor (IPPS) Sektor Ekonomi di Kabupaten Demak  

Tahun 2010 - 2017 

SEKTOR IDS IPPS 

A. Pertanian. Kehutanan. dan 

Perikanan 
3,78 0,79 

B. Pertambangan dan 

Penggalian 
0,07 0,91 

C. Industri Pengolahan 4.93 1,17 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 1,13 

E. Pengadaan Air. Pengelolaan 

Sampah. Limbah dan Daur 

Ulang 

0,01 0,90 

F. Konstruksi 1,43 0,97 

G. Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

2,86 1,03 

H. Transportasi dan 

Pergudangan 
0,52 1,08 

I. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
0,43 0,94 

J. Informasi dan Komunikasi 0,42 1,37 

K. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
0,41 1,02 

L. Real Estate 0,23 1,08 

M.N Jasa Perusahaan 0,04 1,22 

O. Administrasi Pemerintahan. 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

0,58 0,83 

P. Jasa Pendidikan 0,69 1,32 

Q. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
0,13 1,25 

R.S.T.U. Jasa lainnya 0,46 1,02 

Sumber : BPS Kabupaten Demak (2018), data diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diindikasikan bahwa sektor dengan 

nilai IDS lebih dari satu yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor 

industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor-sektor yang dominan. Sektor 

dengan nilai IDS kurang dari satu yaitu sektor pertambangan dan penggalian, 

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

limbah dan daur ulang, sektor transportasi 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 pemerintah, pertahanan, dan jaminal sosial wajib, sektor jasa 

pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya 

merupakan sektor-sektor yang tidak dominan.  

 Sektor dengan nilai IPPS lebih dari satu yaitu sektor industri pengolahan, 

sektor pengadaaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi 

mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi 

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

perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 

serta sektor jasa lainnya merupakan sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan 

di atas rata-rata laju pertumbuhan seluruh sektor di Kabupaten Demak 

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor dengan nilai IPPS 

kurang dari satu yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah 

dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminal sosial wajib 

merupakan sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju 

pertumbuhan seluruh sektor di Kabupaten Demak berdasarkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).  

 Pada tabel 4.4.1 di bawah ini merupakan klasifikasi sektor ekonomi 

Kabupaten Demak berdasarkan perhitungan IDS dan IPPS. Kuadran I dengan nilai 

IDS dan IPPS lebih dari satu merupakan sektor yang dominan dan memiliki 

potensi untuk berkembang. Kuadran II dengan nilai IDS kurang dari satu dan 
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IPPS lebih dari satu merupakan sektor yang tidak dominan tetapi memiliki potensi 

untuk berkembang. Kuadran III dengan nilai IDS lebih dari satu dan IPPS kurang 

dari satu merupakan sektor yang dominan tetapi tidak memiliki potensi untuk 

berkembang. Kuadran IV dengan nilai IDS kurang dari satu dan IPPS kurang dari 

satu merupakan sektor yang tidak dominan dan tidak memiliki potensi untuk 

berkembang. 

Tabel 4.4.1 

Klasifikasi Sektor Ekonomi berdasarkan Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan 

Indeks Potensi Perkembangan Sektor (IPPS) di Kabupaten Demak 

 IDS > 1 IDS < 1 

IPPS > 1 Kuadaran I 

1. Industri Pengolahan 

2. Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda 

Motor 

Kuadran II 

1. Pengadaan Listrik dan Gas 

2. Transportasi dan Pergudangan 

3. Informasi dan Komunikasi 

4. Jasa Keuangan dan Asuransi 

5. Real Estate 

6. Jasa Perusahaan 

7. Jasa Pendidikan 

8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

9. Jasa lainnya 

IPPS < 1 Kuadaran III 

1. Pertanian. 

Kehutanan. dan 

Perikanan 

2. Konstruksi 

Kuadran IV 

1. Pertambangan dan Penggalian 

2. Pengadaan Air. Pengelolaan 

Sampah. Limbah dan Daur 

Ulang 

3. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

4. Administrasi Pemerintahan. 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

Sumber : BPS Kabupaten Demak (2018), data diolah 
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 Kuadran I terdapat sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan 

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor-sektor ini merupakan 

sektor yang dominan serta memiliki potensi untuk berkembang dan sektor-sektor 

ini merupakan sektor andalan karena memiliki nilai IDS > 1 dan IPPS > 1. 

