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NIM F0105022 

 

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI 

SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN CILACAP  

PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH 

  

Otonomi Daerah  merupakan pemindahan sebagian besar kewenangan 
yang semula berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom. 
Diharapkan setelah diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat 
memaksimalkan perannya dalam memanfaatkan sumber daya daerahnya sendiri 
sehingga berpengaruh bagi pertumbuhan pendapatan daerah tersebut. Oleh karena 
itu dengan diterapkannya otonomi daerah, penting untuk mengetahui sektor-sektor 
yang merupakan sektor unggulan di suatu daerah. Karena sektor unggulan tersebut 
merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah tersebut. Dengan 
demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur 
ekonomi dan sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan selama maupun 
sesudah otonomi daerah di Kabupaten Cilacap. Sejalan dengan masalah tersebut, 
maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga kondisi dan gambaran 
pergeseran posisi sektor basis atau unggulan di Kabupaten Cilacap mengalami 
perbedaan pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah, sedangkan gambaran 
pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap diduga tidak jauh 
berbeda antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data 
runtut waktu (time series) dari PDRB Kabupaten Cilacap dan Propinsi Jawa 
Tengah selama kurun waktu 1994-2007 yang berasal dari BPS Cilacap maupun 
Jawa Tengah dan sumber-sumber data statistik lainnya. Sedangkan metode 
analisis data menggunakan analisis LQ maupun DLQ untuk mengetahui sektor 
basis dan laju pertumbuhannya, analisis Shift Share untuk mengetahui 
produktifitas kerja perekonomian Kabupaten Cilacap, yang kemudian dianalisis 
dengan Tipologi Sektoral maupun Tipologi Klassen serta Uji Beda Dua Mean 
untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak pada era sebelum dan selama 
otonomi daerah. 

Hasil analisis menunjukkan ada 3 sektor yang merupakan sektor unggulan 
pada masa sebelum otonomi daerah (sektor Pertanian, sektor Keuangan, 
Persewaan, dan Jasa Perusahaan, sektor Pertambangan dan Galian) dan ada 5 
sektor unggulan di masa sesudah otonomi daerah (sektor Pertanian, sektor 
Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan, sektor Pertambangan dan Galian, 
ditambah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Pengangkutan dan 
Komunikasi). Berdasarkan analisis Shift Share mengindikasikan bahwa laju 
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Cilacap sebelum otonomi daerah 
lebih cepat dan akibat pengaruh bauran industri cenderung mengarah ke 
perekonomian yang tumbuh relatif lambat serta memiliki keunggulan kompetitif 
dibandingkan Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan sesudah otonomi daerah laju 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap lebih tinggi, akibat bauran industri 
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cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat pula 
serta memiliki daya saing rendah. 

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 
beberapa saran antara lain Pemerintah Kabupaten Cilacap lebih memaksimalkan 
potensi dari sektor-sektor perekonomian basis tanpa mengesampingkan sektor non 
basis. Dalam penentuan kebijakan ekonomi daerahnya, sebaiknya Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cilacap, pada tahap pertama perhatian utamanya ditujukan 
pada sektor-sektor basis atau unggul yang berpotensi tetap unggul serta 
mempertimbangkan aspek keunggulan kompetitif sektor-sektor tersebut dan 
mempunyai daya saing wilayah terbaik yang dikembangkan tanpa mengabaikan 
sektor pendukungnya. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Sektor-sektor Ekonomi, Pengembangan Sektor 
Potensial, Basis Ekonomi, dan Otonomi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Otonomi Daerah  merupakan pemindahan sebagian besar kewenangan 

yang semula berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, 

sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon 

tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misi 

utama otonomi daerah sendiri adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan 
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efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta 

menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan (See Mardismo, 2002 : 59). Melalui misi otonomi daerah ini 

pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola keuangan daerahnya 

semaksimal mugkin yang ditujukan guna membiayai pembangunan 

daerahnya melalui kebijakan-kebijakan berupa Peraturan Daerah. Karena 

kewenangan membuat kebijakan (Peraturan Daerah) sepenuhnya menjadi 

wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan 

lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat 

tergantung pada kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah), 

sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk 

mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom.  

Dipicu dengan adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 

Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi 

daerah) yang didasarkan pada Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomer 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang kemudian digantikan 

oleh Undang-Undang Nomer 32 dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004, 

yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan 

kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai 

koodinator. 
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 Dengan diterapkannya Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan pusat dengan daerah, menggantikan Undang-undang 

Nomer 22 dan 25 Tahun 1999,  mempertegas pelaksanaan pemerintah daerah 

kearah otonomi dan desentralisasi keuangan. Salah satu ciri dari 

pelaksanaannya adalah terletak pada self supporting-nya pada bidang 

keuangan. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan 

potensi sumber daya alamnya, karena kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan potensi 

yang dimiliki, diharapkan masyarakat lokal mempunyai hak, wewenang, dan 

kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri atas inisiatif sendiri dalam 

urusan rumah tangganya (Supriyadi SN, 2000 : 2-3). 

 Guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam memaksimalkan 

pendapatan daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih dapat  

mengoptimalkan potensi-potensi dari berbagai sektor perekonomian 

daerahnya. Daerah harus memiliki keunggulan tertentu pada suatu bidang 

atau sektor yang berbeda dengan daerah lain, sehingga daerah perlu 

melakukan antisipasi dengan menentukan sektor apa yang menjadi sektor 

basis ekonomi dan kemungkinan bisa dikembangkan pada masa yang akan 

datang (Suyatno, 2000 : 145).  Hal ini penting karena sektor-sektor tersebut 

yang menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah tersebut yang 

dialokasikan untuk pembangunan daerahnya, dimana pendapatan dari sektor 

basis maupun non basis merupakan total pendapatan wilayah tersebut, 
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sedangkan dari Pemerintah Pusat sendiri hanya berupa Dana Perimbangan 

yang bertujuan untuk membantu suatu daerah yang kondisi daerahnya kurang 

sumber daya-nya. Oleh karena itu, guna menjaga keseimbangan horizontal, 

daerah yang tidak mempunyai kekayaan atau potensi sumber alam yang 

berlimpah-limpah akan dibantu oleh Dana Perimbangan. 

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. Pertumbuhan 

ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan 

adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang 

secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut 

Sukirno (1994:10), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

bertambah dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan laju pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah 

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk 

dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. 

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah 

dalam periode tertentu ditunjukan dalam PDRB (Pendapatan Domestik 

Regional Bruto), yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto (gross 

value aded) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tersebut 
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(Robinson Tarigan, 2004 : 18). Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu 

pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita 

menurut harga atau pendapatan terus menerus bertambah. Berdasarkan data 

yang diolah dari data PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 1994 – 2007 maka 

dapat diketahui laju pertumbuhan perekonomian per kapita Kabupaten 

Cilacap pada tabel sebagai berikut : 
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Table 1.1 
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Cilacap 

Tahun 1994-2007 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan 
Rupiah) Tanpa Minyak. 

Tahun PDRB / Kapita Pertumbuhan 
1994 3.228.789,60 - 

1995 3.512.001,12 8,77 
1996 3.699.608,41 5,34 
1997 3.841.396,94 3,83 
1998 3.599.359,16 -6,30 
1999 3.663.986,61 1,80 
2000 3.813.563,46 4,08 
2001 3.927.764,72 2,99 
2002 4.027.502,87 2,54 
2003 4.135.057,62 2,67 
2004 4.278.944,76 3,48 
2005 4.421.901,31 3,34 
2006 4.601.428,56 4,06 
2007 4.804.799,32 4,42 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap 2007 (diolah) 

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah 

terluas di Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi dari banyak sektor, meliputi 

sektor industri, sektor pertanian, sektor jasa, sektor perdagangan, dan lain-

lain. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi per 

kapita Kabupaten Cilacap pada tahun 2007 tercatat 4,42 persen menurut harga 

konstan. Secara riil pertumbuhan tahun 2007 ini relatif meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2006 tumbuh 4,06 

persen. Apabila dibandingkan dengan keadaan ekonomi setelah adanya 

kebijakan otonomi daerah (2001-2007), maka rata-rata laju pertumbuhan 

pendapatan per kapitanya sebesar 3,42 persen, meningkat dibandingkan 

sebelum otonomi daerah. Karena sebelum berlakunya kebijakan otonomi 

daerah, laju pertumbuhan laju pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten 
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Cilacap (1994-2000) hanya sebesar 2,92 persen. Ini menunjukkan bahwa 

secara umum pendapatan per kapita dari masyarakat Kabupaten Cilacap 

setelah berlakunya otonomi daerah lebih baik dibandingkan sebelum 

diberlakukannya otonomi daerah (hal ini terkait dari pengaruh jumlah dan 

pertumbuhan penduduk dari Kabupaten Cilacap), tetapi jika dilihat dari laju 

pertumbuhan per tahunnya, perekonomian Kabupaten Cilacap selalu 

mengalami peningkatan tiap tahunnya (walaupun pada tahun 1998 mengalami 

penurunan sebesar -6,30 persen dimana terkait dengan adanya pengaruh dari 

peristiwa krisis multidimensi di Indonesia). 

Sebagai salah satu kawasan industri, pembangunan di Kabupaten 

Cilacap diharapkan terus meningkat, hal ini dikarenakan kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor-sektor basis yang 

berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan 

sektor-sektor non-basis agar mampu memberikan tambahan pendapatan. 

Dengan potensi yang dimiliki, maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap 

harus mampu membuat kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat 

dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Karena kebijakan tersebut 

menentukan kelangsungan dari sektor-sektor tersebut, apakah  memberikan 

kontribusi maksimal atau tidak terhadap pendapatan daerah Kabupaten 

Cilacap.  

Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui 

potensi ekonomi Kabupaten Cilacap dan struktur perekonomian Kabupaten 

Cilacap dengan membandingkan antara sektor unggulan di Kabupaten 

Cilacap sebelum dan sesudah otonomi daerah dimana dapat mengindikasikan 
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seberapa efektif strategi penentuan sektor unggulan dalam pertumubuhan 

ekonomi daerah guna mendukung kemandirian daerah di era otonomi daerah. 

Penelitian ini mengambil periode waktu sebelum otonomi daerah (1994-

2000) dan sesudah otonomi daerah (2001-2007), hal ini karena perekonomian 

suatu daerah khususnya Kabupaten Cilacap sebelum berlakunya kebijakan 

otonomi daerah masih mengandalkan bantuan dari pusat, sedangkan saat ini 

setelah berlakunya Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-undang Nomer 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-

Undang Nomer 32 dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004, 

perekonomian suatu daerah diharapkan untuk lebih mandiri dalam melihat, 

menganalisa, dan mengambil kebijakan atas potensi dari daerahnya yang 

kemudian dapat digunakan untuk membiayai  perekonomiannya yang 

berimbas pada kesejahteraan masyarakat daerahnya. Atas dasar permasalahan 

di atas, maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PERUBAHAN 

STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN 

DI KABUPATEN CILACAP PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH 

OTONOMI DAERAH” 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat suatu 

permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini, yaitu : 
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1. Sektor-sektor ekonomi apakah yang menjadi sektor basis atau unggulan 

terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap pada masa sebelum dan 

sesudah otonomi daerah? 

2. Bagaimanakah keadaan perubahan struktur ekonomi yang terjadi di 

Kabupaten Cilacap baik pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah? 

3. Apakah ada perbedaan selama masa sebelum dan sesudah otonomi daerah 

terkait dengan sektor basis dan perubahan struktur perekonomian di 

Kabupaten Cilacap? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau 

unggulan di Kabupaten Cilacap sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur ekonomi Kabupaten 

Cilacap pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

3. Untuk mengetahui adakah perbedaan terkait sektor basis dan perubahan 

struktur perekonomian selama sebelum dan sesudah otonomi daerah di 

Kabupaten Cilacap. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan nantinya hasil yang diperoleh dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang 

diungkap sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



25 
 

pengambilan keputusan sehingga akan menuju hasil yang lebih baik. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Sumbangan pemikiran terhadap pembangunan yang ada. 

2. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang perkembangan 

perekonomian daerah khususnya daerah Kabupaten Cilacap. 

3. Hasil dari analisa diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam mengoptimalkan potensi daerah agar Pendapatan Asli 

Daerah meningkat. 

4. Sebagai bahan informasi terhadap peneliti dan semua kalangan yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. 

5. Sebagai bahan referensi bagi semua kalangan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 

a. Pengertian 

Analisa tentang petumbuhan ekonomi banyak berkembang 

seiring dengan perkembangan perekonomian kewilayahan yang 

berkembang meluas. Menurut Arsyad (1999) ada perbedaan antara 

pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Para pakar 

ekonomi seperti kaum Merkantilisme, Klasik sampai Keynes 

membedakan kedua pengertian tersebut yaitu peningkatan pendapatan 

per kapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan Pendapatan 

Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto pada suatu tahun 

tertentu dikurangi dengan tingkat pertumbuhan penduduk, dan 

perkembangan Pendapatan Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional 

Bruto yang terjadi dalam suatu negara diikuti oleh perombakan dan 

modernisasi struktur ekonominya (transformasi ekonomi).  

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari 

tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur 

ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Sedangkan menurut 

Profesor Simon Kuznets (Michael P. Todaro, 2000: 144), 
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pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai kenaikan kapasitas dalam 

jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan 

berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, kenaikan kapasitas itu 

sendiri dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian 

teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang 

ada. 

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah 

tersebut. Sumber-sumber kemajuan ekonomi sendiri bisa meliputi 

berbagai macam faktor, akan tetapi secara umum dapat dikatakan 

bahwa sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah 

adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal 

atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil 

meningkatkan kualitas sumber daya produktif dan yang bias 

menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-

penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Disamping faktor-

faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, faktor sosial juga mempunyai peranan yang penting. Faktor 

sosial ini diantaranya keamanan politik, adat istiadat, agama, sistem 

pemerintahan dan sebagainya. 

Sedangkan pembangunan secara umum dipandang sebagai suatu 

proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan 

mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-

institusi nasional disamping tetap mengejar akslerasi pertumbuhan 
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ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 

kemiskinan. Menurut Arsyad (1999) Pembangunan ekonomi pada 

umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan 

kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam 

jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. 

Sementara proses pembangunan menurut Michael P. Todaro (2000) 

memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut : 

- Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai 

macam barang kebutuhan hidup yang pokok. 

- Peningkatan standar hidup, selain berupa peningkatan pendapatan 

juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan 

kualitas pendidikan, dan peningkatan perhatian atas nilai-nilai 

kultural dan kemanusiaan. 

- Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 

agar tidak tergantung terhadap orang atau bangsa lain. 

b. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah 

Banyak para ahli ekonomi mengemukakan pengertian tentang 

pembangunan ekonomi daerah, secara tradisional pembangunan 

memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic 

Product atau Produk Domestik Bruto suatu Negara, tetapi kemudian 

muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih 

menekankan pada peningkatan income per kapita, dimana kemampuan 

suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat 
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pertumbuhan penduduk. Sedangkan secara umum, pembangunan 

ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely dalam Mudrajad Kuncoro, 

2004). 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah sendiri  dianggap 

sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya 

publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki sektor 

swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber-sumber daya swasta 

secara bertanggung jawab. 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), ada dua kondisi yang 

mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu 

tekanan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar negeri yang 

mempengaruhi kebutuhan dalam proses pembangunan 

perekonomiannya, dan kenyataan bahwa perekonomian dalam suatu 

negara dipengaruhi oleh sektor-sektor secara berbeda-beda. Sehingga 

hal ini yang dapat menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat 

daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. 

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu 

daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 

2000: 16-18, dalam Kuncoro, 2004: 63) : 
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- Ketahanan (Sustenance) 

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, 

kesehatan, dan proyeksi) untuk mempertahankan hidup. 

- Harga diri atau jati diri (Self Esteem) 

Pembangunan haruslah memanusiakan orang, dalam arti luas 

pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan 

sebagai manusia yang berada di daerah itu. 

- Freedom from servitude 

Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, 

berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan.  

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu kenyataan fisik berupa proses peningkatan dan 

perkembangan perekonomian daerah yang dilakukan oleh segenap 

lapisan masyarakat daerah beserta pemerintah melaui serangkaian 

kombinasi sosial, ekonomi dan institusional yang  bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat 

daerah guna mensejahterakan daerahnya agar lebih baik. 
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Ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi 

daerah (Blakely dalam Mudrajad Kuncoro, 2004), yang disajikan 

dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 
Proses Prencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 

Tahap Tugas 

I 

Pengumpulan dan Analisis Data 

- Penentuan basis ekonomi 

- Analisis struktur tenaga kerja 

- Evalausi kebutuhan tenaga kerja 

- Analisis peluang dan kendala pembangunan 

- Analisis kapasitas kelembagaan 

II 

Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah 

- Penetuan tujuan dan kriteria 

- Penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan 

- Penyusunan target strategi  

III 

Pemilihan Proyek-proyek Pembangunan 

- Identifikasi proyek potensial 

- Penilaian kelayakan proyek 

IV 

Pembuatan Rencana Tindakan 

- Pra penilaian hasil proyek 

- Pengembangan input proyek 

- Penentuan alternatif sumber pembiayaan 

- Identifikasi struktur proyek 
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V 

Penentuan Rincian Proyek 

- Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci 

- Penyiapan rencana bisnis (BusineShift Share Plan) 

- Pengembangan, pemantauan, dan pengevaluasian 

program 

VI 

Persiapan Perencanaan  Secara Keseluruhan dan 

Implementasi 

- Penyiapan skedul implementasi rencana proyek 

- Penyususnan rencana program pembangunan 

secara keseluruhan 

- Pemasaran kebutuhan keuangan 

Sumber : Mudrajad Kuncoro (2004) 

c. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah 

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang 

tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah adalah peran (role) yang 

akan dilakukan dalam proses pembangunan. Menurut Arsyad (1999: 

120) ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah 

dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu : 

- Entrepreneur 

Dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah 

bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintah 

daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-
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aset daerah harus dapat dikelola dengan baik sehingga secara 

ekonomis menguntungkan. 

- Koordinator 

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk 

menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi 

pembangunan di daerahnya. Dalam perannya ini, pemerintah 

daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, 

dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran 

ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. 

- Fasilitator 

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui 

perbaikan linkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) 

di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan 

prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) 

yang lebih baik. 

- Stimulator 

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan 

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang aka 

mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah 

tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada 

tetap berada di daerah tersebut. 

2. Otonomi Daerah 

a. Pengertian 
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Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten atau 

kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten atau kota, meliputi 

perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana 

umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, 

penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, 

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, 

pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan 

kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum 

pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, 

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya 

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan urusan pemerintahan Kabupaten atau kota yang 

bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada 

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, ke-khasan, dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan. 
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Pengertian Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan pengertian Desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Sesuai dengan penjelasan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 

bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada kabupaten 

didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab. 

1) Kewenangan otonomi luas. 

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah 

keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 

mencangkup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali 

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal serta agama dan kewenangan di bidang lainnya 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu 

keleluasaan otonomi mencangkup pula kewenangan kewenangan 

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 
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2) Otonomi Nyata 

Otonomi nyata adalah, keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu, yang 

secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh hidup dan 

berkembang di daerah. 

