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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada hakekatnya kondisi wilayah pada masa akan datang ditentukan oleh kemampuan 

wilayah tersebut dalam menyelesaikan berbagai masalah dan persoalan yang dihadapi, baik 

yang sedang maupun yang akan terjadi. Kemampuan menyelesaikan masalah ini pada 

akhirnya akan menentukan kemungkinan tujuan  yang akan diinginkan. Oleh sebab itu, 

untuk mengatasi berbagai persoalan terutama yang muncul akibat kesenjangan 

kesejahteraan, perlu dilakukan berbagai upaya pembangunan yang terencana sehingga upaya 

pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan yang 

diinginkannya. Dengan demikian, sebuah perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di 

suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. 

Pembangunan pada intinya merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih baik. Dalam prosesnya, pembangunan 

harus berpijak pada perencanaan strategis yang matang. Adanya perencanaan tersebut maka 

dapat dilakukan suatu perkiraan (forecasting) mengenai potensi, prospek, hambatan dan 

resiko yang dihadapi. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai 

alternatif yang terbaik dan memilih kombinasi yang terbaik. 

Alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu perlu adanya 

pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional merupakan perubahan yang 

terencana dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang dinilai lebih tinggi. Oleh 

karena itu, kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan untuk mengurangi kesenjangan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan pada 

upaya pembangunan ekonomi masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi daerah ini 

mempunyai peran di dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat nasional, di mana 

keadaan perekonomian nasional disusun oleh keadaan perekonomian daerah-daerah 

(regional). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di tingkat daerah akan turut 

menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat nasional. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 

yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka 

menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat serta mendukung peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat daerah.  

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk memanfaatkan potensi daerah secara 

optimal dan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh berbagai sektor. Dengan demikian, 

untuk mempercepat perkembangannya harus diberikan penekanan pada sektor-sektor 

potensial yang dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

Sejalan dengan pembangunan ekonomi di daerah, salah satu daerah yang sedang 

melaksanakan pembangunan ekonomi adalah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Bungo mencakup sembilan sektor, 

yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor pertambangan dan penggalian; 

sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; 

sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta 

sektor jasa. Mengenai hal ini, salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian 

wilayah di Kabupaten Bungo yaitu sektor pertanian. 

Sektor pertanian di Kabupaten Bungo merupakan sektor strategis yang mempunyai 

keterkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan, upaya mengatasi pengangguran, usaha 

membangun ketahanan pangan, memproduksi pangan, usaha pelestarian lingkungan dan 

basis pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik  Kabupaten 

Bungo (2008), sektor pertanian memberikan kontribusi yang tertinggi terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar 
Harga Konstan Tahun 2000 pada Tahun 2003–2007 (persen). 

Lapangan Usaha 
Tahun Rata-rata 

 2003  2004  2005 2006  2007

Pertanian 47,66 46,18 44,68 42,45 40,13 44,22 
Pertambangan dan penggalian 1,47 1,73 2,03 4,93 7,30 3,49 
Industri pengolahan 5,42 5,33 5,14 4,85 4,72 5,09 
Listrik, gas dan air bersih 0,41 0,44 0,48 0,50 0,53 0,47 
Bangunan 3,36 4,90 5,91 6,25 6,44 5,33 
Perdagangan, hotel dan restoran 18,11 18,34 18,43 18,61 19,18 18,53 
Komunikasi dan pengangkutan 8,68 8,48 8,80 8,36 8,07 8,48 
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,88 4,92 4,97 4,78 4,62 4,83 
Jasa-jasa 10,02 9,69 9,67 9,26 9,00 9,55 
PDRB                                          100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

      Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2008 
 

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



Disamping kontribusinya terhadap PDRB Kabupten Bungo, peranan sektor pertanian, 

juga dapat dilihat dari pertumbuhannya. Meskipun pertumbuhan sektor pertanian di 

Kabupaten Bungo pada tahun 2003-2007 positif namun pertumbuhan tersebut fluktuatif dan 

relatif lambat dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya. Hal ini  dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2.  Pertumbuhan Sektor Perekonomian di Kabupaten Bungo Tahun 2003–2007(persen) 