 Kuadran II terdapat sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi 

dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan 

asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Sektor-sektor ini 

merupakan sektor yang tidak dominan tetapi memiliki potensi untuk berkembang 

karena memiliki nilai IDS < 1 dan IPPS > 1. 

 Kuadran III terdapat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor 

konstruksi. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang dominan tetapi tidak 

memiliki potensi untuk berkembang karena memiliki nilai IDS > 1 dan IPPS < 1. 

 Kuadaran IV terdapat sektor pertambangan dan penggalian, sektor 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, 

dan jaminan sosial wajib. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang tidak dominan 

serta tidak memiliki potensi untuk berkembang karena memiliki nilai IDS < 1 dan 

IPPS < 1. 
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4.4 Analisis Eksternal 

 Analisis eksternal merupakan analisis yang terdiri dari analisis Static 

Location Quotient (SLQ) dan analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) 

(Yuwono, 2000). Sektor dengan nilai SLQ lebih dari satu memiliki arti bahwa 

sektor tersebut merupakan sektor unggulan sedangkan sektor dengan nilai SLQ 

kurang dari satu memiliki arti bahwa sektor tersebut sektor yang tidak unggul 

bersaing. Kemudian sektor dengan nilai DLQ lebih dari satu memiliki arti bahwa 

sektor tersebut memiliki perkembangan yang termasuk pesat dan sebaliknya jika 

sektor dengan nilai DLQ kurang dari satu memiliki arti bahwa sektor tersebut 

memiliki perkembangan yang termasuk lambat. Sektor yang memiliki nilai DLQ 

lebih dari satu berpotensi untuk mengembangkan keunggulan bersaing di masa 

depan, namun sektor yang memiliki nilai DLQ kurang dari satu tidak berpotensi 

untuk berkembang dan tidak berpotensi untuk mengembangkan keunggulan 

bersaing di masa depan.  

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis 

eksternal yaitu analisis Static Location Quotient (SLQ) dan analisis Dynamic 

Location Quotient (DLQ) pada sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten 

Demak dan Provinsi Jawa Tengah dengan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

pada tahun 2010 sebagai tahun dasar dan tahun 2017 sebagai tahun amatan. 
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Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location 

Quotient (DLQ) Sektor Ekonomi di Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2010 - 2017 

SEKTOR SLQ DLQ 

A. Pertanian. Kehutanan. dan 

Perikanan 
1,68 0,96 

B. Pertambangan dan 

Penggalian 
0,18 0,86 

C. Industri Pengolahan 0,84 1,17 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 1,01 1,06 

E. Pengadaan Air. Pengelolaan 

Sampah. Limbah dan Daur 

Ulang 

1,04 1,11 

F. Konstruksi 0,81 0,96 

G. Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

1,16 1,05 

H. Transportasi dan 

Pergudangan 
0,91 0,97 

I. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
0,79 0,89 

J. Informasi dan Komunikasi 0,55 1,01 

K. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
0,86 1,02 

L. Real Estate 0,73 0,99 

M.N Jasa Perusahaan 0,69 0,95 

O. Administrasi Pemerintahan. 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

1,30 1,01 

P. Jasa Pendidikan 1,07 0,91 

Q. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
0,90 0,97 

R.S.T.U. Jasa lainnya 1,65 0,98 

Sumber : BPS Kabupaten Demak (2018), BPS Provinsi  

Jawa Tengah (2018), data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diindikasikan bahwa sektor dengan 

nilai SLQ lebih dari satu yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor 

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

daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, 

sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa lainnya merupakan sektor-sektor 

unggulan. Sektor dengan nilai SLQ kurang dari satu yaitu sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor transportasi 

dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor 

informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, 

sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan 

sektor yang tidak unggul bersaing. 