3) Otonomi Yang Bertanggung Jawab 

Otonomi yang bertanggung jawab adalah, berupa perwujudan 

pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 

kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan otonomi berupa 

peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan 

serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah 

serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara kesatuan 

Republik Indonesia. Tujuan Otonomi Daerah adalah 

memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan 

mengurusi rumah tangganya sendiri. 

b. Misi Utama 

Menurut See Mardiasmo (2002: 59) misi utama Otonomi 

Daerah adalah  

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat, 
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- Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya 

daerah, dan  

- Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) 

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.  

c. Penerimaan dan Pendapatan Daerah 

Pengertian Penerimaan Daerah Menurut Undang-undang Nomer 

33 Tahun 2004 adalah uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan 

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan. Dalam pelaksanaan desentralisasi, berdasarkan 

Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 Pasal 5, penerimaan daerah 

terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan yang bersumber dari : 

1) Pendapatan Daerah, bersumber : 

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

- Dana Perimbangan, dan 

- Pendapatan Lain-lain 

2) Pembiayaan Daerah, bersumber dari : 

- Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah 

- Penerimaan Pinjaman Daerah, 

- Dana Cadangan Daerah, dan 

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

3. Pendapatan Regional 

Salah satu indikator uuntuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

wilayah atau kabupaten dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data 
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PDRB. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2007 : 2) 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, 

sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai 

tahun dasar. 

a. Penghitungan PDRB 

Untuk menghitung PDRB yang ditimbulkan dari satu daerah ada 

tiga pendekatan yang digunakan (BPS 2007: 3) yaitu : 

1) Pendekatan Produksi, yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai 

tambah di suatu wilayah dengan melihat seluruh produksi netto 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor 

perekonomian selama satu tahun. 

2) Pendekatan Pendapatan, adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor 

produksi, meliputi : 

- Upah/gaji (balas jasa faktor produksi tenaga kerja) 

- Sewa tanah (balas jasa faktor produksi tanah) 

- Bunga modal (balas jasa faktor produksi modal) 

- Keuntungan (balas jasa faktor produksi wiraswasta/skill) 
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3) Pendekatan Pengeluaran, adalah model pendekatan dengan cara 

menjumlahkan nilai permintaan akhir dari seluruh barang dan jasa, 

yaitu: 

- Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga 

swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dan pemerintah. 

- Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap 

bruto. 

- Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor netto 

Seharusnya ada satu metode pendekatan lagi jika data yang tersedia 

tidak memungkinkan Metode Alokasi, model pendekatan ini digunakan 

karena kadang-kadang dengan data yang tersedia tidak memungkinkan 

untuk mengadakan penghitungan Pendapatan Regional dengan 

menggunakan metode langsung seperti tiga cara di atas, sehingga dipakai 

metode alokasi atau metode tidak langsung (Mujib Saerofi, 2005: 19). 

Sebagai contoh, bila suatu unit produksi mempunyai kantor pusat 

dan kantor cabang. Kantor pusat berada di wilayah lain sedangkan kantor 

cabang tidak mengetahui nilai tambah yang diperoleh karena perhitungan 

rugi-laba dilakukan di kantor pusat. Untuk mengatasi hal itu 

penghitungan nilai tambahnya terpaksa dilakukan dengan metode 

alokasi, yaitu dengan mengalokasikan angka-angka oleh kantor pusat 

dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan 

seberapa besarnya peranan suatu kantor cabang terhadap kantor pusat. 

b. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional 
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Manfaat yang dapat diperoleh dari Statistik Pendapatan 

Regional (BPS, 2005: 5) : 

- PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber 

daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu kabupaten. Nilai PDRB 

yang besar menunjukkan kemamuan sumber daya ekonomi yang 

besar. 

- PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan memungkinkan dapat 

dinikmati oleh penduduk suatu region/ kabupaten. 

- PDRB harga konstan digunakan untuk menujukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor dari tahun 

ke tahun. 

- Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan 

besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam 

suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan 

besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.  

4. Sektor Basis 

Pengertian sektor basis pada dasarnya harus dikaitkan dengan 

suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala 

internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan 

lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut 

mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. 

Sedangkan dengan 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 di 
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pasar nasional atau domestik (Wijaya, 1996). Apabila sektor tersebut 

menjadi sektor basis sektor tersebut harus mengekspor produknya ke 

daerah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis 

sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut ke daerah lain. 

Dalam kaitannya dengan pembangunan kedaerahan yang berbasis 

pada otonomi daerah dimana daerah memiliki keleluasaan dalam 

mengurus rumah tangganya sendiri yang menuntut pemerintah daerah 

dapat menidentifikasi kelemahan, keunggulan, dan potensi dari 

daerahnya yang memiliki kondisi aerah yang heterogen yang berbeda 

dari daerah-daerah lainnya, maka teori sektor basis menyatakan faktor 

penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan 

langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah 

(ekspor) (Arsyad, 1999) dan penggunaan analisis basis dan nonbasis 

dalam teori basis ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan 

perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiahnya (Tarigan, 

2003). Dan sektor unggulan merupakan penggerak utama dalam 

pembangunan daerah, adanya sektor unggulan memungkinkan 

dilakukannya pemusatan sektor perekonomian yang akan utama, yaitu 

pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah 

(Perroux dalam Mudarjad Kuncoro, 2002). Sehingga sektor basis-lah 

yang harus dikembangkan selanjutnya oleh pemerintah daerah, karena 

pendapatan dari sektor-sektor basis yang akan meningkatkan 

pendapatan daerah secara signifikan jika dibandingkan sektor-sektor 

lainnya. Dengan peningkatan pendapatan yang disumbang dari sektor 
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basis ini dimana didapat dari arus pendapatan maka berimbas pada 

tingkat konsumsi dan investasi didaerah tersebut yang mengalami 

peningkatan, selanjutnya berpengaruh terhadap terciptanya kesempatan 

kerja baru yang berimbas pada naiknya permintaan masyarakat, maka 

kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada 

sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor non 

basis merupakan investasi yang didorong (induced) sebagai akibat dari 

kenaikan pendapatan sektor basis (Arsyad, 1999: 141). 

B. Studi Terdahulu 

Dalam penelitian yang dilakukan Yanuar Isna Fajarnanto (2008) yang 

berjudul ”Analisis Struktur Perekonomian Kabupaten Cilacap Di Era 

Otonomi Daerah” mengemukakan bahwa berdasarkan hasil analisis sektor 

basis menggunakan Location Quotient ( LQ ) dan Dynamic Location Quotient 

( DLQ ) dalam kurun waktu 2001-2005 ada empat sektor yang dapat 

diunggulkan di Kabupaten Cilacap untuk dapat bersaing dengan sektor yang 

sama di Jawa Tengah, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan 

Penggalian, sektor Listrik, Gas dan Air Minum, sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Albertus Yustian Permana (2008) 

dengan judul “Analisis Penentuan Sektor Basis dan Potensial di Kota Bekasi 

Pada Era Sebelum dan SeShift Shareudah Otonomi Daerah” diungkapkan 

bahwa berdasarkan kurun waktu 1997-2006 dengan menggunakan Location 

Quotient ( LQ ) diperoleh bahwa sebelum otonomi daerah (1997-2000) yang 

menjadi sektor basis di kota Bekasi terdiri dari sektor Industri Pengolahan, 
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sektor Bangunan, sektor Perdagangan, sektor Hotel dan Restoran, serta sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi. Sedangkan pada era sesudah otonomi daerah 

(2001-2006) yang menjadi sektor basis di kota Bekasi adalah sektor Industri 

Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, sektor 

Hotel dan Restoran, serta sektor Pengangkutan. 

Endang Widowati (2007) dalam penelitian berjudul ”Analisis sektor 

Unggulan di Kabupaten Ngawi Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah” 

diambil kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) 

untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Ngawi, tahun 1998-2004 

ada lima sektor yang dapat diunggulkan di Kabupaten Ngawi yang dapat 

bersaing dengan sektor yang sama di Jawa Timur, yaitu sektor Pertanian, 

sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, 

Persewaan dan Jasa Perusahaan dan terakhir sektor Jasa-jasa 

Made Antara (2003) mengemukakan bahwa dalam penelitiannya 

berjudul “Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis Dalam 

Perekonomian Bali”, dari sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi 

Bali, hanya empat sektor teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjukkan 

oleh nilai LQ (rata-rata 6 tahun) > 1, yaitu sektor Pertanian (LQ = 1,18), 

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (LQ = 1,94), sektor Pengangkutan 

dan Komunikasi (LQ = 1,69), dan sektor Jasa-jasa (LQ = 1,56). Sedangkan 

lima sektor adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ < 1, yaitu: 

sektor pertambangan dan penggalian (LQ = 0,08), sektor industri Pengolahan 

(LQ = 0,33), sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (LQ = 0,91), sektor Bangunan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



44 
 

(LQ = 0,75), dan sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan (LQ = 

0,94). 

 

C. Kerangka Pikiran 

Pembangunan daerah merupakan sosok yang penting guna menunjang 

dalam perkembangan suatu daerah yang berimbas pada perkembangan 

pembangunan nasional, terlebih setelah pemerintah mengeluarkan TAP MPR 

No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, 

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; Serta 

Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sebagai arahan pada Undang-Undang baru yang akan 

dibentuk. Kemudian lahirlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintahan Pusat dan Daerah. Yang diperbaiki  dengan Undang-Undang 

baru yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, yang menuntut daerah lebih mandiri dalam mengurus 

daerahnya sendiri agar lebih jeli dalam memberdayakan potensi alam 

setempat agar lebih berdaya dan berhasil guna, sehingga suatu daerah 

memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah yang lain. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Perubahan Struktur Ekonomi Dan 

Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Cilacap Sebelum 

Dan Sesudah Otonomi Daerah. 

Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam mengelola perekonomian 

daerahnya seperti yang ditargetkan, harus melakukan perencanaan ekonomi 

secara baik dan benar, agar alokasi sumber daya yang terbatas (sumberdaya 

PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL 
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Kesejahteraan dan Kemakmuran Kabupaten Cilacap 

Analisis Kuantitatif : 
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- Dynamic Location Quotient 

- Shift share 

- Tipologi Sektoral 
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Ananlisis Deskriptif : 

- Analisis Kontribusi Sektoral 

- Analisis Laju 

Pertumbuhan 

Analisis Deskriptif Komparatif 

(Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah) : 

- Uji Beda Dua Mean 
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alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan manusia) menjadi 

efisien. Dimana sektor perekonomian terdiri dari sektor basis dan non basis, 

yang menurut dari beberapa teori ekonomi sektor basis-lah yang yang 

memiliki potensi dikembangkan, karena akan mampu menghasilkan surplus 

kepada daerah dari keunggulan sumberdaya yang dimiliki. Untuk 

mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Cilacap yang 

menjadi sektor basis digunakan alat analisis LQ (location quotient) dan untuk 

mengatasi kelemahan LQ, maka digunakan DLQ (Dynamic Location 

Quotient). Analisis tersebut dapat teridentifikasi melalui PDRB (Pendapatan 

Domestik Regional Bruto) Kabupaten Cilacap, kurun waktu penelitian dibagi 

dalam waktu sebelum otonomi daerah (1994-2000) dan selama otonomi 

daerah (2001-2007). 

Setelah mengidentifikasi yang menjadi sektor-sektor basis pada era 

sebelum dan selama otonomi daerah dan pergeseran sektor perekonomian, 

yaitu apakah sektor basis pada era sebelum otonomi daerah tetap menjadi 

sektor basis setelah berlakunya otonomi daerah atau yang sebelumnya 

menjadi sektor non basis berubah menjadi sektor basis setelah berlakunya 

otonomi daerah, selanjutnya dengan menggunakan Analisis Shift Share dapat 

diketahui kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah (Kabupaten 

Cilacap) dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar / regional 

atau nasional (Propinsi Jawa Tengah), yang kemudian dibandingkan pada 

masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

Guna merumuskan program kebijaksanaan pengembangan regional 

harus memperhatikan sektor-sektor strategis atau prioritas untuk 
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dikembangkan. Sektor strategis atau prioritas dapat diidentifikasi melalui 

penggabungan antara analisis LQ (Location Quotient) dan analisis Shift Share 

yang kemudian dirangking untuk mengetahui peringkat prioritasnya. 

Selanjutnya dapat diambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien yang 

akhirnya berdampak pada kenaikan perkembangan perekonomian dan 

pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Terakhir, dengan 

menggunakan uji beda dua mean dapat diketahui perbedaan sebelum dan 

sesudah otonomi daerah. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2006 : 71). Dari perumusan masalah yang telah disusun, maka 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau unggulan di 

Kabupaten Cilacap terdapat perbedaan pada masa sebelum dan sesudah 

otonomi daerah. 

2. Gambaran pergeseran posisi sektor-sektor basis atau unggulan 

perekonomian sebelum otonomi daerah, diduga berbeda dengan sektor-

sektor basis perekonomian selama otonomi daerah. 

3. Gambaran struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap, diduga 

tidak jauh berbeda antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi di daerah Kabupaten Cilacap dan 

guna melengkapi penelitian ini digunakan pembanding dari variabel-variabel 

ekonomi (data PDRB) Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1994-2007 untuk 

mengetahui sektor-sektor basis Kabupaten Cilacap, yang kemudian kurun 

waktu tersebut dibagi menjadi kurun waktu sebelum berlakunya Otonomi 

Daerah (1994-2000) dan kurun waktu selama Otonomi Daerah (2001-2007) 

yang merupakan setelah berlakunya otonomi daerah. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data 

runtut waktu (time series) dari PDRB Kabupaten Cilacap dan Propinsi Jawa 

Tengah selama kurun waktu 1994-2007. Data diperoleh dari beberapa 

sumber, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap dan Propinsi Jawa 

Tengah dengan mengambil data-data statistik yang telah ada beserta data-data 

lain yang terkait dan yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikkan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 
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mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 1999 : 152). Variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Harga Konstan 

Keseluruhan nilai tambah barang dan jasa dari seluruh sektor 

ekonomi dalam perekonomian suatu daerah dan pada waktu tertentu 

(biasanya satu tahun) yang dinilai sesuai dengan harga pada tahun 

tertentu sebagai tahun dasar (dalam penghitungan penelitian ini 

digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar).  

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Harga Berlaku 

Keseluruhan nilai tambah barang dan jasa dari seluruh sektor 

ekonomi dalam perekonomian suatu daerah dan pada waktu tertentu 

(biasanya satu tahun) yang dinilai sesuai dengan harga berlaku saat tahun 

tersebut. 

3. Masa Sebelum Otonomi Daerah 

Kurun waktu sebelum diberlakukannya Undang-undang 22 tahun 

1999 (kurun waktu 1994-2000) 

4. Masa Sesudah Otonomi Daerah 

Kurun waktu setelah diberlakukannya Undang-undang Nomer 22 

tahun 1999 (kurun waktu 2001-2007) 

5. Sektor Basis 

Pengertian sektor basis atau unggulan pada dasarnya harus 

dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan 

berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya 

dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan basis atau unggulan 
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jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan 

negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat 

dikategorikan sebagai sektor basis apabila sektor di wilayah tertentu 

mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah 

lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi 

sektor basis atau unggulan, maka sektor tersebut harus mengekspor 

produknya ke daerah lain. Sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi 

sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut harus 

mengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain. 

6. Struktur Ekonomi 

Struktur ekonomi merupakan struktur ekonomi suatu wilayah yang 

terdiri atas tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. 

Menurut ISIC (International Standard of Industrial Classification) ketiga 

sektor ini dibagi lagi menjadi 9 sektor, yaitu : sektor Pertanian dan  

sektor Pertambangan dan Galian (sektor primer), sektor Industri 

Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Bangunan 

(sektor sekunder), sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan, serta sektor Jasa – Jasa (sektor tersier) (Yunariah, 2007 :83).  

 

D. Teknik Analisa Data  

Penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian analisis, yakni analisis deskriptif, 

analisis kuantitatif, dan analisis deskriptif komparatif. Inti dari penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian Kabupaten 
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Cilacap yang menjadi sektor basis dan potensial adalah dengan menggunakan 

LQ (Location Quotient) dan DLQ (Dynamic Location Quotient) untuk 

mengatasi kelemahan LQ, dan Shift Share untuk mengetahui kinerja atau 

produktifitas kerja perekonomian Kabupaten Cilacap, kemudian untuk 

mengetahui sektor-sektor strategis atau prioritas yang dapat dikembangkan 

digunakan Analisis Tipologi Sektoral. Sedangkan untuk mengetahui adanya 

perbedaan atau tidak pada era sebelum dan selama otonomi daerah maka 

dilakukan dengan menggunakan Uji Beda Dua Mean. 

1. Analisis Deskriptif 

a. Analisis Kontribusi Sektoral 

Distribusi persentase sektoral dihitung berdasarkan analisis 

perbandingan persentase antara besarnya nilai tiap-tiap sektor 

dengan PDRB, dan rumus untuk menghitung potensi sektor ekonomi 

pembentuk PDRB dari sisi kontribusi (L. Arsyad, 1999 : 236) : 

Distribusi Persentase  =  

 Dimana :    = Pendapatan Sektor i 

 PDRB = Total Jumlah PDRB 

b. Analisis Laju Pertumbuhan 

Laju pertumbuhan sektoral digunakan untuk menunjukkan 

pertumbuhan masing-masing sektor dari tahun ke tahun dengan 

memperbandingkan perubahan pendapatan suatu sektor dengan 

pendapatan sektor tersebut pada sebelumnya, dan rumus untuk 
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menghitung potensi sektor ekonomi pembentuk PDRB dari sisi 

tingkat pertumbuhan (L. Arsyad, 1999 : 246) : 

Laju Pertumbuhan  =   

 Dimana : Vit = Pendapatan sektor i 

Vit-1 = Pendapatan sektor i tahun sebelumnya 

2. Analisis Kuantitatif 

a. Location Quotient (LQ) 

Metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk 

mengidentifikasi atau menentukan sektor basis atau sektor unggulan 

dalam perekonomian Kabupaten Cilacap. Prinsip metode analisis ini 

adalah membandingkan persentase sumbangan masing-masing 

sektor dalam PDRB Kabupaten Cilacap dengan persentase 

sumbangan sektor yang sama pada PDRB Propinsi Jawa Tengah. 

Adapun rumus menghitung LQ adalah sebagai berikut (Lincolin 

Arsyad, 1999: 142) : 

 

 Dimana :  vi = pendapatan dari sektor i ditingkat kota 

/kabupaten. 

  vt =  pendapatan total di kota/kabupaten. 

  Vi  =  pendapatan sektor i di tingkat propinsi. 
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  Vt  =  pendapatan total di tingkat propinsi. 

Kriterianya adalah : 

1) Jika LQ > 1 menunjukkan sektor ke-i di Kabupaten Cilacap 

tergolong sektor basis, atau sektor i di Kabupaten Cilacap lebih 

spesialis dari pada sektor yang sama di Propinsi Jawa Tengah. 

2) Jika LQ < 1 menunjukkan sektor ke-i di Kabupaten Cilacap 

tergolong sektor non basis, atau sektor i di Kabupaten Cilacap 

kurang spesialis dari pada sektor yang sama di Propinsi Jawa 

Tengah. 

3) Jika LQ = 1 menunjukkan keswasembadaan (self-sufficiency) 

sektor i di Kabupaten Cilacap, atau sektor i di Kabupaten 

Cilacap memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama 

di Propinsi Jawa Tengah. 

Digunakan analisis LQ karena analisis ini memiliki kelebihan, 

yakni antara lain merupakan alat analisis sederhana yang dapat 

menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri 

substitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa 

dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri 

potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut (Warpani, 1984:68).  