Lapangan Usaha 
Tahun Rata-rata 

 2003  2004  2005 2006  2007
Pertanian 3,56 1,54 2,92 3,00 1,89 2,58 
Pertambangan dan penggalian 21,11 22,94 25,03 163,40 59,56 58,41 
Industri pengolahan 1,28 3,08 2,48 2,41 4,91 2,83 
Listrik, gas dan air bersih 18,94 11,88 16,76 14,53 12,15 14,85 
Bangunan 28,90 52,79 24,05 18,65 11,18 27,11 
Perdagangan, hotel dan restoran 5,64 6,13 6,89 9,48 11,06 7,84 
Komunikasi dan pengangkutan 7,69 2,38 10,37 3,04 4,05 5,51 
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,18 5,71 7,38 4,21 4,24 5,34 
Jasa-jasa 4,50 1,29 7,23 2,81 4,73 4,11 
 PDRB                                          4,75 4,78 6,37 8,41 7,78 6,42 

      Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Berdasarkan informasi tentang kontribusi ataupun pertumbuhan sektor perekonomian 

di Kabupaten Bungo Tahun 2003-2007, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian 

cenderung mengalami penurunan dan pertumbuhan sektor pertanian juga relatif lambat 

meskipun distribusi PDRB sektor perekonomian yang terbesar  berasal dari  sektor 

pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan terjadinya proses transformasi 

struktural perekonomian dan perubahan/pergeseran peranan sektor perekonomian di   

Kabupaten Bungo. 

Oleh karena itu, perlu analisis tentang peranan, perubahan peranan serta faktor yang 

menyebabkan perubahan peranan suatu sektor dalam perekonomian wilayah di Kabupaten 

Bungo yang menggunakan pendekatan teori basis ekonomi dan teori pertumbuhan wilayah 

agar dapat digunakan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang  

memudahkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten 

Bungo. Selain itu, Kabupaten Bungo akan lebih siap dalam mengantisipasi terjadinya 

perubahan peranan antar sektor perekonomian maupun sub sektor pertanian. 

B. Perumusan Masalah 

Diberlakukannya Undang-Undang RI No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang-Undang RI No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah-daerah mempunyai hak, wewenang 

dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan adanya 

Undang-Undang tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk 

menangani potensi-potensi wilayah yang berada dalam ruang lingkup pemerintahannya. 

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Bungo untuk menetapkan 

kebijakan ekonomi dengan lebih mengandalkan pada potensi yang dimiliki dengan tetap 

mencermati dan mengantisipasi kemungkinan munculnya persaingan ekonomi antar daerah 

kabupaten baik pada tingkat regional maupun global yang pada dasarnya setiap daerah 

memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, 

perlu strategi dalam memberdayakan potensi alam yang ada di Kabupaten Bungo agar lebih 

berdaya guna dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bungo. Dengan 

demikian, pembangunan dapat diarahkan pada pengembangan dan pembinaan potensi yang 

dimiliki tersebut di masa mendatang. Mengenai hal ini, sektor pertanian sendiri merupakan 

salah satu sektor dalam perekonomian wilayah di Kabupaten Bungo yang masih menjadi 

tumpuan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan mempunyai potensi tersendiri.  

Kabupaten Bungo merupakan wilayah agraris dimana perekonomiannya masih 

didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang 

peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Bungo, dimana sektor 

pertanian selama lima tahun terakhir (2003-2007) masih mendominasi dalam memberikan 

kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bungo. Namun seiring dengan perkembangan zaman, 

peranan sektor pertanian semakin menurun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bungo. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perkembangan PDRB dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bungo Tahun 
2003-2007 

Tahun PDRB 
(dalam jutaan rupiah) 

Kontribusi (%) 

2003 370.365,25 47,66 
2004 376.061,96 46,18 
2005 387.034,22 44,68 
2006 398.648,56 42,45 
2007 406.193,89 40,13 

Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2008 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun PDRB sektor pertanian selalu 

mengalami peningkatan. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Kabupaten Bungo semakin menurun.  