Sektor dengan nilai DLQ lebih dari satu yaitu sektor industri pengolahan, 

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

limbah, dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan 

sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan 

asuransi, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial 

wajib merupakan sektor yang perkembangannya termasuk pesat dan berpotensi 

untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Sektor dengan nilai DLQ kurang 

dari satu yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa 

perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 

serta sektor jasa lainnya merupakan sektor yang perkembangannya termasuk 

lambat dan tidak berpotensi untuk mengembangkan keunggulan bersaing. 

 Pada tabel 4.5.1 di bawah ini merupakan klasifikasi sektor ekonomi 

Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perhitungan SLQ dan 

DLQ. Kuadran I dengan nilai SLQ dan DLQ lebih dari satu merupakan sektor 

unggulan dan di masa depan sektor ini dapat menjadi sektor unggulan lagi. 

Kuadran II dengan nilai SLQ kurang dari satu dan DLQ lebih dari satu merupakan 

sektor yang tidak unggul bersaing tetapi di masa depan sektor ini dapat menjadi 
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sektor unggulan. Kuadran III dengan nilai SLQ lebih dari satu dan DLQ kurang 

dari satu merupakan sektor unggulan tetapi di masa depan sektor ini tidak menjadi 

sektor unggulan lagi. Kuadran IV dengan nilai SLQ kurang dari satu dan DLQ 

kurang dari satu merupakan sektor yang tidak unggul bersaing dan di masa depan 

juga tidak dapat menjadi sektor unggulan. 

Tabel 4.5.1 

Klasifikasi Sektor Ekonomi berdasarkan Static Location Quotient (SLQ) dan 

Dynamic Location Quotient (DLQ) di Kabupaten Demak dan Provinsi  

Jawa Tengah 

 SLQ > 1 SLQ < 1 

DLQ > 1 Kuadaran I 

1. Pengadaan Listrik dan 

Gas 

2. Pengadaan Air. 

Pengelolaan Sampah. 

Limbah dan Daur Ulang 

3. Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

4. Administrasi 

Pemerintahan. Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

Kuadran II 

1. Industri Pengolahan 

2. Informasi dan 

Komunikasi 

3. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

DLQ < 1 Kuadaran III 

1. Pertanian. Kehutanan. dan 

Perikanan 

2. Jasa Pendidikan 

3. Jasa lainnya 

Kuadran IV 

1. Pertambangan dan 

Penggalian 

2. Konstruksi 

3. Transportasi dan 

Pergudangan 

4. Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 

5. Real Estate 

6. Jasa Perusahaan 

7. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

Sumber : BPS Kabupaten Demak (2018), BPS Provinsi Jawa Tengah (2018), data diolah 



35 

 

 Kuadran I terdapat sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sektor-sektor ini merupakan sektor 

unggulan dan di masa depan akan menjadi sektor unggulan lagi karena memiliki 

nilai SLQ > 1 dan DLQ > 1.  

 Kuadran II terdapat sektor industri pengolahan, sektor informasi dan 

komunikasi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor-sektor ini merupakan 

sektor yang tidak unggul dalam bersaing tetapi di masa depan sektor-sektor ini 

dapat menjadi sektor unggulan karena memiliki nilai SLQ < 1 dan DLQ > 1. 

 Kuadran III terdapat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor 

jasa pendidikan, serta sektor jasa lainnya. Sektor-sektor ini merupakan sektor 

unggulan tetapi di masa depan sektor-sektor ini tidak menjadi sektor unggulan 

lagi karena memiliki nilai SLQ > 1 dan DLQ < 1. 