Sedangkan kelemahannya adalah merupakan indikator kasar 

yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak 

memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Ini mengingat 

bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah 

adalah berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



54 
 

dikembangkan di setiap daerah. Sedangkan kelemahan LQ lainnya 

adalah kriteria ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran 

pada satu titik waktu (Yuwono dalam Suyatno, 2000) yang berarti 

sektor unggulan tahun ini belum tentu akan menjadi sektor unggulan 

diwaktu yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum unggul 

pada saat ini mungkin akan unggul (menjadi sektor basis) di masa 

yang akan datang. 

Douglas C. North dalam Arsyad (1999) menyatakan bahwa 

sektor ekspor berperan penting dalam pembangunan daerah, karena 

sektor tersebut dapat memberikan konstribusi penting kepada 

perekonomian daerah, yaitu : 

1) Ekspor akan secara langsung meningkatkan pendapatan faktor-

faktor produksi dan pendapatan daerah, dan  

2) Perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan terhadap 

produksi industri lokal yaitu industri yang produknya dipakai 

untuk melayani pasar di daerah.  

Pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi 

kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang 

bersangkutan. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor 

penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

berhubungan langsung dengan tingkat permintaan akan barang dan 

jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industriindustri yang 

menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan 
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baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan 

penciptaan peluang kerja. 

b. Dynamic Location Quotient (DLQ)  

Kelemahan analisis LQ adalah kriteria ini bersifat statis yang 

hanya memberikan gambaran pada satu titik tertentu. Hal ini berarti 

bahwa salah satu salah satu sektor unggul pada tahun sekarang 

belum tentu unggul pada tahun yang akan datang. Dan sebaliknya 

bisa saja sektor yang tidak unggul pada tahun sekarang akan unggul 

pada tahun yang akan datang. Reposisi demikian dapat terjadi 

tergantung pada laju pertumbuhan setiap sektor di daerah studi 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada sektor yang sama di 

wilayah referensi. DLQ memiliki prinsip yang sama dengan LQ, 

dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB 

mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri 

selama kurun waktu tahun awal dengan tahun berjalan. Menurut 

Yuwono, DLQ dirumuskan sebagai berikut (Shofa Adi Lukito, 2005 

: 44) : 

 

Keterangan:  = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah n 

 = Rata- rata laju pertumbuhan sektor i didaerah 

himpunan 
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 = Rata- rata laju pertumbuhan PDRB didaerah n. 

 = Rata- rata laju pertumbuhan PDRB didaerah 

himpunan 

Kategori hasil perhitungan DLQ dalam perekonomian daerah 

yakni diinterpretasikan sebagai berikut (Abdul Azis Ahmad, 2008: 

66) : 

1) Jika DLQ > 1, berarti potensi perkembangan sektor i di 

kabupaten/kota j lebih cepat dibandingkan dengan potensi 

perkembangan sektor i di propinsi regional Jawa Tengah (sektor i 

tersebut berpotensi unggulan di kabupaten/kota j). 

2)  Jika DLQ = 1, berarti potensi perkembangan sektor i di 

kabupaten/kota j sebanding dengan potensi perkembangan sektor 

i di propinsi regional Jawa Tengah. 

3) Jika DLQ < 1, berarti potensi perkembangan sektor i di 

kabupaten/kota j lebih rendah dibandingkan dengan potensi 

perkembangan sektor i di propinsi regional Jawa Tengah (sektor i 

tersebut tidak berpotensi unggulan di kabupaten/kota j). 

Perolehan nilai LQ dan DLQ dapat dibuat komparasi dalam 

tabel 2 potensi sektor-sektor ekonomi untuk setiap kabupaten/kota, 

dimana : 

- A = LQ < 1 dan DLQ < 1 (sektor bukan unggulan yang tidak 

berpotensi unggulan) 

- B = LQ < 1 dan DLQ > 1 (sektor bukan unggulan yang berpotensi 

unggulan) 
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- C = LQ > 1 dan DLQ < 1 (sektor unggulan yang tidak berpotensi 

unggulan) 

- D = LQ > 1 dan DLQ > 1 (sektor unggulan yang berpotensi 

unggulan) 

Tabel 3.1 
Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif 

Kriteria 

DLQ 

DLQ < 1 DLQ > 1 

SLQ 

SLQ > 1 C D 

SLQ < 1 A B 

(Sumber : Kuncoro 2005 dalam Abdul Azis 2008) 

c. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share merupakan teknik yang digunakan dalam 

menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan 

dengan perekonomian di atasnya. Tujuan analisis ini adalah untuk 

menentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah 

dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional 

atau nasional). Dalam uraian berikut akan dijelaskan model analisis 

Shift Share Klasik beserta modifikasinya. 

1) Shift Share Klasik 

Analisis Shift Share Klasik digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang meyebabkab terjadinya perubahan ekonomi 
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daerah terhadap struktur ekonomi  regional sehingga dapat 

diketahui kinerja perekonomian di suatu daerah. 

Analisis ini memberikan data tentang kinerja 

perekonomian dalam 3 (tiga) bidang yang berhubungan satu 

sama lain yaitu : 

a) Pertumbuhan Ekonomi Nasional (National Growth) 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional diukur dengan cara 

menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral 

dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di 

perekonomian yang dijadikan acuan. Pengaruh pertumbuhan 

ekonomi nasional disebut pengaruh pangsa (share). 

Pertumbuhan atau perubahan perekonomian suatu daerah 

dianalisis dengan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi 

nasional terhadap variabel regional sektor/industri daerah 

yang diamati. Hasil perhitungan tersebut akan 

menggambarkan peranan nasional yang mempengaruhi 

pertumbuhan perekonomian daerah. Diharapkan bahwa 

apabila suatu Negara mengalami pertumbuhan ekonomi 

maka akan berdampak positif terhadap perekonomian 

daerah. 

b) Pergeseran proporsional (proportional shift)  

Pergeseran proporsional (proportional shift) mengukur 

perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah 

dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang 
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dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk 

mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi 

pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang 

perekonomian yang dijadikan acuan. 

Pengaruh Bauran Industri disebut proportional shift 

atau bauran komposisi. Analisis proportional shift dilakukan 

dengan membandingkan suatu sektor sebagai bagian dari 

perekonomian daerah dengan sektor tersebut sebagai bagian 

dari perekonomian nasional. Komponen ini menunjukkan 

apakah aktivitas ekonomi pada sektor tersebut tumbuh lebih 

cepat atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan aktivitas 

ekonomi secara nasional. Pengaruh bauran industri akan 

positif apabila pertumbuhan variabel regional suatu sektor 

lebih besar daripada pertumbuhan variabel regional total 

sektor di tingkat nasional. Sebaliknya bauran industri akan 

negatif apabila pertumbuhan variabel regional suatu sektor 

lebih kecil dibandingkan pertumbuhan variabel tersebut di 

tingkat nasional. Nilai positif atau negatif tersebut akan 

menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor, yaitu tumbuh 

lebih cepat atau lebih lambat terhadap perekonomian 

nasional.  

Jadi, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor-

sektor yang tumbuh lebih cepat secara nasional akan 

memiliki pengaruh bauran industri yang positif. Demikian 
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juga sebaliknya, suatu daerah yang memiliki lebih banyak 

sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat secara nasional akan 

memiliki pengaruh bauran industri yang negatif. 

c) Pergeseran Diferensial (differential shift)  

Sementara itu, pengaruh keunggulan kompetitif 

dinamakan differential shift atau regional share. Differential 

Shift menjelaskan tingkat kompetisi suatu aktivitas/sektor 

tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor 

tersebut secara nasional. Komponen ini mengukur perubahan 

dalam suatu industri di suatu daerah karena adanya 

perbedaan antara pertumbuhan industri di daerah tersebut 

dengan pertumbuhan industri tersebut secara nasional. 

Differential Shift yang bernilai positif menunjukkan bahwa 

aktivitas sektor tersebut kompetitif. 

Secara ringkas, dengan analisis Shift-share dapat 

dijelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu 

sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi 

oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan 

kompetitif (Bendavid-Val, 1983; Hoover, 1984). 

 

Keterangan :  

 = perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j 

dalam kurun waktu tertentu  

 = komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j  
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 = bauran industri sektor i di wilayah j  

 = keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j  

Bila analisis itu diterapkan pada variabel regional, 

misalnya kesempatan kerja, maka tiap komponen dapat 

didefinisikan sebagai berikut, perubahan suatu variabel regional 

suatu sektor sektor di suatu wilayah tertentu juga merupakan 

perubahan antara kesempatan kerja pada tahun akhir analisis 

dengan kesempatan kerja pada tahun dasar.    

 

Keterangan :      

 = kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun akhir 

analisis. 

 = kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun 

dasar. 

Komponen pertumbuhan nasional suatu sektor di suatu 

wilayah menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai 

dengan laju pertumbuhan nasional.  

 

Komponen bauran industri suatu sektor di suatu wilayah 

menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai laju 

selisih antara laju pertumbuhan sektor tersebut secara nasional 

dengan laju pertumbuhan  nasional. Sementara itu, komponen 

keunggulan kompetitif suatu sektor di suatu wilayah merupakan 
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kesempatan kerja yang tumbuh sesuai laju selisih antara laju 

pertumbuhan sektor tersbut di wilayah tersebut dengan laju 

pertumbuhan sektor tersebut secara nasional.  

 

 

Keterangan masing-masing laju pertumbuhan didefinisikan 

sebagai berikut : 

a) mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah j 

 

b) mengukur laju pertumbuhan sektor i perekonomian 

nasional 

 

c) mengukur laju pertumbuhan nasional 

 

Keterangan : 

  = kesempatan kerja sektor i di tingkat nasional pada 

tahun terakhir analisis. 

 = kesempatan kerja sektor i di tingkat nasional pada suatu 

tahun dasar tertentu. 

 = kesempatan kerja nasional pada tahun terakhir analisis 

 = kesempatan kerja nasional pada suatu tahun dasar 

tertentu. 
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Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional, bauran 

industri, dan keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi suatu 

sektor i atau dijumlahkan untuk semua sektor sebagai 

keseluruhan wilayah. Persamaan Shift Share untuk sektor i di 

wilayah j adalah:    

 

Persamaan ini membebankan tiap sektor wilayah dengan 

laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh 

perekonomian nasional selama kurun waktu analisis. Persamaan 

diatas menunjukkan bahwa semua wilayah dan sektor-sektor 

sebaiknya memiliki tingkat pertumbuhan yang paling kecil sama 

dengan laju pertumbuhan nasional ( ). Perbedaan antara 

pertumbuhan suatu variabel wilayah dengan pertumbuhan 

nasional merupakan net gain atau net loss (atau shift) wilayah 

bersangkutan (Supomo, 1993). 

Bila tiap komponen (pengaruh) Shift-share dijumlahkan 

untuk semua sektor, maka tanda hasil penjumlahan itu akan 

menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan 

kerja nasional. Pengaruh bauran industri total akan positif, 

negatif, atau nol di semua wilayah bila kesempatan kerja suatu 

sektor tumbuh di atas, di bawah atau sama dengan kesempatan 

kerja nasional. Demikian pula, pengaruh keunggulan kompetitif 

total akan positif, negatif atau nol di wilayah-wilayah, dimana 

kesempatan kerja berkembang lebih cepat/lebih lambat atau 
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sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja sektor yang 

bersangkutan di tingkat nasional 

2) Modifikasi Estaban-Marquillas terhadap Analisis Shift Share 

Klasik 

Modifikasi yang dilakukan oleh Esteban-Marquillas 

(1972) ini mendefinisikan kembali keunggulan kompetitif  

dari teknik Shift Share klasik sehingga mengandung unsur baru, 

yaitu homothetic employment di suatu sektor di sektor di suatu 

wilayah. 

 

Keterangan : 

 = homothetic employment di sektor i di sektor di wilayah j 

 = total employment di wilayah j 

Homotetic employment didefinisikan sebagai employment 

atau output atau pendapatan atau nilai tambah yang dicapai 

suatu sektor di suatu wilayah bila struktur kesempatan kerja di 

wilayah itu sama dengan struktur nasional, sehingga komponen 

keunggulan kompetitif menjadi:  

 

 mengukur keunggulan atau ketidak unggulan 

kompetitif sektor i di wilayah j bila komponen homothetic 

employment tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan 

sektor i wilayah j dengan laju pertumbuhan sektor i 
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perekonomian nasional. Selain itu diciptakan juga sebuah 

persamaan baru, yaitu pengaruh alokasi, sebagai bagian yang 

belum dijelaskan dari perubahan suatu variabel wilayah atau D 

– N – M – C. Pengaruh alokasi untuk suatu sektor di suatu 

wilayah dirumuskan sebagai berikut :  

 

Keterangan : 

 = pengaruh alokasi untuk sektor i di wilayah j  

 merupakan bagian dari pengaruh (keunggulan) 

kompetitif tradisional (klasik) yang menunjukkan adanya 

tingkat spesialisasi di sektor i di wilayah j.  

merepresentasikan perbedaan antara kesempatan kerja nyata di 

sektor i di wilayah j dan kesempatan kerja di sektor  i  wilayah  

j  bila struktur kesempatan kerja wilayah tersebut sama dengan 

struktur kesempatan kerja nasional, dimana nilai perbedaan 

tersebut dikalikan dengan perbedaan antara laju pertumbuhan 

sektor i  di wilayah j  dengan laju pertumbuhan sektor i  secara 

nasional (Beck dan Herz (1990) dalam Supomo 1993)). 

Persamaan ini menunjukkan bahwa bila suatu wilayah 

mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-

sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih 

baik. Efek alokasi ini dapat positif atau negatif.  
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Modifikasi E-M terhadap analisis Shift Share adalah:  

 Dapat dilihat bahwa komponen keunggulan kompetitif 

dibagi menjadi keunggulan kompetitif karena adanya 

homothetic employment dan keunggulan kompetitif karena efek 

alokasi.  

3) Modifikasi Arcelus terhadap Analisis Shift-share Klasik   

Modifikasi yang dilakukan oleh Arcelus (1984) ini 

mengganti keunggulan kompetitif  dengan sebuah 

komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan 

sebuah komponen bauran industri regional. Arcelus 

menekankan komponen kedua yang mencerminkan adanya 

aglomeration economies (penghematan biaya persatuan karena 

kebersamaan lokasi satuan-satuan usaha).  Komponen  regional 

growth effect (pengaruh pertumbuhan wilayah) dirumuskan 

sebagai berikut :  

 

Keterangan : 

 = komponen pengaruh pertumbuhan wilayah terhadap 

sektor i di wilayah j  

 = laju pertumbuhan wilayah j  

Komponen bauran industri regional menurut Arcelus 

dirumuskan sebagai berikut :  
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Keterangan : 

 = kompnen bauran industri regional sektor i di wilayah j.  

Dengan demikian, perubahan suatu variabel regional 

sektor i di wilayah j dalam kurun waktu tertentu berdasarkan 

model ini adalah:  

 

d. Tipologi Sektoral 

Analisis ini mengembangkan hasil perhitungan indeks 

Location Quotient (LQ > 1), komponen differential shift (Cj > 0), 

dan komponen proporsional shift (Mj > 0) untuk ditentukan tipologi 

sektoral. Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis 

serta kompenen pertumbuhan internal dan eksternal. Dengan 

menggabungkan indeks LQ dengan komponen Cj dan Mj dalam 

analisis Shift Share. Tipologi sektor tersebut adalah sebagai berikut  

(Mujib Saerofi: 2005): 

- Tipologi I : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ 

rata-rata > 1 dan pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap lebih cepat dibandingkan propinsi (Cj 

rata rata > 0) karena di tingkat propinsi 

pertumbuhannya cepat juga (Mj rata-rata > 0). 

- Tipologi II : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ 

rata rata > 1 dan pertumbuhan di Kabupaten 
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Cilacap lebih cepat dibandingkan dengan 

propinsi (Cj rata rata > 0) meskipun di tingkat 

propinsi pertumbuhannya lambat (Mj rata-rata < 

0). 

- Tipologi III : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ 

rata rata > 1 dan di Kabupaten Cilacap 

pertumbuhannya lebih lambat dibanding propinsi 

(Cj rata rata < 0) karena di tingkat propinsi 

pertumbuhannya cepat (Mj rata-rata > 0). 

- Tipologi IV : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ  

rata rata > 1 dan di Kabupaten Cilacap  

pertumbuhannya lebih lambat dibanding propinsi 

(Cj rata-rata < 0) dan di tingkat propinsi 

pertumbuhannya juga lambat (Mj rata-rata < 0). 

- Tipologi V : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan 

LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap lebih cepat di banding pertumbuhan di 

tingkat propinsi (Cj rata-rata > 0) padahal di 

propinsi sendiri pertumbuhannya juga cepat ( Mj 

rata-rata > 0). 

- Tipologi VI : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan 

LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap lebih cepat di banding pertumbuhan di 

tingkat propinsi (Cj rata-rata > 0) meskipun di 
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propinsi sendiri pertumbuhannya lambat (Mj 

rata-rata < 0). 

- Tipologi VII : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan 

LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap lebih lambat di banding propinsi (Cj rata 

rata < 0) padahal di tingkat propinsi sendiri 

pertumbuhannya cepat (Mj rata-rata > 0). 

- Tipologi VIII : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan 

LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap lebih lambat di banding propinsi dengan 

Cj rata rata < 0 meskipun di tingkat propinsi 

sendiri pertumbuhannya lambat (Mj < 0). 

Tabel 3.2 
Makna Tipologi Sektor Ekonomi 

Tipologi 
LQ 

Rata-rata 

Cj 

Rata-rata 

Mj 

Rata-rata 

Tingkat 

Kepotensialan 

I LQ > 1  Cj > 0 Mj > 0 Istemewa 

II LQ > 1 Cj > 0 Mj < 0 Baik Sekali 

III LQ > 1  Cj < 0 Mj > 0 Baik 

IV LQ > 1 Cj < 0 Mj < 0 Lebih dari Cukup 

V LQ < 1 Cj > 0 Mj > 0 Cukup 

VI LQ < 1 Cj > 0 Mj < 0 Hampir dari cukup 

VII LQ < 1 Cj < 0 Mj > 0 Kurang 

VIII LQ < 1 Cj < 0 Mj < 0 Kurang Sekali 
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e. Tipologi Klassen 

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui 

gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di suatu 

daerah/wilayah dikaitkan dengan perekonomian di atasnya.  Variabel 

alat analisis ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan 

per kapita daerah. Dengan menggunakan suatu diagram dimana 

variabel rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah sebagai sumbu 

vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu 

horisontal, kondisi daerah yang diamati dibagi menjadi Daerah Maju 

dan Cepat Tumbuh, Daerah Maju tapi Tertekan, Daerah Berkembang 

Pesat, dan Daerah Relatif Tertinggal (Sjafrizal, 1997: 30) .  

Tabel 3.3 
Model Tipologi Klassen 

 

Xi  <    X Xi  ³    X 

DXi ³  DX Daerah Berkembang 
Cepat 

Daerah Maju dan Cepat 
Tumbuh 

DXi <  DX 
Daerah Relatif Ter-

tinggal 
Daerah  Maju  tapi 

Tertekan 

Xi : PDRB Per Kapita di salah satu Daerah.     

X : PDRB Per Kapita di daerah yang lebih t inggi.  

D  :  Tingkat Pertumbuhan (DXi = [(Xit-Xit-1)/Xit-1] x 

100%). 

DXi : Pertumbuhan PDRB di salah satu Daerah.     

DX : Pertumbuhan PDRB di Daerah yang lebih tinggi.  