 Disamping kontribusi yang semakin menurun terhadap PDRB, sektor pertanian dan 

sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo pada tahun 2003-2007 mengalami pertumbuhan  

yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Bungo Tahun 2003–2007 
(persen) 

Sub Sektor Pertanian 
Tahun 

   2003    2004    2005   2006     2007 
Tabama 2,56 2,86 1,11 0,12 0,22 
Perkebunan 5,33 8,00 4,53 5,35 3,46 
Peternakan 4,10 2,18 3,54 6,58 2,83 
Kehutanan 
Perikanan 

1,64 
2,19 

-19,06 
1,20 

3,25 
1,67 

1,07 
7,67 

0,64 
7,50 

Pertanian 3,56 1,54 2,92 3,00 1,89 

      Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi tiap tahun di setiap sub sektor 

pertanian berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya bisa 

berupa  kebijakan di tingkat nasional, regional ataupun dampak dari kebijakan antar sektor 

perekonomian di Kabupaten Bungo, hal ini yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya 

perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Bungo. Perubahan struktur perekonomian 

inilah yang sebenarnya bisa menyebabkan laju pertumbuhan sub sektor pertanian di 

Kabupaten Bungo berbeda-beda. 

Disamping laju pertumbuhan sub sektor pertanian yang fluktuatif, kontribusi masing-

masing sub sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Bungo juga 

berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten 
Bungo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 padaTahun 2003–2007 ( dalam 
persen) 

Sub Sektor 
Pertanian 

Tahun 
   2003    2004    2005   2006     2007 

Tabama 18,48   18,14  17,25  15,93   14,81 
Perkebunan 16,98  17,50  17,20  16,71  16,04  
Peternakan 5,21  5,08  4,95  4,86   4,64  
Kehutanan 
Perikanan 

6,67  
0,32  

 5,15  
0,31  

5,00  
0,30  

4,66  
 0,29  

4,35  
0,29  

Pertanian 47,66  46,18   44,68   42,45  40,13  

      Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2008 
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Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa secara keseluruhan kontribusi sub sektor pertanian 

di Kabupaten Bungo dari tahun 2003-2007 terus mengalami penurunan meskipun diketahui 

PDRB sub sektor pertanian tiap tahun mengalami peningkatan. Mengenai hal ini, kontribusi 

sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo, jika dibandingkan dengan sub sektor pertanian di 

tingkat provinsi, bisa digunakan sebagai indikator seberapa besar peranan sub sektor 

pertanian di Kabupaten Bungo tersebut. 

Berdasarkan kontribusi dan laju pertumbuhan terlihat bahwa terjadi perubahan nilai 

dengan berkembangnya waktu. Kondisi ini bisa terjadi karena terjadinya perubahan peranan 

suatu sektor ataupun sub sektor yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor 

struktur perekonomian dan faktor lokasi atau daya dukung wilayah Kabupaten Bungo. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah sektor pertanian berperan sebagai sektor basis dalam perekonomian wilayah 

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?  

2. Sub sektor pertanian apa saja yang menjadi basis dalam perekonomian wilayah 

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi? 

3. Apakah terjadi perubahan peranan sektor pertanian pada masa yang akan datang dalam 

perekonomian wilayah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi? 

4. Apakah terjadi perubahan peranan pada sub sektor pertanian di masa yang akan datang 

dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi? 

5. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan peranan sektor dan sub sektor 

pertanian dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo 

Provinsi Jambi. 

2. Mengetahui peranan sub sektor pertanian dalam perekonomian wilayah Kabupaten 

Bungo Provinsi Jambi. 

3. Mengetahui perubahan peranan yang terjadi pada sektor pertanian di masa yang akan 

datang dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 
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4. Mengetahui perubahan peranan yang terjadi pada sub sektor pertanian di masa yang akan 

datang dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

5. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan peranan sektor  dan sub sektor 

pertanian dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

topik penelitian dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian 

di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Bungo, sebagai bahan perencanaan maupun pedoman yang 

memudahkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan khususnya 

pengembangan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

3. Bagi pembaca, sebagai bahan informasi dan pertimbangan apabila berminat 

melaksanakan penelitian di bidang yang sama. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Azhar et al (2003), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Sektor Basis dan Non 

Basis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan metode analisis 

Location Quotient (LQ) diperoleh hasil bahwa sektor yang menjadi basis di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dari tahun 1992 sampai dengan 2001 yaitu sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri pengolahan serta sektor pertanian dan keenam sektor lainnya 

menjadi sektor non basis. Sedangkan laju pertumbuhan sektor basis dan sektor non basis di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami kenaikan dan penurunan atau berfluktuasi 

dari tahun 1992 sampai 2001. 