 Kuadran IV terdapat sektor pertambangan dan penggalian, sektor 

konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi 

dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang tidak 

unggul dalam bersaing dan di masa depan sektor-sektor ini tidak dapat menjadi 

sektor unggulan karena memiliki nilai SLQ < 1 dan DLQ < 1. 
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Tabel 4.6 

Klasifikasi Sektor Ekonomi berdasarkan Sektor Andalan dan Sektor 

Unggulan di Kabupaten Demak 

 Andal Tidak Andal 

Unggul 1. Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; 

Reparasi 

Mobil dan 

Sepeda Motor 

 

1. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

2. Pengadaan Listrik dan Gas 

3. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib  

Tidak Unggul 1. Industri 

Pengolahan 

1. Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Konstruksi 

4. Transportasi dan Pergudangan 

5. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

6. Informasi dan Komunikasi 

7. Jasa Keuangan dan Asuransi 

8. Real Estate 

9. Jasa Perusahaan 

10. Jasa Pendidikan 

11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

12. Jasa Lainnya 

Sumber : BPS Kabupaten Demak (2018), BPS Provinsi Jawa Tengah (2018), data diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diindikasikan bahwa sektor 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor 

basis karena merupakan sektor andalan dan sektor unggulan. Sektor industri 

pengolahan merupakan sektor yang andal tetapi tidak unggul sehingga diperlukan 

kebijkan eksternal dari pemerintah agar di masa depan sektor ini menjadi sektor 

basis. Sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang, sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor yang unggul tetapi tidak 

andal sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintah agar di masa depan sektor 

ini akan berkembang menjadi sektor basis. Kemudian sektor yang tidak andal dan 

tidak unggul adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor transportasi dan 

pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi 

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

perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 

serta sektor jasa lainnya 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis internal yaitu analisis Indeks Dominasi Sektoral 

(IDS) dan analisis Indeks Potensi Perkembangan Sektor (IPPS) serta analisis 

eksternal yaitu analisis Static Location Quotient (SLQ) dan analisis Dynamic 

Location Quotient (DLQ), kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor andalan karena 

memiliki nilai IDS > 1 dan nilai IPPS > 1 

b) Sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah, dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor unggulan karena 

memiliki nilai SLQ > 1 dan nilai DLQ > 1 

c) Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 

adalah sektor basis Kabupaten Demak karena merupakan sektor andalan 

sekaligus sektor unggulan yang dibuktikan dengan nilai IDS > 1 dan nilai 

IPPS > 1 serta nilai SLQ > 1 dan nilai DLQ > 1. Sektor perdagangan besar 

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor inilah yang akan mendorong 

pembangunan di daerah Kabupaten Demak. Sektor yang laju 

pertumbuhannya tinggi dan sektor yang memberi sumbangan nilai tambah 

yang besar dan nilai kedepannya akan semakin besar terhadap PDRB serta 

sektor yang unggul dalam bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain 

di Provinsi Jawa Tengah. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak adalah 

sebagai berikut: 

a) Pemerintah Daerah Kabupaten Demak perlu memprioritaskan 

pengembangan pembangunan ekonomi daerah pada sektor yang memiliki 

potensi untuk berkembang menjadi sektor basis. Sektor industri 

pengolahan yang merupakan sektor andalan tetapi belum unggul sehingga 

perlu adanya kebijakan eksternal. Sedangkan sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang merupakan sektor 

unggulan tetapi belum andal sehingga perlu adanya kebijakan internal. 

b) Kebijakan eksternal untuk sektor industri pengolahan adalah dengan 

meningkatkan promosinya sehingga di masa depan sektor industri 

pengolahan dapat menjadi sektor basis. Kebijakan internal untuk sektor 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang adalah dengan 

pembinaan internal untuk meningkatkan besarannya sehingga di masa 

depan sektor ini dapat menjadi sektor basis.  

c) Pengembangan pada sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang inilah yang nantinya di masa 

depan akan memberikan kontribusi atau sumbangan yang besar terhadap 

PDRB Kabupaten Demak. 
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