PDRB 
PerK apita(X)  

Pertumbuhan
(DX)  
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3. Analisis Deskriptif Komparatif 

a. Uji Beda Dua Mean 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada era 

sebelum dan selama otonomi daerah maka dilakukan uji hipotesis 

dengan rumus (Djarwanto, 1993, 211) : 

1) H0 : µ1 = µ2 

Tidak terdapat perbedaan pada era sebelum dan selama otonomi 

daerah. 

H1 : µ1 ≠ µ2 

Terdapat perbedaan pada era sebelum dan selama otonomi 

daerah, digunakan pengujian dua sisi.  

2) Menentukan level of significance (α) : 0,05 dan t (α/2 : n-1) 

Rule of the test : 

 

 

H0 diterima apabila = -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

H0 ditolak apabila = t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel 

3) Perhitungan nilai t 

   Maka :  

Dimana :    =  mean dari harga D1 / harga setiap pasang nilai 

SD = deviasi standar dari harga-harga D1 

N = banyaknya pasangan nilai  

4) Kesimpulan H0 ditrima atau ditolak 

Daerah tolak Daerah tolak 

Daerah 
terima 

t (α/2,n – 1) -t (α/2,n – 1) 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap 

1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Cilacap 

Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan, sebagai berikut-: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai 

berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pemerintah Kabupaten Cilacap berkedudukan tetap di Jalan Jenderal 

Soedirman Nomor 32, Cilacap, Jawa Tengah, Kode Pos 53223. 

2. Keadaan Geografi 

Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah. Luas 

wilayahnya sekitar 6,6% dari total wilayah Jawa Tengah, terletak diantara 

108° 4' 30" - 109° 30' 30" Bujur Timur dan 7° 30' - 7° 45' 20" Lintang 

Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap mencapai 225.360,840 Ha, 

terbagi menjadi 24 kecamatan, 15 kelurahan, dan 269 desa. Kecamatan-

kecamatan tersebut adalah Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, 

Karangpucung, Sidareja, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan, Cipari, 
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Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, 

Adipala, Binangun, Nusawungu, Kampung Laut, Cilacap Utara, Cilacap 

Tengah dan Cilacap Selatan. Ibukota Kabupaten Cilacap adalah Cilacap, 

dimana meliputi kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap 

Selatan. Cilacap dulunya merupakan Kota Administratif, namun sejak 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota 

Administratif Cilacap kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten 

Cilacap.Diantara kota-kota kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten 

Cilacap adalah Majenang, Karangpucung, Sampang, Sidareja, dan Kroya. 

Majenang menjadi pusat pertumbuhan kabupaten Cilacap di bagian Barat 

sedangkan Kroya dan Sampang menjadi pusat pertumbuhan di Bagian 

Timur. 

Batas wilayah Kabupaten Cilacap, meliputi sebelah selatan 

berbatasan Laut Selatan (Samudra Indonesia), sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Provinsi Jawa Barat. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan 

Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 m dari permukaan laut, dan wilayah 

terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 m dari 

permukaan laut. 

Jarak terjauh dari barat ke timur adalah dari Dayeuhluhur sampai ke 

Nusawungu sepanjang 152 km, dan dari utara ke selatan adalah dari 

Cilacap ke Sampang sepanjang 35 km. Jarak dengan kota besar terdekat 
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adalah ke Yogyakarta sepanjang ±200 km, dan jarak ke kota-kota besar 

lainnya, yaitu ke Semarang sepanjang ±250 km, ke Bandung sepanjang 

±250 km, ke Jakarta sepanjang ±500 km, dan ke Surabaya sepanjang ±600 

km.  

Kondisi wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari tanah sawah 26,41%, 

tanah tegalan 22,82%, hutan 15,95%, tanah pekarangan 14,91%, 

perkebunan 7,77%, tambak dan kolam 3,13% dan lainnya 9,01%.15,95%, 

tanah pekarangan 14,91%, perkebunan 7,77%, tambak dan kolam 3,13% 

dan lainnya 9,01%. 

3. Keadaan Iklim 

Bedasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kantor 

Meteorologi dan Geofisika Cilacap rata-rata curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Oktober (465 mm) dan terendah pada bulan Agustus (32 mm). 

Rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember (18 hari) dan 

paling sedikit pada bulan Agustus (3 hari). Suhu maksimum 34,40° C 

terjadi pada bulan Maret, sedangkan suhu minimum 20,50° C terjadi pada 

bulan Agustus. 

4. Jumlah dan Komposisi Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap setiap tahunnya terus 

bertambah, menurut hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2007 

mencapai 1.730.469 jiwa dan yang terdiri dari laki-laki 865.619 jiwa dan 

perempuan 864.850 jiwa. Selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan 

penduduk per tahun sebesar 0,39 persen dengan pertumbuhan tertinggi 
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terjadi pada tahun 2003 (0,46 persen), dan terendah pada tahun 2004 (0,31 

persen), pertumbuhan ini merupakan yang terendah sejak tahun 1987. 

Tabel 4.1 
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cilacap 

Tahun 1994-2007 

TAHUN LAKI - 
LAKI 

PEREMPUAN JUMLAH PERTUMBUHAN 
(persen) 

1994 767.382 769.776 1.537.158 1,35 
1995 773.857 776.426 1.550.283 0,85 
1996 809.321 808.451 1.617.772 4,35 
1997 817.517 816.435 1.633.952 1,00 
1998 821.983 820.742 1.642.725 0,54 
1999 826.035 825.984 1.652.019 0,57 
2000 835.386 836.393 1.671.779 1,20 
2001 844.412 844.802 1.689.214 1,04 
2002 848.246 848.519 1.696.765 0,45 
2003 852.943 851.653 1.704.596 0,46 
2004 855.838 854.070 1.709.908 0,31 
2005 858.739 857.496 1.716.235 0,37 
2006 861.643 860.964 1.722.607 0,37 
2007 865.619 864.850 1.730.469 0,46 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2007 

5. Tenaga Kerja 

Dalam konsep ketenaga-kerjaan, angkatan kerja adalah penduduk 

usia kerja yang bekerja ditambah penduduk pencari kerja. 

Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap menyebutkan 

banyaknya pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja 

mengalami penurunan dari 27.261 orang pada tahun 2006 menjadi 21.359 

orang pada tahun 2007, atau turun sekitar 22,67 persen. Pencari kerja 

tahun 2007 lebih banyak perempuan daripada laki-laki, masing-masing 

sebanyak 13.240 dan 8.119 orang, dan sebagian besar pada tahun 2007 

berpendidikan SMP. 
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Terbatasnya lapangan kerja menjadikan tidak semua pencari kerja 

segera mendapatkan pekerjaan. Penempatan tenaga melalui Dinas Tenaga 

Kerja tahun 2007 sebanyak 10.806 atau sebesar 47,22 persen dari jumlah 

pencari kerja, lebih rendah dari tahun 2006 yang tercatat 53,87 persen 

(14.880 dari 27.621 orang). 

 

B. Analisis Deskriptif 

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap 

Memasuki tahun 2007 kondisi perekonomian Jawa Tengah 

menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2006, 

dimana pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,59 

persen mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun 2006 

sebesar 5,33 persen dimana semua sektor menunjukkan pertumbuhan 

yang positif. 

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Cilacap, dimana pada 

tahun 2007 perekonomian Kabupaten Cilacap menunjukkan 

perkembangan yang positif dengan laju pertumbuhan sebesar 4,90 

persen, mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun 2006 

sebesar 4,45 persen.  Pertumbuhan ini ditopang oleh semua sektor yang 

mengalami laju pertumbuhan positif. 
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Tabel 4.2 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Minyak dan 
Gas Serta Perkembangannya di Kabupaten Cilacap dan Propinsi 

Jawa Tengah Tahun 1994-2007 
 

Tahun 
Cilacap 

(juta Rp) 

Perkemba 
ngan 

(persen)  

Jawa Tengah 
(juta Rp) 

Perkemba
ngan 

(persen)   
1994 4.963.159,77 - 102.313.430,68 - 

1995 5.444.595,68 9,70 109.796.394,40 7,31 

1996 5.985.122,90 9,93 117.726.744,51 7,22 

1997 6.276.658,21 4,87 121.047.807,52 2,82 

1998 5.912.757,28 -5,80 105.884.471,99 -12,53 

1999 6.052.975,49 2,37 110.323.234,38 4,19 

2000 6.375.435,30 5,33 114.701.304,81 3,97 

2001 6.634.835,15 4,07 118.816.400,29 3,59 

2002 6.833.725,91 3,00 120.038.541,13 1,03 

2003 7.048.602,68 3,14 129.166.462,45 7,60 

2004 7.316.601,88 3,80 135.789.872,31 5,13 

2005 7.589.021,80 3,72 143.051.213,88 5,35 

2006 7.926.453,05 4,45 150.682.654,74 5,33 

2007 8.314.556,28 4,90 159.110.253,79 5,59 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah Tahun 2007 (diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, jika laju pertumbuhan dibandingkan 

berdasarkan sebelum dan sesudah berlakunya Otonomi Daerah, maka 

rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebelum otonomi 

daerah sebesar 4,40 persen, sedangkan sesudah otonomi daerah turun 

menjadi hanya sebesar 3,84 persen. 

Selain itu, nilai PDRB Kabupaten Cilacap selalu mengalami 

peningkatan yang ditunjukkan oleh jumlah nominalnya yang selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. Kecuali pada tahun 1998 penurunan 

PDRB tahun tersebut (laju pertumbuhanya sebesar -5,80 persen) 

disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 
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tahun 1997  secara menyeluruh dalam segala kegiatan ekonomi. Dan 

untuk mengetahui sumbangan dari masing-masing sektor dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cilacap Sebelum Otonomi 
Daerah Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 

Tanpa Migas (persen) 
 

Sektor 1995 1996 1997 1998 1999 2000 RATA-RATA 
1 10,30 6,09 -0,22 -3,76 6,47 5,47 4,06 
2 11,89 18,44 9,56 -8,09 4,96 27,11 10,65 
3 12,64 13,91 9,31 -1,00 -1,23 2,93 6,10 
4 19,52 17,04 34,21 20,22 8,33 12,40 18,62 
5 13,57 9,54 9,68 -13,97 -0,77 16,23 5,71 
6 10,36 13,53 2,68 -5,50 0,71 3,01 4,13 
7 5,80 7,76 23,13 12,67 3,79 2,68 9,30 
8 4,17 8,85 19,96 -23,25 -6,77 7,77 1,79 
9 2,79 9,53 1,31 -18,86 3,32 6,29 0,73 

PDRB 9,70 9,93 4,87 -5,80 2,37 5,33 4,40 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (diolah) 

Seperti pada tabel di atas, pada waktu sebelum otonomi daerah 

menjelang terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang terkena 

dampaknya pertama kali adalah sektor pertanian turun sebesar -0,22 

persen, sedangkan sektor lain masih bisa bertahan naik. Tetapi pada 

tahun 1998, dampak krisis ekonomi berpengaruh kepada semua sektor 

dengan mengalami penurunan laju pertumbuhan, yang turut berimbas 

pada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Cilacap turun -5,80 persen 

(hanya  sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi yang tidak terpengaruh krisis ekonomi). Sedangkan pada 

tahun 1999, semua sektor sudah mengalami kestabilan dengan 

mengalami kenaikan pertumbuhan, hanya sektor Industri Pengolahan, 
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sektor Bangunan, dan sektor Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan 

yang masih turun, tetapi pada tahun selanjutnya semua sektor sudah 

mulai mengalami kenaikan laju pertumbuhannya. 

Pada masa sebelum otonomi daerah, sektor Listrik, Gas Dan Air 

Bersih mengalami pertumbuhan yang paling besar (18,62 persen) 

sementara terendah merupakan sektor Jasa – Jasa (0,73 persen) 

Tabel 4.4 
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cilacap Sesudah Otonomi 
Daerah Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 

Tanpa Migas (persen) 
 

Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 RATA-RATA 
1 0,79 1,53 2,14 2,05 2,73 2,91 2,02 
2 14,51 4,65 4,29 7,21 7,08 6,56 7,38 
3 2,69 5,22 3,73 3,60 3,84 4,84 3,99 
4 20,20 -1,09 8,19 11,08 5,90 2,67 7,82 
5 6,88 9,05 4,22 5,00 5,72 5,79 6,11 
6 4,70 2,52 7,54 3,78 5,77 6,52 5,14 
7 1,90 1,88 6,62 10,54 14,73 11,62 7,88 
8 4,41 4,05 2,46 9,01 5,91 6,03 5,31 
9 2,70 3,44 1,39 1,79 1,23 3,38 2,32 

PDRB 3,00 3,10 3,85 3,72 4,45 4,90 3,84 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (diolah) 

Setelah berlakunya otonomi daerah pertumbuhan ekonomi sektoral 

menunjukkan angka yang positif, walaupun tiap tahunnya cenderung 

mengalami kenaikan relatif sedikit dan masih berfluktuasi di beberapa 

sektor (hanya pada tahun 2003 sektor listrik, gas dan air bersih 

mengalami penurunan sebesar -1,09). 

Pada tahun 2007, sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami 

pertumbuhan yang paling besar (11,62 persen) dan terendah merupakan 

sektor Listrik dan Air Minum (2,67 persen). Sedangkan pada masa 
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setelah berlakunya Otonomi Daerah, rata-rata pertumbuhan sektoral yang 

paling tinggi adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (7,88 persen), 

sedangkan terendah adalah sektor pertanian (2,02 persen). 

2. Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap 

Struktur ekonomi Kabupaten Cilacap yang baik pada masa sebelum 

dan sesudah berlakunya Otonomi Daerah yang perkembangan 

kontribusinya tetap adalah sektor Pertanian dan sektor Listrik, Gas dan 

Air Bersih. Sektor Pertanian dengan rata-rata 35,94 persen masih menjadi 

sektor andalan terbesar di Kabupaten Cilacap, sedangkan sektor Listrik, 

Gas dan Air Bersih memberikan sumbangan terkecil bagi pembentukan 

PDRB Kabupaten Cilacap yaitu dengan rata-rata 0,67 persen. Sedangkan 

kontribusi sektor lainnya pada masa sebelum dan sesudah otonomi 

daerah memberikan kontribusi yang berbeda-beda. 

Tabel 4.5 
Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap Sebelum Otonomi Daerah 

Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 
Tanpa Migas (persen) 

Sektor 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Rata-
rata 

1 37,58 37,79 36,47 34,70 35,45 36,87 36,92 36,54 
2 1,58 1,61 1,74 1,81 1,77 1,82 2,19 1,79 
3 18,48 18,97 19,66 20,49 21,54 20,78 20,31 20,03 
4 0,33 0,36 0,38 0,49 0,63 0,66 0,71 0,51 
5 3,80 3,93 3,92 4,10 3,74 3,63 4,00 3,87 
6 19,56 19,68 20,32 19,90 19,96 19,64 19,21 19,75 
7 3,37 3,25 3,19 3,74 4,48 4,54 4,42 3,86 
8 5,56 5,28 5,23 5,98 4,87 4,44 4,54 5,13 
9 9,74 9,13 9,10 8,79 7,57 7,64 7,71 8,53 

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100,00 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (diolah) 
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Berdasarkan tabel di atas, struktur sektor ekonomi Kabupaten 

Cilacap sebelum otonomi daerah sektor yang memberikan kontribusi 

pembentukan PDRB terbesar adalah sektor Pertanian dengan sumbangan 

rata-rata sebesar 36,54 persen, diikuti sektor Industri Pengolahan (20,03 

persen), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (19,75 persen), sektor 

Jasa-jasa (8,53 persen), Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (5,13 

persen), dan kemudian sektor Bangunan (3,87 Persen). Sedangkan sektor 

yang memberikan sumbangan terkecil adalah sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi (3,86 persen), diikuti sektor Pertambangan dan Galian (1,79 

persen), terakhir sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan 0,51 persen. 

Tabel 4.6 
Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap Sesudah Otonomi Daerah 

Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 
Tanpa Migas (persen) 

Sektor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-
rata 

1 37,26 36,46 35,91 35,32 34,75 34,18 33,53 35,34 
2 2,44 2,72 2,76 2,77 2,86 2,94 2,98 2,78 
3 19,26 19,21 19,60 19,58 19,56 19,44 19,43 19,44 
4 0,71 0,83 0,79 0,83 0,88 0,90 0,88 0,83 
5 4,12 4,28 4,52 4,54 4,59 4,65 4,69 4,49 
6 19,21 19,52 19,41 20,10 20,12 20,37 20,69 19,92 
7 4,39 4,34 4,29 4,41 4,69 5,16 5,49 4,68 
8 4,53 4,59 4,63 4,57 4,80 4,87 4,92 4,70 
9 8,08 8,05 8,08 7,89 7,74 7,50 7,39 7,82 

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100,00 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (diolah) 

Sedangkan untuk masa sesudah otonomi daerah, sektor Pertanian 

walaupun turun tetapi tetap masih memberikan kontribusi terbesar 

dengan jumlah rata-rata 35,34 (persen), yang unik pada masa sesudah 

otonomi daerah kontribusi sektor Industri Pengolahan turun menjadi 
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19,44 persen dan posisinya digantikan oleh sektor Perdagangan, Hotel 

dan Restoran yang naik menjadi 19,92 persen. Sedangkan sektor yang 

bertukar posisi adalah sektor Bangunan digantikan dengan sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi di posisi keenam dan sektor Bangunan 

menempati posisi ketujuh. Walaupun perkembangan kontribusinya naik 

dari masa sebelum otonomi daerah, sumbangan terkecil tetap didapat dari 

sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan 0,83 persen. 

Sedangkan jika minyak dan gas dimasukkan kedalam perhitungan 

PDRB maka sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi yang 

paling besar dan menjadi sektor andalan di Kabupaten Cilacap dengan 

jumlah berkisar diatas 50 persen paling tinggi diatas sektor lain. Hal 

tersebut bisa dimaklumi karena di Kabupaten Cilacap terdapat Industri 

Pengilangan Minyak (Unit Pengolahan IV Pertamina) yang 

sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 54,88 persen 

pada tahun 2007 (lampiran). 

 

C. Analisis Kuantitatif 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis Location Quotien (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-

sektor ekonomi manakah yang termasuk kedalam sektor basis dan manakah 

yang bukan merupakan sektor non basis. 

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu (LQ 

> 1) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila 

hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu (LQ < 1) berarti sektor tersebut 

bukan sektor basis. Sedangkan jika LQ = 1, maka sektor yang 
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bersangkutan baik  di tingkat kota/ kabupaten maupun di tingkat propinsi 

memiliki tingkat spesialisasi atau dominasi yang sama. 

Sektor basis atau sektor yang LQ > 1, merupakan sektor yang 

potensial atau dapat dikembangkan sebagai andalan dalam menyumbang 

PDRB suatu daerah, dimana potensi dari sektor tersebut yang akan 

mendukung jalannya perekonomian daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa dengan adanya ekspor maka Kabupaten Cilacap akan memperoleh 

pendapatan. Dengan adanya arus pendapatan dari luar daerah ini 

menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di Kabupaten 

Cilacap, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan 

kesempatan kerja baru.  

Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis pada 

masa sebelum dan sesudah otonomi daerah digunakan data PDRB 

Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas 

Tahun 1994-2007. Dan pada analisis ini, nilai LQ yang dipergunakan 

adalah rata-rata LQ dari setiap LQ yang dihasilkan pada setiap periode 

tahun penelitian. 
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Tabel 4.7 
Hasil Indeks Location Quotien Kabupaten Cilacap  

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 
Tanpa Migas, Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (1994-2007) 

Lapangan Usaha 

Sebelum otonomi 
daerah 

Sesudah otonomi 
daerah 

Rata-
rata Analisis 

Rata-
rata Analisis 

1. Pertanian 1,62 Basis 1,56 Basis 

2. Pertambangan dan Galian 2,01 Basis 2,68 Basis 

3. Industri Pengolahan 0,63 
Non 
Basis 0,61 

Non 
Basis 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,83 Non 
Basis 

1,04 Basis 

5. Bangunan 0,77 Non 
Basis 

0,84 Non 
Basis 

6. Perdagangan, Hotel 
    dan Restoran 0,92 

Non 
Basis 0,93 

Non 
Basis 

7. Pengangkutan 
    dan Komunikasi 

0,99 Non 
Basis 

1,09 Basis 

8. Keuangan, Persewaan, 
    dan Jasa Perusahaan 

1,16 Basis 1,30 Basis 

9. Jasa - Jasa 0,92 Non 
Basis 

0,78 Non 
Basis 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

a. Analisis LQ Sebelum Otonomi Daerah 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat teridentifikasikan sektor-sektor 

mana saja yang terdapat di Kabupaten Cilacap yang merupakan 

sektor-sektor basis maupun sektor non basis di masa sebelum dan 

sesudah otonomi daerah. 

Pada masa sebelum otonomi daerah, ada 3 sektor yang 

merupakan sektor unggulan yakni sektor Pertambangan dan Galian 

dengan rata-rata 2,01 yang merupakan sektor basis dengan indeks 

terbesar yang kemudian diikuti oleh sektor Pertanian (1,62), dan 

sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (1,16). Sedangkan 
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sektor-sektor non basis terdiri dari sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi dengan nilai indeks yang hampir mendekati 1 (0,99), 

diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa 

– Jasa dengan nilai indeks yang sama 0,92, lalu sektor Listrik, Gas 

dan Air Bersih (0,83), sektor Bangunan (0,77), dan yang paling kecil 

nilai indeksnya yaitu sektor Industri Pengolahan (0,63). 

b. Analisis LQ Sesudah Otonomi Daerah 

Pada masa sesudah otonomi daerah, sektor-sektor basis pada 

masa sebelum otonomi daerah prestasinya tetap menjadi sektor basis 

dan menjadi andalan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupten 

Cilacap, yaitu sektor Pertambangan dan Galian (nilai indeksnya 

mengalami peningkatan menjadi 2,68), sektor Pertanian (turun 

menjadi 1,56), dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 

(naik menjadi 1,30). Prestasi yang baik ditunjukkan oleh sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Listrik, Gas dan Air 

Bersih, dari yang sebelumnya yang merupakan sektor non basis 

meningkat menjadi sektor basis pada masa sesudah otonomi daerah 

(masing-masing dengan nilai indeks 1,09 dan 1,04). Sedangkan sektor 

non basisnya masih merupakan sektor-sektor yang sama pada masa 

sebelum otonomi daerah, walaupun beberapa sektor mengalami 

peningkatan nilai indeksnya yang mengindikasikan bahwa ada 

peningkatan dalam upaya mendukung perekonomian daerah. Yaitu, 

sektor Bangunan (dari 0,77 menjadi 0,84), dan sektor Perdagangan, 

Hotel dan Restoran (0,92 menjadi 0,93). Sektor non basis yang 
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prestasinya mengalami penurunan adalah sektor Industri Pengolahan 

(0,63 turun menjadi 0,61) dan sektor Jasa-jasa (0,92 menjadi 0,78). 

Jadi selama 14 tahun terakhir, sektor-sektor yang menjadi 

unggulan tetap mempertahankan prestasinya. Hal ini mengindaksikan 

bahwa tiga sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki kekuatan 

ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap, serta sektor ini sudah mampu 

memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan berpotensi ekspor. Hanya 

sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Listrik, Gas dan Air 

Bersih yang mampu meningkatkan prestasinya menjadi sektor basis 

selama 7 tahun terakhir. Sedangkan sektor lainnya (sektor Industri 

Pengolahan, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran, dan sektor Jasa – Jasa) hanya mampu untuk memenuhi 

kebutuhan daerah saja. Hal ini wajar karena Kabupaten Cilacap 

merupakan salah satu Kawasan Industri di Indonesia, sehingga lebih 

berorientasi terhadap industri, bukan berorientasi pada jasa 

perdagangan dan pariwisata. 

c. Uji Beda Dua Mean Analisis LQ 

Berdasarkan hasil Uji Statistik / Uji t beda rata-rata pada tingkat 

nilai α = 0,05 (tingkat kesalahan 5 persen dengan tingkat kepercayaan 

95 persen), pada uji beda dua mean analisis LQ nilai t hitung = -

0,9314 (lampiran) terletak diantara nilai –t tabel yaitu -2,306 dan nilai 

t tabel yaitu 2, 306. Oleh karena t hitung terletak diantara -2,306 dan 

2, 306 maka Ho diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan sektor basis 
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dan non basis dalam Analisis LQ di Kabupaten Cilacap antara masa 

sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

2. Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) 

Formula LQ tersebut bersifat statis karena hanya melihat satu 

periode atau titik waktu saja. Kelemahannya tidak mampu melihat 

perubahan spasialisasi secara periodik (Abdul Azis Ahmad, 2008), model 

ini tidak dapat melihat apakah suatu sektor yang unggul pada tahun ini 

masih tetap menjadi sektor unggulan pada tahun yang akan datang. Dan 

juga model ini tidak mengakomodasi jika sektor yang belum unggul saat 

ini akan menjadi sektor yang akan datang. Untuk mengatasi kelemahannya 

digunakan DLQ (Dynamic Location Quotient), yaitu dengan melihat 

bagaimana perkembangan nilai LQ sepanjang tahun. Apakah suatu sektor 

ekonomi suatu daerah meningkat atau turun konsentrasinya secara relatif 

terhadap daerah lain. 

Jika DLQ > 1, berarti potensi perkembangan sektor tersebut lebih 

tinggi dibandingkan dengan potensi perkembangan sektor yang sama di 

propinsi regional Jawa Tengah (sektor tersebut berpotensi unggulan). Jika 

DLQ = 1, berarti potensi perkembangan sektor tersebut sebanding dengan 

potensi perkembangan sektor i di propinsi regional Jawa Tengah. Jika 

DLQ < 1, berarti potensi perkembangan sektor tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan potensi perkembangan sektor yang sama di propinsi 

regional Jawa Tengah (sektor tersebut tidak berpotensi unggulan). 
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Tabel 4.8 
Hasil Indeks Dynamic Location Quotien Kabupaten Cilacap Menurut 

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa 
Migas, Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (1994-2007) 

Sektor 
Sebelum 

otonomi daerah 
Sesudah 

otonomi daerah 
DLQ Analisis DLQ Analisis 

1. Pertanian 1,10 basis -0,24 
non 
basis 

2. Pertambangan dan Galian 2,20 basis 1,39 basis 

3. Industri Pengolahan 0,78 non 
basis 

1,03 basis 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 2,79 basis 0,82 non 
basis 

5. Bangunan 1,58 basis 0,94 
non 
basis 

6. Perdagangan, Hotel dan 
Restoran 0,77 

non 
basis 1,42 basis 

7. Pengangkutan dan Komunikasi -1,36 
non 
basis 1,26 basis 

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 

0,75 non 
basis 

1,47 basis 

9. Jasa - Jasa 3,10 basis 0,37 non 
basis 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

a. Analisis DLQ Sebelum Otonomi Daerah 

Pada masa sebelum otonomi daerah, DLQ sektor Pertanian 

sebesar 1,10 (DLQ > 1), hal ini berarti sektor Pertanian berpotensi 

unggulan dan potensi perkembangan sektor Pertanian di kabupaten 

Cilacap lebih cepat dibandingkan dengan potensi perkembangan sektor 

Pertanian di Jawa Tengah serta dimungkinkan tetap unggulan pada 

tahun yang akan datang. Diikuti oleh sektor Pertambangan dan 

penggalian (2,20), sektor Listrik, Air dan Gas (2,79), sektor Bangunan 

(1,58), dan sektor Jasa-jasa (3,10).  

Sedangkan sektor yang tidak berpotensi unggulan dan potensi 

perkembangan sektor tersebut di Kabupaten Cilacap lebih rendah 
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dibandingkan dengan potensi perkembangan sektor yang sama di 

propinsi regional Jawa Tengah (DLQ < 1) adalah sektor Industri 

Pengolahan (0,78), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (0,77), 

sektor Pengangkutan dan Komunikasi (-1,36), serta sektor Keuangan, 

Persewaan, dan Jasa Perusahaan (0,75).  

b. Analisis DLQ Sesudah Otonomi Daerah 

Dalam 7 tahun terakhir, sektor yang pada masa sebelum 

otonomi daerah dimungkinkan unggulan pada tahun-tahun berikutnya, 

malah menunjukkan penurunan prestasi yakni sektor Pertanian (-0,24), 

sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (0,82), sektor Bangunan (0,94), dan 

sektor Jasa – Jasa (0,37). Sektor-sektor tersebut pada masa ini tidak 

berpotensi unggulan dan potensi perkembangan sektor tersebut di 

Kabupaten Cilacap lebih rendah dibandingkan dengan potensi 

perkembangan sektor yang sama di propinsi regional Jawa Tengah 

serta di tahun-tahun berikutnya dimungkinkan bukan unggulan. Hanya 

sektor Pertambangan dan Galian (1,39) saja yang mampu 

mempertahankan prestasinya. 

Sedangkan sektor yang mampu meningkatkan prestasinya, 

walaupun pada masa sesudah otonomi daerah menjadi sektor bukan 

unggulan adalah sektor Industri Pengolahan (1,03), sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,42), sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi (1,26), dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan (1,47). Sektor-sektor ini dalam kurun waktu yang akan 

datang akan diharapkan tetap menjadi sektor unggulan. 
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c. Uji Beda Dua Mean Analisis DLQ 

Berdasarkan hasil Uji Statistik / Uji t beda rata-rata pada tingkat 

nilai α = 0,05 (tingkat kesalahan 5 persen dengan tingkat kepercayaan 

95 persen), pada uji beda dua mean analisis DLQ nilai t hitung = -

0,668 (lampiran) terletak diantara nilai –t tabel yaitu -2,306 dan nilai t 

tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung terletak diantara -2,306 dan 

2,306 maka Ho diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan sektor basis 

dan non basis dalam Analisis DLQ di Kabupaten Cilacap antara masa 

sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

3. Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif 

Guna mendukung percepatan pembangunan di daerah Kabupaten 

Cilacap maka perlu dicermati sektor-sektor yang merupakan sektor basis 

dan sekaligus juga merupakan sektor ekonomi yang tetap memiliki potensi 

untuk menjadi sektor unggulan. Tabel 4.9 menunjukkan kriteria LQ – 

DLQ untuk setiap sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap. Dimana : 

- A = LQ < 1 dan DLQ < 1 (sektor bukan unggulan yang tidak 

berpotensi unggulan) 

- B = LQ < 1 dan DLQ > 1 (sektor bukan unggulan yang berpotensi 

unggulan) 

- C = LQ > 1 dan DLQ < 1 (sektor unggulan yang tidak berpotensi 

unggulan) 

- D = LQ > 1 dan DLQ > 1 (sektor unggulan yang berpotensi 

unggulan) 
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a. Sebelum Otonomi Daerah 

Tabel 4.9 
Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif 

Di Kabupaten Cilacap Sebelum Otonomi Daerah 

KRITERIA 
DLQ 

DLQ < 1 DLQ > 1 

LQ 
LQ > 1 C (8) D (1 dan 2) 

LQ < 1 A (3,6, dan 7) B (4, 5, dan 9) 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

Keterangan : 1. Pertanian; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3.Industri 

Pengolahan; 4. Listrik, Gas dan Air Minum; 5. 

Bangunan; 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7. 

Angkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan 

dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-Jasa. 

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ Kabupaten Cilacap sebelum 

otonomi daerah pada tabel 4.9 didapat bahwa 

1) Sektor unggulan yang berpotensi tetap unggul adalah sektor 

Pertanian (LQ = 1,62 dan DLQ = 1,10) dan sektor Pertambangan 

dan Penggalian (LQ = 2,01 dan DLQ = 2,20). Sektor ini relatif 

lebih maju daripada sektor lain, meskipun sektor Pertambangan dan 

Penggalian memberikan kontribusi terendah kedua bagi PDRB 

Kabupaten Cilacap sebesar 1,79 persen, sementara sektor Pertanian 

merupakan sektor ekonomi yang penting sebagai penyumbang 

terbesar bagi PDRB Kabupaten Cilacap sebelum otonomi daerah 

sebesar 36,54 persen (lihat lampiran). 
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2) Sektor bukan unggulan yang berpotensi unggulan adalah sektor 

Listrik, Gas dan Air Minum (LQ = 0,83 dan DLQ = 2,79), sektor 

Bangunan (LQ = 0,77 dan DLQ = 1,58), dan sektor Jasa-Jasa (LQ 

= 0,92 dan DLQ = 3,10). Meskipun sektor Listrik, Gas dan Air 

Minum memberikan kontribusi terendah bagi PDRB Kabupaten 

Cilacap sebesar 0,52 persen, tetapi mempunyai kemampuan untuk 

meningkat prestasinya menjadi sektor unggulan di tahun-tahun 

berikutnya. 

3) Sektor unggulan yang tidak berpotensi unggulan hanya sektor 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (LQ = 1,16 dan DLQ = 

0,75). 

4) Sektor bukan unggulan yang tidak berpotensi unggulan adalah 

sektor Industri Pengolahan (LQ = 0,62 dan DLQ = 0,78), sektor 

Angkutan dan Komunikasi (LQ = 0.99 dan DLQ = -1,36), serta 

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (LQ = 0,92 dan DLQ = 

0,77). Meskipun sektor Industri Pengolahan serta sektor Angkutan 

dan Komunikasi merupakan penyumbang terbesar kedua dan ketiga 

bagi PDRB Kabupaten Cilacap (masing-masing 20,09 dan 19,75 

persen). (Untuk perbandingan nilai LQ dan DLQ dapat dilihat di 

lampiran). 
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b. Sesudah Otonomi Daerah 

Tabel 4.10 
Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif 

Di Kabupaten Cilacap Sesudah Otonomi Daerah 

KRITERIA 
DLQ 

DLQ < 1 DLQ > 1 

SLQ 
SLQ > 1 C (1 dan 4) D (2, 7, dan 8) 

SLQ < 1 A (5 dan 9) B (3 dan 6) 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ Kabupaten Cilacap 

sesudah otonomi daerah pada tabel 4.10 didapat bahwa 

1) Sektor unggulan yang berpotensi tetap unggul adalah sektor 

Pertambangan dan Galian, sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi, dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan. Untuk sektor Pertambangan dan Galian memang 

pada masa sebelum Otonom Daerah sudah diprediksi menjadi 

sektor unggulan yang berpotensi tetap unggul, dengan nilai LQ 

= 2,68 dan DLQ 1,39 juga berpotensi tetap menjadi unggulan, 

selain itu sektor ini juga memberikan kontribusi terbesar kedua 

bagi PDRB Kabupaten Cilacap pada masa sebelum otonomi 

daerah. Sedangkan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (LQ = 

1,09 dan DLQ = 1,26) serta sektor Keuangan, Persewaan, dan 

Jasa Perusahaan (LQ = 1,30 dan DLQ = 1,47) pada masa 

Sebelum otonomi daerah diprediksi menjadi sektor non 

unggulan, tapi kenyataanya pada masa ini menjadi sektor 

unggulan yang berpotensi tetap unggul. 
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2) Sektor bukan unggulan yang berpotensi unggulan adalah sektor 

Industri Pengolahan (LQ = 0,61 dan DLQ = 1,03) dan sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran (LQ = 0,93 dan DLQ = 1,42). 

Berdasarkan analisis sebelum otonomi daerah, terbukti pada 

masa Sesudah otonomi daerah kedua sektor ini menjadi sektor 

bukan unggulan, tetapi pada masa ini berpotensi unggulan pada 

tahun-tahun mendatang. 

3) Sektor unggulan yang tidak berpotensi unggulan adalah sektor 

Pertanian dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Masing-

masing dengan nilai LQ = 1,56 dan DLQ = -0,24 serta LQ = 

1,04 dan DLQ = 0,82. Meskipun saat ini merupakan sektor yang 

diunggulkan tetapi pada tahun-tahun berikutnya berpotensi 

bukan unggulan, walaupun sektor pertanian memberikan 

kontribusi PDRB Kabupaten Cilacap terbesar sebesar 35,25 

persen. 

4) Sektor bukan unggulan yang tidak berpotensi unggulan adalah 

sektor Bangunan (LQ = 0,84 dan DLQ = 0,94) dan sektor Jasa-

jasa (LQ = 0,78 dan DLQ = 0,37). Anehnya pada masa sebelum 

otonomi daerah, kedua sektor ini diprediksikan berpotensi 

unggulan, tapi kenyataanya malah bukan unggulan dan pada 

tahun-tahun selanjutnya tetap berpotensi bukan unggulan juga. 

(Untuk perbandingan nilai LQ dan DLQ dapat dilihat di 

lampiran). 
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4. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share ini digunakan untuk menganalisis perubahan 

struktur ekonomi Kabupaten Cilacap relatif terhadap struktur ekonomi 

wilayah administratif yang lebih tinggi, yaitu Provinsi Jawa Tengah 

sebagai referensi atau acuan. 

Perubahan relatif struktur ekonomi Kabupaten Cilacap dapat 

disebabkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan ekonomi nasional / national growth effect ( , yang 

menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional 

terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap; 

b. Pergeseran proporsional / proportional shif ), yang menunjukkan 

perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di Kabupaten 

Cilacap terhadap sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. 

Pergeseran proporsional (proportional shift) disebut juga pengaruh 

bauran industri (industry mix); 

c. Pergeseran diferensial / differential shift , yang menunjukkan 

tingkat kekompetitifan suatu sektor tertentu di Kabupaten Cilacap 

dibanding tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jika nilai pergeseran 

diferensialnya positif, berarti sektor tersebut di Kabupaten Cilacap 

lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di tingkat perekonomian 

provinsi. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan 

kompetitif. 

Ketiga jenis analisis Shift Share mempunyai konsep yang sama 

dalam mendefinisikan komponen  dan . Sedangkan componen  
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telah dimodifikasi untuk melengkapi beberapa kelemahan analisis Shift-

share Klasik. Modifikasi terhadap analisis Shift Share Klasik oleh 

Esteban-Marquillas membagi komponen keunggulan menjadi keunggulan 

kompetitif karena adanya homothetic employment ( ) dan keunggulan 

kompetitif karena efek alokasi ( ). Sedangkan modifikasi terhadap 

analisis klasik oleh Archelus adalah mengganti keunggulan kompetitif 

dengan sebuah komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah 

( ) dan sebuah komponen bauran industri regional ( ). 

a. Shift Share Klasik 

Analisis Shift Share Klasik digunakan untuk menganalisis 

factor-faktor yang meyebabkan terjadinya perubahan ekonomi daerah 

terhadap struktur ekonomi regional sehingga dapat diketahui kinerja 

perekonomian di suatu daerah. 

Analisis Shift Share ini menggunakan indikator: (1) bila 

komponen pertumbuhan proporsional ( ) suatu sektor > 0, maka 

sektor bersangkutan mengalami pertumbuhan yang cepat dan 

memberikan pengaruh positif kepada perekonomian wilayah, begitu 

pula sebaliknya; (2) bila komponen daya saing ( ) suatu sektor > 0, 

maka keunggulan komparatif dari suatu sektor tersebut meningkat 

dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, begitu pula sebaliknya. 

Hasil-hasil pengolahan analisis Shift Share di kabupaten Cilacap 

sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sebagai berikut :  
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1) Sebelum Otonomi Daerah 

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil analisis Shift Share 

menunjukkan bahwa selama tahun 1994-2000 (Sebelum otonomi 

daerah), nilai PDRB sektoral Kabupaten Cilacap mengalami 

pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja 

perekonomian daerah tumbuh sebesar 1.412.275,53 juta rupiah 

atau sebesar 28,46 persen (Lampiran). Sedangkan perekonomian 

Propinsi Jawa Tengah tumbuh sebesar 12.387.874,13 juta rupiah 

atau sebesar 12,11 persen (Lampiran). Hal ini dapat dilihat dari 

nilai  yang semua sektor kegiatan ekonomi bernilai positif. 

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan 

nasional ( ), bauran industri ( ), dan keunggulan kompetitif 

( ). Kenaikan kinerja perekonomian daerah Kabupaten Cilacap 

tersebut terutama disumbangkan oleh 4 (empat) sektor ekonomi 

terbesar, yaitu sektor Pertanian (488.376,86 juta rupiah), sektor  

Industri Pengolahan (377.629,73 juta rupiah), sektor Perdagangan, 

Hotel dan Restoran (253.665,69 juta rupiah), dan sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi (114.674,98 juta rupiah). 

Sementara sektor terendah adalah sektor Jasa-jasa dengan jumlah 

7.886,98 juta rupiah. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



98 
 

Tabel 4.11 
Analisis Shift Share Klasik untuk Kabupaten Cilacap, 

Tahun 1994-2000 (Juta Rupiah) 

Sektor 
Komponen 

Pergeseran 
Struktur 
Ekonomi 

Nij Mij Cij Dij 
1 225.829,95 -64.324,49 326.871,39 488.376,86 
2 9.498,84 18.954,78 32.768,80 61.222,42 
3 111.041,90 -21.991,75 288.579,59 377.629,73 
4 1.984,31 12.195,87 14.472,21 28.652,39 
5 22.811,47 -27.075,20 70.945,65 66.681,93 
6 117.543,19 145.227,20 -9.104,71 253.665,69 
7 20.257,45 61.541,93 32.875,60 114.674,98 
8 33.405,89 -72.261,64 52.340,31 13.484,56 
9 58.554,92 -57.034,33 6.366,39 7.886,98 

Jumlah 600.927,93 -4.767,62 816.115,22 1.412.275,53 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

a) Komponen Pertumbuhan Nasional ( ) 

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional 

( ), pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah telah 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap 

sebesar 600.927,93 juta rupiah atau 42,55 persen. Namun, 

sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Cilacap 

berjumlah sebesar 1.412.275,53 juta rupiah. Hal ini 

dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan 

pengaruh yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif. 

Tiga penyumbang terbesar adalah sektor Pertanian 

(225.829,95 juta rupiah), sektor  Industri Pengolahan 

(111.041,90 juta rupiah), dan sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran (117.543,19 juta rupiah). Sedangkan terendah adalah 
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sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan hanya menyumbang 

1.984,31 juta rupiah. Semua sektor menunjukkan pertumbuhan 

positif yang berarti pertumbuhan PDRB Kabupaten Cilacap 

lebih cepat dibandingkan PDRB Propinsi Jawa Tengah pada 

masa sebelum otonomi daerah ini. 

b) Komponen Bauran Industri ( ) 

Komponen bauran industri ( ) menyatakan besar 

perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran 

industri. Hasil analisis pada masa sebelum otonomi daerah 

(Tabel 4.11) menunjukkan bahwa bauran industri memberikan 

pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian 

Kabupaten Cilacap, yaitu sebesar -4.767,62 juta rupiah atau      

-0,34 persen. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi 

sektor pada PDRB Kabupaten Cilacap cenderung mengarah 

pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat.  

Pada Tabel 4.11 dapat dilihat sektor-sektor yang 

mendapat pengaruh bauran industri (nilai positif), yaitu sektor 

Pertambangan dan Galian (18.954,78 juta rupiah), sektor 

Listrik, Gas, dan Air Bersih (12.195,87 juta rupiah), sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran (145.227,20 juta rupiah), dan 

sektor Pengangkutan dan Komunikasi (61.541,93 juta rupiah). 

Sektor-sektor tersebut mempunyai tingkat daya pertumbuhan 

cepat dibandingkan dengan daerah referensi (Propinsi Jawa 

Tengah) 
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c) Komponen Keunggulan Kompetitif  

Analisis Shift-share Klasik Kabupaten Cilacap Sebelum 

otonomi daerah menghasilkan nilai keunggulan kompetitif 

  sebesar 816.115,22 juta rupiah atau 57,79 persen. Secara 

agregat nilai positif ini mengindikasikan bahwa perekonomian 

Kabupaten Cilacap memiliki keunggulan kompetitif yang 

tinggi bila dibandingkan dengan daerah referensi (Jawa 

Tengah). Keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan 

menaikan perkembangan perekonomian Kabupaten cilacap. 

penyumbang tertinggi adalah sektor Pertanian dengan jumlah 

326.871,39 juta rupiah. 

Hanya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran saja yang 

nilai keunggulan kompetitifnya negatif (-9.104,71 juta rupiah), 

menunjukkan bahwa aktivitas sektor tersebut kurang kompetitif 

dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Propinsi 

Jawa Tengah. 

2) Sesudah Otonomi Daerah 

Sementara dalam kurun waktu 2001-2007 (sesudah otonomi 

daerah) hasil analisis Shift-Share menunjukkan nilai  dari semua 

sektor kegiatan ekonomi bernilai positif. Nilai PDRB sektoral 

Kabupaten Cilacap mengalami pertambahan nilai absolut atau 

mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah tumbuh sebesar 

1.679.721,13 juta rupiah (Tabel 4.12) atau sebesar 25,32 persen 

(Lampiran). Sedangkan perekonomian Propinsi Jawa Tengah 
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tumbuh sebesar 40.293.853,50 juta rupiah atau sebesar 33,91 

persen (Lampiran). 

Sektor Pertanian (315.358,17 juta rupiah), sektor  Industri 

Pengolahan (337.440,84 juta rupiah), sektor Perdagangan, Hotel 

dan Restoran (445.555,18 juta rupiah) dan sektor Pengangkutan 

dan Komunikasi masih menjadi penyumbang terbesar (165.048,32 

juta rupiah), sementara hanya jumlahnya saja yang berkurang. 

Sektor pertanian yang pada masa Sebelum otonomi daerah sebagai 

penyumbang terbesar jumlahnya turun digantikan oleh sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sedangkan yang terendah adalah 

sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (25.999,60 juta rupiah), dan 

sektor Jasa-jasa yang sebelumnya penyumbang terendah dapat 

menaikkan prestasinya. Secara umum semua sektor menunjukkan 

kenaikan pertumbuhan. 

Tabel 4.12 
Analisis Shift Share Klasik untuk Kabupaten Cilacap, 

Tahun 2001-2007 (Juta Rupiah) 

Sektor 
Komponen 

Pergeseran 
Struktur 
Ekonomi 

Nij Mij Cij Dij 
1 838.423,97 -328.822,73 -194.243,07 315.358,17 
2 54.999,84 25.726,61 5.056,73 85.783,18 
3 433.457,48 37.924,45 -133.941,09 337.440,84 
4 15.931,66 9.277,10 790,83 25.999,60 
5 92.714,49 81.400,54 -57.503,19 116.611,84 
6 432.188,02 -33.045,18 46.412,34 445.555,18 
7 98.749,77 30.491,49 35.807,06 165.048,32 
8 101.883,80 -10.338,79 17.438,36 108.983,37 
9 181.702,94 28.988,64 -131.750,96 78.940,62 

Jumlah 2.250.051,97 -158.397,86 -411.932,99 1.679.721,13 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 
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a) Komponen Pertumbuhan Nasional ( ) 

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional 

( ) pada tabel 4.12, pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa 

Tengah sesudah otonomi daerah telah mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebesar 

2.250.051,97 juta rupiah atau 133,95 persen. Namun, 

sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Cilacap hanyalah 

sebesar 1.679.721,13 juta rupiah. 

Jika dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah, 

maka komponen pertumbuhan nasional mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1.649.124,04 juta 

rupiah. Jadi pada masa ini pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa 

Tengah yang positif diikuti juga oleh pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Cilacap. Tiga penyumbang terbesar masih tetap 

seperti pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu sektor 

Pertanian (838.423,97 juta rupiah), sektor  Industri Pengolahan 

(433.457,48 juta rupiah), dan sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran (432.188,02 juta rupiah). Sedangkan sektor 

penyumbang terendah pada masa ini masih diisi oleh sektor 

Listrik, Gas dan Air Bersih yang hanya sebesar 15.931,66 juta 

rupiah.  

b) Komponen Bauran Industri ( ) 

Hasil analisis Komponen Bauran Industri ( ) pada 

masa sesudah otonomi daerah tidak jauh berbeda dengan pada 
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masa sebelum otonomi daerah. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

bauran industri memberikan pengaruh yang negatif bagi 

perkembangan perekonomian Kabupaten Cilacap, yaitu sebesar 

-158.397,86 juta rupiah atau -9,43 persen dimana nilai negatif 

ini mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB 

Kabupaten Cilacap cenderung mengarah pada perekonomian 

yang akan tumbuh relatif lambat. Sektor pertanian dan sektor 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan masih 

menunjukkan nilai negatif, sedangkan pada masa Otonomi 

Daerah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran bernilai 

positif, tapi pada masa ini malah mengalami penurunan 

prestasi. Sedangkan sektor Industri Pengolahan, sektor 

Bangunan, dan sektor Jasa-jasa dibandingkan pada masa 

sebelum otonomi daerah mengalami peningkatan dari yang 

tadinya bernilai negatif berubah positif (masing-masing  

berturut-turut dengan nilai 37.924,45 juta rupiah, 81.400,54 

juta rupiah, dan 28.988,64 juta rupiah). 

Walaupun hanya tiga sektor yang negatif (sektor 

Pertanian -328.822,73 juta rupiah, sektor Perdagangan, Hotel 

dan Restoran -33.045,18 juta rupiah, serta sektor Keuangan, 

Persewaan, dan Jasa Perusahaan -10.338,79 juta rupiah), tapi 

ketiga sektor ini menyumbangkan pengurangan dengan jumlah 

yang besar bagi Komponen Bauran Industri sehingga 

menyebabkan jumlah keseluruhan Komponen Bauran Industri 
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sebelum otonomi daerah ini negatif dan mengurangi jumlah 

PDRB Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor ini pertumbuhan 

ekonominya lebih lambat secara keseluruhan. 

Secara keseluruhan pada masa ini yang mengalami 

bauran industri (nilai positif) dan yang mempunyai tingkat daya 

pertumbuhan ekonomi lebih cepat secara keseluruhan adalah 

sektor Pertambangan dan Galian (25.726,61 juta rupiah), sektor 

Industri Pengolahan (37.924,45 juta rupiah), sektor Listrik, Gas 

dan Air Bersih (81.400,54 juta rupiah), sektor Bangunan 

(9.277,10 juta rupiah), sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

(30.491,49 juta rupiah), dan sektor Jasa-jasa (28.988,64 juta 

rupiah). 

c) Komponen Keunggulan Kompetitif ) 

Berdasarkan Tabel 4.12 Shift-share Klasik pada masa 

sesudah otonomi daerah menghasilkan nilai keunggulan 

kompetitif ) sebesar -411.932,99 juta rupiah atau -24,52  

persen. Berbeda dibandingkan pada masa sebelum otonomi 

daerah dimana jumlah nilai keunggulan kompetitif Kabupaten 

Cilacap adalah positif (816.115,22 juta rupiah). Nilai negatif  

ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang 

dihasilkan akan mengurangi perkembangan perekonomian 

Kabupaten Cilacap. Namun demikian bukan berarti bahwa 

perekonomian Kabupaten Cilacap sama sekali tidak kompetitif. 

Hal ini karena meskipun secara agregat nilainya negatif tetapi 
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terdapat sektor yang mempunyai nilai positif, yaitu Sektor 

Pertambangan dan Galian (5.056,73 juta rupiah), sektor  

Listrik, Gas, dan Air Bersih (790,83 juta rupiah), sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran (46.412,34 juta rupiah), 

sektor Pengangkutan dan Komunikasi (35.807,06 juta rupiah), 

dan sektor Keuangan Persewaan, dan Jasa Perusahaan 

(17.438,36 juta rupiah). 

Jadi jika dibandingkan pada masa sebelum otonomi 

daerah, maka pada masa ini mengalami penurunan prestasi. 

yang sebelumnya sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan, 

sektor Bangunan, serta sektor Jasa-jasa mempunyai nilai positif 

maka pada masa ini menjadi negatif dengan masing-masing 

nilai -194.243,07 juta rupiah, -133.941,09 juta rupiah,               

-57.503,19 juta rupiah, dan -131.750,96 juta rupiah. 

Bandingkan yang pada masa sebelum otonomi daerah hanya 

satu sektor saja yang menunjukkan nilai negatif yakni sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran yang pada masa ini malah 

mengalami peningkatan menjadi positif nilainya. 

3) Uji Beda Dua Mean Analisis Shift Share Klasik. 

Berdasarkan hasil Uji Statistik / Uji t beda rata-rata pada 

tingkat nilai α = 0,05 (tingkat kesalahan 5 persen dengan tingkat 

kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis Shift 

Share Klasik didapat : 
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a) Uji Beda Dua Mean Komponen Pertumbuhan Nasional ( ) 

Nilai t hitung = -2,796, terletak diluar antara nilai –t tabel 

yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung 

tidak terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka Ho ditolak. Berarti 

terdapat perbedaan pada Komponen Pertumbuhan Nasional 

dalam Analisis Shift Share Klasik antara masa sebelum dan 

sesudah otonomi daerah. 

b) Uji Beda Dua Mean Komponen Bauran Industri ( ) 

Nilai t hitung = -0,407, terletak diantara nilai –t tabel 

yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung 

terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka Ho diterima. Berarti 

tidak terdapat perbedaan pada Komponen Bauran Industri dalam 

Analisis Shift Share Klasik antara masa sebelum dan sesudah 

otonomi daerah. 

c) Uji Beda Dua Mean Komponen Keunggulan Kompetitif  

Nilai t hitung = 2,036 , terletak diantara nilai –t tabel yaitu 

-2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung terletak 

diantara -2,306 dan 2,306 maka Ho diterima. Berarti tidak 

terdapat perbedaan pada komponen keunggulan kompetitif 

dalam Analisis Shift Share Klasik antara masa sebelum dan 

sesudah otonomi daerah.  

Secara agregat, berdasarkan Uji Statistik / Uji t, didapat 

Analisis Shift Share Klasik nilai t hitungnya = -0,89 terletak 

diantara nilai –t tabel yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306 
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sehingga Ho diterima. Mengindikasikan tidak terdapat perbedaan 

kinerja perekonomian daerah di Kabupaten Cilacap baik pada masa 

sebelum maupun sesudah otonomi daerah. 

Perhitungan komponen keunggulan kompetitif dilakukan 

melalui tiga cara. Cara yang pertama, yaitu menggunakan analisis 

Shift-share Klasik seperti sudah dibahas diatas, cara yang kedua adalah 

menggunakan modifikasi Esteban-Marquillas, perhitungan nilai 

keunggulan kompetitif dengan cara ketiga adalah dengan 

menggunakan modifikasi Archelus. Cara kedua dan ketiga akan 

dibahas dibawah ini. 

b. Shift Share Esteban-Marquillas 

Analisis Shift Share Esteban-Marquilas merupakan modifikasi 

dari analisis Shift Share Klasik. Modifikasi meliputi pendefinisian 

kembali kedudukan atau keunggulan kompetitif sebagai komponen 

ketiga dari Shift Share Klasik dan menciptakan komponen Shift Share 

yang keempat yakni, pengaruh alokasi (Prasetyo Soepono, 1993: 47). 

1) Sebelum Otonomi Daerah 

Komponen keunggulan kompetitif yang dihasilkan berasal 

dari keunggulan kompetitif dengan unsur homothetic employment 

atau kesempatan kerja yang diharapkan ( ) dan komponen yang 

menunjukkan spesialisasi ( ). Secara agregat pada masa sebelum 

otonomi daerah nilai  untuk Kabupaten Cilacap adalah sebesar 

524.030,41 juta rupiah dan nilai  yang dihasilkan adalah sebesar 

292.084,80  juta rupiah. Hal ini berarti secara agregat Kabupaten 
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Cilacap selain memiliki keunggulan kompetitif tetapi juga memiliki 

spesialisasi.  

Sementara berdasar tabel di atas, sektor yang memiliki 

keunggulan kompetitif dan terspesialisasikan adalah sektor 

Pertanian, sektor Pertambangan dan Galian, sektor Industri 

Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Bangunan, 

sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta sektor 

Jasa-jasa. Sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan, dan sektor 

Pertambangan dan Galian merupakan dengan jumlah yang tinggi 

hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap 

bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan yang memang 

secara geografis berada di tepi pantai, dan juga pada masa ini 

terdapat pertambangan pasir besi yang dikelola PT. Aneka 

Tambang. Sedangkan sektor industri dan pengolahan karena 

Kabupaten Cilacap merupaka kawasan industri di bagin Jawa 

selatan dimana terdapat berbagai macam industry diantaranya yang 

terbesar adalah Pertamina UP IV dan industri. 
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Tabel 4.13 
Analisis Shift Share Esteban-Marquillas Kabupaten Cilacap 

Tahun 1994-2000 (Juta Rupiah) 

Lapangan 
Usaha 

Komponen Keunggulan Kompetitif 

C'ij Aij 
Cij = 

C'ij+Aij 
1      76.810,66     250.060,73     326.871,39  
2            258,62       32.510,18       32.768,80  
3      91.751,39     196.828,20     288.579,59  
4              65,81       14.406,39       14.472,21  
5        3.733,58       67.212,07       70.945,65  
6 -1.825,42 -7.279,29 -9.104,71 
7    350.026,60  -317.151,01      32.875,60  
8        2.584,50       49.755,80       52.340,31  
9            624,67         5.741,72         6.366,39  

Jumlah    524.030,41     292.084,80     816.115,22  
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

a) Pengaruh Efek Alokasi ( ) 

Berdasarkan efek alokasi pada Tabel 4.13 tersebut di 

bawah terlihat bahwa sektor perekonomian di Kabupaten 

Cilacap mempunyai alokasi PDRB yang baik untuk setiap sektor 

perekonomian yang ada. Hal ini bisa dilihat dari nilai total efek 

alokasi yang bernilai positif yang berarti semakin baik PDRB 

didistribusikan diantara sektor-sektor yang berbeda sesuai 

dengan kelebihan masing-masing sektor tersebut.  

Dilihat dari distribusi per sektor pada masa sebelum 

otonomi daerah, sektor yang memiliki spesialisasi ternyata 

sektor Pertanian mendapatkan jumlah yang paling tinggi yaitu 

sebesar 250.060,73 juta rupiah disusul sektor Industri 

Pengolahan sebesar 196.828,20 juta rupiah, dan sektor 
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Bangunan sebesar 67.212,07 juta rupiah. Terendah adalah sektor 

sektor Jasa-jasa sebesar 5.741,72 juta rupiah.  

Sementara yang nilai efek alokasinya negatif adalah 

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (-7.279,29 juta rupiah) 

dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (-317.151,01 juta 

rupiah), mengindikasikan bahwa sektor-sektor ini tidak 

mempunyai tingkat spesialisasi dibandingkan dengan sektor 

yang sama di daerah referensi 

b) Keunggulan Kompetitif ( ) 

keunggulan kompetitif  ini mengandung unsur baru, 

yaitu homothetic employment yang merupakan kesempatan kerja 

yang diharapkan. Sektor yang nilai memiliki nilai keunggulan 

kompetitif positif pada masa sebelum otonomi daerah adalah 

yang terbesar sektor Pengangkutan dan Komunikasi  dengan 

jumlah 350.026,60 juta rupiah, dan terendah adalah sektor 

Listrik, Gas dan Air Bersih dengan 65,81 juta rupiah. Nilai 

positif diindikasikan sebagai kemampuan daya saing tersebut 

dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah referensi 

(Jawa Tengah). 

Sedangkan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif 

atau nilainya negatif hanya sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran dengan jumlah -1.825,42 juta rupiah. 
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2) Sesudah Otonomi Daerah 

Secara agregat pada masa sesudah otonomi daerah nilai  

untuk Kabupaten Cilacap adalah sebesar -88.407,05 juta rupiah dan 

nilai  yang dihasilkan adalah sebesar -323.525,94 juta rupiah. 

Hal ini berarti secara agregat Kabupaten Cilacap pada masa 

sesudah otonomi daerah memang tidak memiliki keunggulan 

kompetitif dan juga tidak memiliki spesialisasi. Hasil analisis 

disajikan pada Tabel 4.14. 

Dilihat dari distribusi per sektor, pada masa sesudah otonomi 

daerah ini sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan 

terspesialisasikan adalah sektor Pertambangan dan Galian, Listrik, 

sektor Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, sektor dan Keuangan, 

Persewaan, dan Jasa Perusahaan. Sektor Pertambangan dan Galian 

dapat mempertahankan prestasinya walaupun pada tahun 2003 

pertambangan pasir besi sudah berhenti, tetapi pada masa ini 

digantikan pertambangan semen di Pulau Nusakambangan oleh PT. 

Holcim. Sementara pasca kejadian Tsunami di daerah 

Pangandaran, turut pula mempengaruhi kontribusi dari sektor 

pertanian ini yang ditunjukkan dengan nilai keunggulan kompetitif 

dan spesialisasi yang negatif. Sedangkan yang lainnya adalah 

sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, dan sektor Jasa-jasa. 
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Tabel 4.14 
Analisis Shift Share Esteban-Marquillas Kabupaten Cilacap  

Tahun 2001-2007 (Juta Rupiah) 

Lapangan 
Usaha 

Komponen Keunggulan Kompetitif 
C'ij Aij Cij = C'ij+Aij 

1 -43.187,65 -151.055,41 -194.243,07 
2 50,66 5.006,07 5.056,73 
3 -41.895,41 -92.045,68 -133.941,09 
4 5,81 785,03 790,83 
5 -2.677,47 -54.825,72 -57.503,19 
6 10.083,27 36.329,07 46.412,34 
7 1.680,77 34.126,28 35.807,06 
8 648,77 16.789,59 17.438,36 
9 -13.115,79 -118.635,17 -131.750,96 

Jumlah -88.407,05 -323.525,94 -411.932,99 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

a) Pengaruh Efek Alokasi ( ) 

Pada masa sesudah otonomi daerah, sektor-sektor yang 

memiliki nilai efek alokasi positif atau memiliki spesialisasi 

adalah yang tertinggi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

dengan 36.329,07 juta rupiah dan terendah adalah  Listrik, Gas 

dan Air Bersih (785,03 juta rupiah). 

Sedangkan yang tidak memiliki spesialisasi dengan nilai 

efek alokasi negatif adalah sektor Pertanian (-151.055,41 juta 

rupiah), sektor Industri Pengolahan (-92.045,68 juta rupiah), 

sektor Bangunan (-54.825,72 juta rupiah), dan sektor Jasa-jasa 

(-118.635,17 juta rupiah)  

b) Keunggulan Kompetitif ( ) 

Keunggulan kompetitif pada masa sesudah otonomi 

daerah ini, sektor yang memiliki kemampuan berdaya saing 
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adalah tertinggi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

(10.083,27 juta rupiah) dan terendah adalah sektor Listrik, Gas 

dan Air Bersih (5,81 juta rupiah). 

Sedangkan sektor yang tidak memiliki keunggulan 

kompetitif adalah tertinggi sektor Pertanian (-43.187,65 juta 

rupiah) dan  terendah sektor Bangunan (-2.677,47 juta rupiah). 

3) Uji Beda Dua Mean Analisis Shift Share Esteban-Marquillas. 

Berdasarkan hasil Uji Statistik / Uji t beda rata-rata pada 

tingkat nilai α = 0,05 (tingkat kesalahan 5 persen dengan tingkat 

kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis Shift 

Share Esteban-Marquillas didapat : 

a) Uji Beda Dua Mean Komponen Pengaruh Efek Alokasi ( ) 

Nilai t hitung = 2,736, terletak diluar antara nilai –t tabel 

yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung 

tidak terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka Ho ditolak. Berarti 

terdapat perbedaan pada Komponen Pengaruh Efek Alokasi 

dalam Analisis Shift Share Esteban-Marquillas antara masa 

sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

b) Uji Beda Dua Mean Komponen Keunggulan Kompetitif ( ) 

Nilai t hitung = 4,873, terletak diluar antara nilai –t tabel 

yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung 

tidak terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka Ho ditolak. Berarti 

terdapat perbedaan pada Komponen Keunggulan Kompetitif 

yang mengandung unsur homothetic employment (kesempatan 
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kerja yang diharapkan) dalam Analisis Shift Share Esteban-

Marquillas antara masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

c. Analisis Shift Share  Arcelus 

Modifikasi Archelus membagi nilai keunggulan kompetitif 

menjadi komponen pengaruh pertumbuhan regional ( ) dan pengaruh 

bauran industri regional ( ).  

1) Sebelum Otonomi Daerah 

Hasil perhitungan keunggulan kompetitif pada masa sebelum 

otonomi daerah untuk pengaruh pertumbuhan regional dan 

pengaruh bauran industri regional tersebut berturut-turut adalah 

811.347,59 juta rupiah dan 4.767,62 juta rupiah. Hal ini 

menunjukan bahwa keterkaitan antar sektor ekonomi adalah kuat 

dan pengaruh bauran industri lebih cepat di Kabupaten Cilacap.  

Tabel 4.15 
Analisis Shift Share Archelus Kabupaten Cilacap 

Tahun 1994-2000 (Juta Rupiah) 

Lapangan Usaha 
Komponen Keunggulan Kompetitif 

Rij RIij 
Cij 

= Rij + RIij 
1 304.906,10 21.965,29 326.871,39 
2 12.824,93 19.943,87 32.768,80 
3 149.924,09 138.655,50 288.579,59 
4 2.679,14 11.793,07 14.472,21 
5 30.799,09 40.146,56 70.945,65 
6 158.701,87 -167.806,57 -9.104,71 
7 27.350,76 5.524,84 32.875,60 
8 45.103,23 7.237,08 52.340,31 
9 79.058,39 -72.692,00 6.366,39 

Jumlah 811.347,59 4.767,62 816.115,22 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 
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a) Pengaruh Pertumbuhan Regional ( ) 

Pertumbuhan regional Kabupaten Cilacap (untuk semua 

sektor) ternyata memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan perekonomian Kabupaten Cilacap, yang terbesar 

adalah sektor Pertanian (304.906,10 juta rupiah) dan yang 

terendah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (2.679,14 juta 

rupiah). Keterkaitan antar semua sektor pada masa sebelum 

otonomi daerah ini sangat kuat karena nilai pertumbuhan 

regional semua sektor menunjukkan nilai positif. Dan dengan 

kata lain sebelum otonomi daerah sektor perekonomian di 

Kabupaten Cilacap mempunyai dampak aglomerasi, yakni 

penghematan biaya persatuan karena kebersamaan lokasi 

satuan-satuan usaha. 

b) Pengaruh Bauran Industri Regional ( ) 

Pengaruh bauran industri regional juga memberikan 

kontribusi positif, yang terbesar adalah sektor Industri 

Pengolahan (138.655,50 juta rupiah) dan terendah sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi (5.524,84 juta rupiah). Ini 

mengindikasikan pengaruh bauran industri sektor-sektor tersebut 

lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi secara kseluruhan. 

Tetapi ada dua sektor yang memberikan kontribusi negatif, yaitu 

sektor Perdagangan dan sektor Jasa-jasa (-167.806,57 juta 

rupiah dan -72.692,00 juta rupiah). Dua sektor ini pengaruh 

bauran industrinya lebih lambat. Tetapi secara agregat pada 
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masa sebelum otonomi daerah ini pengaruh bauran industri 

adalah kuat dan antar sektor perekonomian terdapat aglomerasi. 

2) Sesudah Otonomi Daerah 

Hasil perhitungan keunggulan kompetitif pada masa sesudah 

otonomi daerah menunjukkan nilai negatif, ini dipengaruhi oleh 

pertumbuhan regional yang negatif dengan nilai -570.330,84 juta 

rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antar sektor 

ekonomi di Kabupaten Cilacap adalah masih lemah sehingga tidak 

mempunyai aglomerasi (penghematan biaya persatuan karena 

kebersamaan lokasi satuan-satuan usaha). Sedangkan jumlah 

bauran industri menunjukkan nilai positif secara keseluruhan 

dengan jumlah 158.397,86 juta rupiah. Menunjukkan komponen 

bauran industri di Kabupaten Cilacap adalah kuat dan antar sektor 

perekonomian terdapat aglomerasi. 

Tabel 4.16 
Analisis Shift Share Archelus Kabupaten Cilacap 

Tahun 2001-2007 (Juta Rupiah) 

Lapangan Usaha 
Komponen Keunggulan Kompetitif 

Rij RIij 
Cij 

= Rij + RIij 
1 -212.519,11 18.276,04 -194.243,07 
2 -13.941,06 18.997,79 5.056,73 
3 -109.870,43 -24.070,66 -133.941,09 
4 -4.038,27 4.829,10 790,83 
5 -23.500,76 -34.002,43 -57.503,19 
6 -109.548,65 155.960,99 46.412,34 
7 -25.030,55 60.837,61 35.807,06 
8 -25.824,95 43.263,31 17.438,36 
9 -46.057,07 -85.693,90 -131.750,96 

Jumlah -570.330,84 158.397,86 -411.932,99 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 
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a) Pengaruh Pertumbuhan Regional ( ) 

Semua sektor menujukkan nilai negatif pada masa 

sesudah otonomi daerah ini dengan jumlah terbesar adalah 

sektor Pertanian (-212.519,11 juta rupiah) dan terendah adalah 

sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (-4.038,27 juta rupiah). Jadi 

menunjukan bahwa keterkaitan antar sektor ekonomi di 

Kabupaten Cilacap pada masa sesudah otonomi daerah adalah 

masih lemah sehingga tidak mempunyai dampak aglomerasi. 

b) Pengaruh Bauran Industri Regional ( ) 

Walaupun tiga sektor menyumbang negatif nilai bauran 

industrinya, tetapi secara agregat tidak mempengaruhi jumlah 

keseluruhan nilai bauran industri pada masa sesudah otonomi 

daerah ini positif. Tiga sektor ini yang memberikan nilai 

negatif adalah sektor Industri Pengolahan (-24.070,66 juta 

rupiah), sektor Bangunan (-34.002,43 juta rupiah) dan sektor 

Jasa-jasa (-85.693,90 juta rupiah).  

Sedangkan sektor-sektor yang pengaruh bauran 

industrinya positif adalah yang tertinggi adalah sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran (155.960,99 juta rupiah) dan 

yang terendah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 

(4.829,10 juta rupiah). Sektor-sektor yang positif ini 

mengindikasikan komponen bauran industri di Kabupaten 

Cilacap pada masa sesudah otonomi daerah ini adalah masih 

kuat dan antar sektor perekonomian terdapat aglomerasi. 
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3) Uji Beda Dua Mean Analisis Shift Share Archelus. 

Berdasarkan hasil Uji Statistik / Uji t beda rata-rata pada 

tingkat nilai α = 0,05 (tingkat kesalahan 5 persen dengan tingkat 

kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis Shift 

Share Archelus didapat : 

a) Uji Beda Dua Mean Pengaruh Pertumbuhan Regional ( ). 

Nilai t hitung = 7,82 terletak diluar antara nilai –t tabel 

yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung 

tidak terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka Ho ditolak. Berarti 

terdapat perbedaan pada Pengaruh Pertumbuhan Regional 

Kabupaten Cilacap dalam Analisis Shift Share Archelus antara 

masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

b) Uji Beda Dua Mean Pengaruh Bauran Industri Regional ( ) 

Nilai t hitung = -1,103 terletak diantara nilai –t tabel yaitu 

-2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena t hitung terletak 

diantara -2,306 dan 2,306 maka Ho diterima. Berarti tidak 

terdapat perbedaan pada Pengaruh Bauran Industri Regional 

Kabupaten Cilacap dalam Analisis Shift Share Archelus antara 

masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

5. Tipologi Sektoral 

Program kebijaksanaan pengembangan regional harus 

memperhatikan sektor-sektor strategis atau prioritas untuk dikembangkan. 

Sektor strategis atau prioritas dapat diidentifikasi melalui penggabungan 
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antara analisis LQ (Location Quotient) dan analisis Shift Share yang 

kemudian dirangking untuk mengetahui peringkat prioritasnya.  

Indikator yang digunakan adalah bila (+) sektor atau sub sektor 

tersebut bila dikembangkan akan mempercepat pertumbuhan sektor 

tersebut dan perekonomian daerah yang lebih luas, dan bila (-) sektor atau 

sub sektor tersebut bila dikembangkan kurang mendukung pertumbuhan 

sektor tersebut dan perekonomian daerah yang lebih luas.  

Pengolahan analisis gabungan LQ (Location Qoutient) dan Shift 

Share menggunakan hasil analisis sebelumnya dengan rentang waktu 

tahun 1994 - 2007. Hasil pengolahan analisis gabungan LQ dan Shift Share 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut.  

a) Tipologi Sektoral Sebelum Otonomi Daerah 

Tabel 4.17 
Tipologi Sektoral Kabupaten Cilacap Tahun 1994-2000 

(Sebelum Otonomi Daerah) 

Tipologi LQ Cj Mj Sektor Tingkat 
Kepotensialan 

I LQ > 1  Cj > 0 Mj > 0 2 Istimewa 

II LQ > 1 Cj > 0 Mj < 0 1 dan 8 Baik Sekali 

III LQ > 1  Cj < 0 Mj > 0 - Baik 

IV LQ > 1 Cj < 0 Mj < 0 - Lebih dari Cukup 

V LQ < 1 Cj > 0 Mj > 0 4 dan7 Cukup 

VI LQ < 1 Cj > 0 Mj < 0 3, 5, dan 9 Hampir dari cukup 

VII LQ < 1 Cj < 0 Mj > 0 6 Kurang 

VIII LQ < 1 Cj < 0 Mj < 0 - Kurang Sekali 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada masa 

sebelum otonomi daerah sektor ekonomi yang termasuk dalam Tipologi 

I dengan tingkat potensialan yang istimewa adalah sektor Pertambangan 

dan Galian dimana merupakan sektor tersebut adalah sektor basis yang 
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pertumbuhannya di Kabupaten Cilacap lebih cepat dibandingkan 

Propinsi Jawa Tengah, karena di tingkat propinsi pertumbuhannya cepat 

juga. Hal ini tidak mengherankan karena pada masa sebelum otonomi 

daerah ini di Kabupaten Cilacap pertambangan pasir besi di daerah 

Pantai Teluk Penyu yang pasirnya mengandung bijih besi masih 

dilakukan ole PT. Aneka Tambang. 

Sektor Pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan menduduki Tipologi II (Baik Sekali), yang berarti sektor 

tersebut adalah sektor basis yang pertumbuhan di Kabupaten Cilacap 

lebih cepat dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah meskipun di 

tingkat propinsi pertumbuhannya lambat. 

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi menempati Tipologi V (Cukup) yang berarti sektor 

tersebut adalah sektor non basis dengan pertumbuhannya di Kabupaten 

Cilacap lebih cepat di banding pertumbuhan di tingkat Propinsi Jawa 

Tengah, padahal di propinsi sendiri pertumbuhannya juga cepat. 

Sedangkan sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, dan 

sektor Jasa-jasa berada di Tipologi VI (Hampir Dari Cukup), sektor 

tersebut adalah sektor non basis dengan pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap lebih cepat di banding pertumbuhan di tingkat Propinsi Jawa 

Tengah, meskipun di propinsi sendiri pertumbuhannya lambat. 

Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada di 

Tipologi VII (Kurang). Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan 
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pertumbuhan di Kabupaten Cilacap lebih lambat di banding propinsi 

meskipun di tingkat propinsi sendiri pertumbuhannya cepat. 

b) Tipologi Sektoral Sesudah Otonomi Daerah 

Tabel 4.18 
Tipologi Sektoral Kabupaten Cilacap Tahun 1994-2000 

(Sesudah Otonomi Daerah) 

Tipologi LQ Cj Mj Sektor Tingkat 
Kepotensialan 

I LQ > 1  Cj > 0 Mj > 0 2, 4, dan 7 Istemewa 

II LQ > 1 Cj > 0 Mj < 0 8 Baik Sekali 

III LQ > 1  Cj < 0 Mj > 0 - Baik 

IV LQ > 1 Cj < 0 Mj < 0 1 Lebih dari Cukup 

V LQ < 1 Cj > 0 Mj > 0 - Cukup 

VI LQ < 1 Cj > 0 Mj < 0 6 Hampir dari cukup 

VII LQ < 1 Cj < 0 Mj > 0 3, 5, dan 9 Kurang 

VIII LQ < 1 Cj < 0 Mj < 0 - Kurang Sekali 
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah) 

Sedangkan dimasa sesudah otonomi daerah, sektor-sektor yang 

menempati Tipologi I dengan tingkat kepotensialannya istimewa 

dimana sektor tersebut adalah sektor basis yang pertumbuhannya di 

Kabupaten Cilacap lebih cepat dibandingkan Propinsi Jawa Tengah, 

karena diimbangi pertumbuhannya di tingkat propinsi juga cepat, tidak 

hanya sektor Pertambangan dan Galian saja, tetapi diikuti oleh sektor 

Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

yang naik prestasinya dimana sebelum otonomi daerah berada di 

Tipologi V (Cukup). Di Tipologi II (Baik Sekali) hanya menyisakan 

sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang mampu 

mempertahankan prestasinya sama seoerti pada masa sebelum otonomi 

daerah. sektor yang berada di tipologi ini mengindikasikan sektor 
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tersebut adalah sektor basis yang pertumbuhan di Kabupaten Cilacap 

lebih cepat dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah meskipun di 

tingkat propinsi pertumbuhannya lambat. Sedangkan sektor Pertanian 

menurun prestasinya dengan menempati posisi di Tipologi IV (Lebih 

Dari Cukup), sektor Pertanian pada masa sesudah otonomi daerah ini 

diidentifikasikan sektor basis pertumbuhannya lebih lambat dibanding 

propinsi dan di tingkat propinsi pertumbuhannya juga lambat. 

Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran naik 

prestasinya dengan berada di Tipologi VI (Hampir Dari Cukup). Sektor 

tersebut adalah sektor non basis dengan pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap lebih lambat di banding propinsi meskipun di tingkat propinsi 

sendiri pertumbuhannya cepat. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

menggeser posisi sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, dan 

sektor Jasa-jasa turun ke Tipologi VII (Kurang) yang mengindikasikan 

bahwa pada otonomi daerah ini sektor-sektor tersebut adalah sektor non 

basis dengan pertumbuhan di Kabupaten Cilacap lebih lambat di 

banding propinsi meskipun di tingkat propinsi sendiri pertumbuhannya 

cepat. 

6. Tipologi Klassen 

Dengan melihat Tipologi Klassen, maka dapat disimpulkan 

bahwa posisi perekonomian Kabupaten Cilacap terhadap perekonomian 

di Propinsi Jawa Tengah pada masa sebelum otonomi daerah berada 

pada kategori Daerah Berkembang Cepat, sedangkan setelah otonomi 

daerah masuk dalam kategori Daerah Maju Tapi Tertekan. Hal itu 
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berarti Pendapatan Per Kapita Kabupaten Cilacap berada di atas 

Pendapatan Per Kapita Propinsi Jawa Tengah sebagai rujukan. 

Meskipun, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap lebih 

rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Propinsi 

Jawa Tengah sebagai wilayah rujukan pada era otonomi. Dengan 

demikian secara umum Kabupaten Sukoharjo telah berhasil 

melaksanakan pembangunan karena pada saat sebelum otonomi daerah 

Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi Daerah Berkembang Cepat 

menjadi Daerah Maju Tapi Tertekan di era otonomi daerah (Lihat 

Lampiran).  

Teknik Tipologi Klassen juga dapat digunakan untuk 

mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral 

daerah. Menurut Tipologi Klassen, masing-masing sektor ekonomi di 

daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, potensial, 

berkembang, dan terbelakang. Analisis ini mendasarkan 

pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan 

kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah (Tri 

Widodo, 2006: 120).  

Penentuan kategori suatu kedalam suatu kategori di atas 

didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya terhadap 

PDRB, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 
MATRIK TIPOLOGI KLASSEN 

 

 

 

 

Sumber : Perencanaan Pembangunan (Aplikasi Komputer) 

a) Sebelum Otonomi Daerah 

Tabel 4.20 
Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Cilacap 

Sebelum Otonomi Daerah (Tahun 1994-2000) 
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kontribusi relatif masing-masing di Kabupaten Cilacap tidak ditemukan 

adanya sektor ekonomi potensial. Yaitu, sektor ekonomi yang 

pertumbuhannya relatif lambat tetapi memberikan kontribusi yang 

relatif besar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang ada di tingkat 

Propinsi Jawa Tengah. Namun demikian, sebagian besar sektor 

ekonomi di Kabupaten Cilacap pada masa sebelum otonomi daerah 

masuk dikelompokkan dalam sektor ekonomi prima dan berkembang. 

Hanya sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang masuk dalam 

kategori sektor ekonomi terbelakang dibandingkan dengan sektor yang 

sama di tingkat propinsi, karena tingkat pertumbuhannya relatif lambat 

dan tingkat kontribusinya relatif kecil. 

b) Sesudah Otonomi Daerah 

Tabel 4.21 
Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Cilacap 

Sesudah Otonomi Daerah (Tahun 2001-2007) 
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Selama masa sesudah otonomi daerah, tidak ada satupun yang 

masuk dalam sektor ekonomi berkembang. Sedangkan sektor yang 

terbelakang meningkat menjadi empat sektor, sektor-sektor ini yang 

tingkat pertumbuhannya relatif lambat dan memberikan kontribusi yang 

relatif kecil dibandingkan sektor yang sama di tingkat propinsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian 

perekonomian regional Kabupaten Cilacap tahun 1994-2007, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Laju Pertumbuhan  

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sesudah 

otonomi daerah mengalami penurunan dibandingkan sebelum otonomi 

daerah. 

Berdasarkan Uji Beda Dua Mean, tidak terdapat perbedaan pada laju 

pertumbuhan Kabupaten Cilacap pada masa sebelum maupun sesudah 

otonomi daerah. Dari kesimpulan tersebut, maka hipotesis sepenuhnya 

diterima karena struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap tidak 

jauh berbeda antara sebelum dan sesudah otonomi daerah 

2. Analisis Kontribusi Sektoral 

Kontribusi masing-masing sektor diperoleh bahwa sektor Pertanian 

selama masa sebelum dfan sesudah otonomi daerah tetap memberikan 

kontribusi yang tertinggi, sedangkan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 

memberikan sumbangan terkecil bagi pembentukan PDRB Kabupaten 

Cilacap pada kedua masa tersebut. 
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Berdasarkan Uji Beda Dua Mean, tidak terdapat perbedaan pada laju 

pertumbuhan Kabupaten Cilacap pada masa sebelum maupun sesudah 

otonomi daerah. 

3. Analisis Location Quotien (LQ) 

Pada masa sebelum otonomi daerah terdapat tiga sektor yang 

menjadi sektor basis atau unggulan sehingga dapat dikembangkan sebagai 

andalan dalam menyumbang PDRB Kabupaten Cilacap dan dapat bersaing 

dengan sektor yang sama di Jawa Tengah sehingga berorientasi ekspor, 

yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Galian, dan sektor 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. 

Sementara pada masa sesudah otonomi daerah terdapat lima sektor 

basis, tiga sektor basis pada masa sebelumnya masih tetap menjadi sektor 

basis pada masa sesudah otonomi daerah yaitu sektor Pertanian, sektor 

Pertambangan dan Galian, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan. Dan ditambah dengan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan 

sektor Pengangkutan dan Komunikasi. 

Dari analisis LQ, secara agregat dapat dilihat bahwa pertumbuhan 

ekonomi sektor-sektor basis terus meningkat selama 14 tahun terakhir, 

menunjukkan bahwa perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah memberikan efek positif dari segi ekonomi bagi 

kesejahteraan masyarakat karena terjadi peningkatan jumlah sektor basis 

atau unggulan. Sedangkan berdasarkan uji beda dua mean tidak terdapat 

perbedaan sektor basis dan non basis dalam analisis LQ di Kabupaten 

Cilacap baik pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah.  
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4. Analisis Dynamic Location Quotien (DLQ) 

Pada masa sebelum otonomi daerah sektor-sektor yang basis atau 

unggul adalah sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan penggalian, 

sektor Listrik, Air dan Gas, sektor Bangunan, dan sektor Jasa-jasa. Sektor-

sektor ini berpotensi unggul, karena DLQ > 1 yang berarti laju 

pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di 

Propinsi Jawa Tengah dan berpotensi akan tetap unggul pada masa 

mendatang (masa sesudah otonomi daerah). 

Sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah, hanya sektor 

Pertambangan dan penggalian saja yang mampu mempertahankan 

prestasinya sebagai sektor unggulan dan berpotensi tetap unggulan pada 

tahun-tahun mendatang. Sementara sektor-sektor unggulan di masa 

sebelum otonomi daerah lainnya yang berpotensi tetap unggul juga pada 

masa ini menunjukkan penurunan prestasi. Selain itu sektor unggulan 

lainnya adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Keuangan, 

Persewaan, dan Jasa Perusahaan menunjukkan kenaikan prestasi 

dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah, dimana merupakan 

sektor yang potensi perkembangannya lebih rendah dibanding sektor yang 

sama di Propinsi Jawa Tengah  dan tidak berpotensi unggulan pada tahun 

mendatang. 

Sedangkan berdasarkan uji beda dua mean tidak terdapat perbedaan 

terkait sektor unggulan dalam analisis DLQ di Kabupaten Cilacap baik 

pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dari kesimpulan 
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tersebut, maka hipotesis tidak sepenuhnya diterima, karena sektor-sektor 

yang menjadi sektor basis atau unggulan berdasarkan uji beda dua mean 

pada analisis LQ maupun DLQ menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

terkait sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau unggulan dan 

pergeseran posisi sektor-sektor basis atau unggulan perekonomian tersebut 

pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Cilacap. 

5. Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif. 

Berdasarkan Klasifikasi Sektoral sektor-sektor basis yang 

berpotensi tetap unggulan pada tahun-tahun mendatang di Kabupaten 

Cilacap pada masa sebelum otonomi daerah adalah sektor Pertanian dan 

sektor Pertambangan dan Penggalian. Dan sektor-sektor non basis tetapi 

berpotensi menjadi unggulan pada tahun-tahun akan datang adalah sektor 

Listrik, Gas dan Air Minum, sektor Bangunan, dan sektor Jasa-Jasa. 

Sektor-sektor basis yang berpotensi tetap unggulan pada tahun-

tahun mendatang di Kabupaten Cilacap pada masa sesudah otonomi 

daerah adalah sektor Pertambangan dan Galian, sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi, dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. 

Sementara sektor Pertanian berpotensi menjadi tidak unggulan pada tahun-

tahun mendatang karena laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan 

sektor yang sama di Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan sektor-sektor non 

basis yang pada tahun-tahun mendatang berpotensi unggulan adalah sektor 

Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. 

6. Analisis Shift Share 

a. Shift Share Klasik 
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Pertumbuhan kinerja perekonomian Kabupaten Cilacap sebelum 

otonomi daerah mengalami kenaikan perekonomian daerah dengan 

semua sektor menunjukkan nilai positif dengan sektor Pertanian sebagai 

penyumbang terbesar dan sektor Jasa-jasa penyumbang terendah. Untuk 

Komponen Pertumbuhan Nasional ( ), pada masa sebelum otonomi 

daerah pertumbuhan perekonomian Propinsi Jawa Tengah 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebesar 

600.927,93 juta rupiah dengan penyumbang tertinggi yaitu sektor 

Pertanian dan terendah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Semua sektor 

menunjukkan nilai positif yang mengindikasikan bahwa laju 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Cilacap sebelum 

otonomi daerah lebih cepat dibandingkan Propinsi Jawa Tengah. Pada 

Komponen Bauran Industri ( ), secara agregat menunjukkan nilai 

negatif yang mengindikasikan perekonomian Kabupaten Cilacap 

sebelum otonomi daerah cenderung mengarah ke perekonomian yang 

tumbuh relatif lambat (akibat adanya pengaruh bauran industri). Tetapi 

ada beberapa sektor yang nilai bauran industrinya positif, yaitu sektor 

Pertambangan dan Galian, sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi. Sedangkan untuk Komponen Keunggulan Kompetitif ( ) 

Kabupaten Cilacap sebelum otonomi daerah secara agregat nilainya 

positif, yang berarti perekonomian Kabupaten Cilacap sebelum otonomi 

daerah memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing yang tinggi 

dibandingkan Propinsi Jawa Tengah. Hanya sektor Perdagangan, Hotel 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



132 
 

dan Restoran yang nilainya negatif yang berarti sektor ini tidak 

mempunyai daya saing atau keunggulan kompetitifnya dibanding sektor 

yang sama di Jawa Tengah rendah. 

Kinerja perekonomian Kabupaten Cilacap sesudah otonomi 

daerah secara agregat juga menunjukkan nilai positif dan ditambah 

dengan kenaikan kinerja yang lebih baik daripada sebelum otonomi 

daerah, yaitu tumbuh sebesar 1.679.721,13 juta rupiah. Penyumbang 

tertinggi digantikan oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan 

terendah sektor. Pada masa ini untuk Komponen Pertumbuhan Nasional 

( ), pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebesar 2.250.051,97 juta 

rupiah, lebih tinggi daripada pada masa sebelum otonomi daerah, ini 

mengindikasikan kenaikan pertumbuhan ekonomi di daerah referensi 

(Jawa Tengah) juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Cilacap, selain itu juga pada masa sesudah otonomi daerah laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap lebih tinggi daripada Jawa 

Tengah. Sektor tertinggi juga masih sama dengan sebelum otonomi 

daerah, yakni sektor Pertanian masih menyumbang dengan nilai 

tertinggi, terendah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Untuk Komponen 

Bauran Industri (  pada masa ini tidak jauh berbeda secara agregat 

dibandingkan sebelum otonomi daerah dengan nilai negatif pula. 

Sehingga  komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Cilacap sesudah 

otonomi daerah akibat bauran industri cenderung mengarah pada 

perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat pula. Sektor yang 
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cenderung akan tumbuh lebih cepat akibat bauran industri dengan nilai 

positif dimiliki oleh sektor sektor Pertambangan dan Galian, sektor 

Industri Pengolaha, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor 

Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. 

Sedangkan Komponen Keunggulan Kompetitif ( ) Kabupaten Cilacap 

sesudah otonomi daerah mengindikasikan secara agregat perekonomian 

Kabupaten Cilacap memiliki daya saing rendah. Sedangkan sektor-

sektor yang memiliki keunggulan kompetitif adalah  sektor 

Pertambangan dan Galian, sektor  Listrik, Gas, dan Air Bersih, sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi, dan sektor Keuangan Persewaan, dan Jasa Perusahaan. 

Berdasarkan Uji Beda Dua Mean mengindikasikan secara agregat 

tidak terdapat perbedaan kinerja perekonomian daerah di Kabupaten 

Cilacap baik pada masa sebelum maupun sesudah otonomi daerah, 

diikuti oleh Komponen Bauran Industri ( ) dan Komponen 

Keunggulan Kompetitif . Sedangkan pada Komponen 

Pertumbuhan Nasional ( ) terdapat perbedaan pada masa sebelum 

maupun sesudah otonomi daerah 

b. Shift Share Esteban-Marquillas 

Berdasarkan Shift Share Estaban-Marquillas, Kabupaten Cilacap 

sebelum otonomi daerah perekonomian Kabupaten Cilacap memiliki 

keunggulan kompetitif dan memiliki spesialisasi. Sektor Pertanian, 

sektor Pertambangan dan Galian, sektor Industri Pengolahan, sektor 

Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Bangunan, sektor Keuangan, 
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Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa merupakan 

sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki 

spesialisasi pada masa sebelum otonomi daerah. 

Sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah mengalami 

penurunan prestasi, yang mengindikasikan bahwa secara agregat 

Kabupaten Cilacap pada masa sesudah otonomi daerah tidak memiliki 

keunggulan kompetitif dan juga tidak memiliki spesialisasi. Sektor yang 

memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki spesialisasi adalah sektor 

Pertambangan dan Galian, Listrik, sektor Gas dan Air Bersih, sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, 

sektor dan Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. 

Berdasarkan Uji Beda Dua Mean, terdapat perbedaan pada 

Komponen Pengaruh Efek Alokasi dan Komponen Keunggulan 

Kompetitif yang mengandung unsur homothetic employment 

(kesempatan kerja yang diharapkan) dalam Analisis Shift Share 

Esteban-Marquillas antara masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

c. Analisis Shift Share  Archelus 

Pada masa sebelum otonomi daerah keterkaitan antar sektor 

ekonomi di Kabupaten Cilacap kuat dan pengaruh bauran industri lebih 

cepat dibandingkan Propinsi Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan 

sebelum otonomi daerah sektor perekonomian di Kabupaten Cilacap 

mempunyai dampak aglomerasi, yakni penghematan biaya persatuan 

karena kebersamaan lokasi satuan-satuan usaha (hanya sektor 

Perdagangan dan sektor Jasa-jasa yang nilai bauran industrinya negatif). 
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Pada masa sesudah otonomi daerah keterkaitan antar sektor 

ekonomi di Kabupaten Cilacap lemah sehingga tidak mempunyai 

aglomerasi. Tetapi pada masa ini komponen bauran industri di 

Kabupaten Cilacap adalah kuat dan antar sektor perekonomian terdapat 

aglomerasi dan ini mengindikasikan pengaruh bauran industri 

Kabupaten Cilacap lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan Uji Beda Dua Mean, terdapat perbedaan pada 

Pengaruh Pertumbuhan Regional dan tidak terdapat perbedaan pada 

Pengaruh Bauran Industri Regional Kabupaten Cilacap dalam Analisis 

Shift Share Archelus antara masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

7. Tipologi Sektoral 

Pada masa sebelum otonomi daerah, sektor yang menempati 

prioritas pertama adalah sektor Pertambangan dan Galian (Tipologi I 

“Istimewa”), diikuti sektor Pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan, 

dan Jasa Perusahaan (Tipologi II “Baik Sekali”), sektor Listrik, Gas dan 

Air Bersih dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Tipologi V 

“Cukup”), sedangkan sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, dan 

sektor Jasa-jasa (Tipologi VI “Hampir Dari Cukup”), sementara prioitas 

terakhir sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada (Tipologi VII 

“Kurang”). 

Sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah, sektor yang 

menempati prioritas pertama adalah sektor Pertambangan dan Galian, 

sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Pengangkutan dan 
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Komunikasi (Tipologi I “Istimewa”), sektor Keuangan, Persewaan, dan 

Jasa Perusahaan (Tipologi II “Baik Sekali”), sektor Pertanian (Tipologi IV 

“Lebih Dari Cukup”) sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Tipologi 

VI “Hampir Dari Cukup”), sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, 

dan sektor Jasa-jasa (Tipologi VII “Kurang”) 

8. Tipologi Klassen 

Secara Agregat posisi perekonomian Kabupaten Cilacap terhadap 

perekonomian di Propinsi Jawa Tengah pada masa sebelum otonomi 

daerah berada pada kategori Daerah Berkembang Cepat, sedangkan 

setelah otonomi daerah masuk dalam kategori Daerah Maju Tapi 

Tertekan. 

Sementara dilihat per sektor, pada masa sebelum otonomi daerah, 

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor terbelakang. 

Sedangkan sektor Prima adalah Pertanian, Pertambangan dan Galian, serta 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. Sektor Berkembang, yaitu 

Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan 

dan Komunikasi, Jasa-jasa. 

Pada masa sesudah otonomi daerah, sektor prima yaitu 

Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih, dan Keuangan, 

Persewaan, dan Jasa Perusahaan. Sektor potensial yaitu Pertanian serta 

Pengangkutan dan Komunikasi. Sektor terbelakang adalah Industri 

Pengolahan, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Jasa-jasa 

 

B. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten 

Cilacap, disarankan agar lebih memaksimalkan potensi dari sektor-sektor 

perekonomian basis atau unggulan. Juga tanpa mengesampingkan sektor 

non basis, karena dengan pengembangan sektor basis diharapkan akan 

dapat merangsang pertumbuhan sektor non basis sehingga pada akhirnya 

semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap.  

2. Dalam penentuan kebijakan ekonomi daerahnya, sebaiknya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Cilacap, pada tahap pertama perhatian utamanya 

ditujukan pada sektor-sektor basis atau unggul yang berpotensi tetap 

unggul. Karena pembangunan di sektor-sektor ini cenderung lebih 

mempercepat pendapatan daerah dan akhirnya berimbas pada 

pembangunan daerah. 

3. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten 

Cilacap dalam rangka meningkatkan perekonomiannya dimana 

berdasarkan kemampuan mengelola sendiri potensi wilayahnya, juga 

sebaiknya mempertimbangkan aspek keunggulan kompetitif sektor-sektor 

tersebut. Sehingga diperlukan skala prioritas sektor–sektor perekonomian 

mana saja yang memberikan peluang peningkatan pendapatan daerah kerja 

perlu mendapat prioritas utama. Hal ini terkait dengan kemampuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 
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4. Dalam pengembangannya, sebaiknya mempertimbangkan didasarkan pada 

sektor-sektor yang mempunyai daya saing wilayah terbaik yang 

dikembangkan tanpa mengabaikan sektor pendukungnya, dilakukan secara 

lintas sektoral (intregasi) dan konsisten. 
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