Hasil dari penelitian Ulya (2006), yang berjudul Peranan Sektor Kehutanan dalam 

Sistem Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan analisis Location 

Quotient (LQ) diperoleh hasil bahwa sektor kehutanan merupakan sektor basis dalam 

perekonomian Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2000 sampai 2003. Sedangkan 

berdasarkan analisis defferntial shift (D) diperoleh hasil bahwa Sektor kehutanan selalu 
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memberikan kontribusi bagi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 

2001 sampai 2003.  

Yani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Identifikasi Sektor Pertanian di 

Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dengan pendekatan ekonomi basis yaitu 

dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) diperoleh hasil bahwa sektor 

pertanian di Kabupaten Tulang Bawang  merupakan sektor basis dan untuk  sub sektor 

pertanian yang menjadi sub sektor basis selama tahun penelitian (2002-2006) yaitu sub 

sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Sedangkan berdasarkan analisis Dinamic 

Location Quotient (DLQ) dapat diketahui bahwa sektor pertanian di Kabupaten Tulang 

Bawang tidak mengalami perubahan peranan yaitu tetap menjadi sektor basis. Sedangkan 

untuk  sub sektor pertanian di Kabupaten Tulang bawang yang mengalami perubahan 

peranan yaitu sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perkebunan. Sub sektor 

tanaman bahan makanan dan sub sektor perkebunan mengalami perubahan peranan dari 

sektor non basis menjadi sektor basis. 

 Kurniawan (2008) dalam penelitiannya mengenai Analisis Identifikasi Sektor 

Pertanian dalam Perekonomian Wilayah di Kabupaten Temanggung yang menggunakan 

analisis Location Quotien, Dinamic Location Quotien dan Shift Share diperoleh hasil bahwa 

dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dapat diketahui bahwa sektor 

pertanian di Kabupaten Temanggung menjadi sektor basis dan untuk sub sektor pertanian 

yang menjadi sub sektor basis selama tahun penelitian (2002-2006) yaitu sub sektor tanaman 

perkebunan rakyat dan sub sektor peternakan. Sedangkan dengan menggunakan analisis 

Dinamic Location Quotient (DLQ) dapat diketahui bahwa sektor pertanian di Kabupaten 

Temanggung tidak mengalami perubahan peranan pada masa yang akan datang yaitu tetap 

menjadi sektor basis. Sedangkan untuk  sub sektor pertanian di Kabupaten Temanggung 

yang mengalami perubahan peranan pada masa yang akan datang yaitu sub sektor tanaman 

bahan makanan dan sub sektor perikanan. Sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor 

perikanan mengalami perubahan peranan dari sektor non basis menjadi sektor basis. Adapun 

berdasarkan analisis Shift Share diperoleh hasil bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan peranan pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan 

dan sektor jasa-jasa adalah faktor struktur ekonominya. Sedangkan faktor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan peranan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, sub sektor 

tanaman bahan makanan dan sub sektor perikanan adalah faktor lokasinya. 
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Beberapa penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dalam penelitian  yang  

dilakukan,  karena  topik  yang  dikaji  sama  yaitu  peranan sektor  pertanian  dalam  

perekonomian  suatu  daerah.  Selain  itu  metode analisis yang digunakan pada penelitian 

tersebut sebagian sama dengan metode analisis yang digunakan pada penelitian yang 

dilakukan, yaitu Analisis Location Quotient (LQ), Dinamic Location Quotient (DLQ) dan 

Analisis Shift Share. 

B.  Tinjauan Pustaka 

1.  Pembangunan 

Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan 

sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju 

dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjokroamidjojo,1996). 

Menurut Widodo (2006) pengertian pembangunan dapat dijelaskan dengan 

menggunakan dua pandangan yang berbeda, yaitu pembangunan tradisional dan 

pembangunan modern. pembangunan modern diartikan sebagai berbagai upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat 

nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Sedangkan 

Pembangunan modern diartikan sebagai upaya pembangunan yang tidak lagi menitik 

beratkan pada pencapaian pertumbuhan PDB sebagai tujuan akhir, melainkan 

pengurangan (atau dalam bentuk ekstrimnya penghapusan) tingkat kemiskinan yang 

terjadi, penanggulangan ketimpangan pendaatan serta penyadiaan lapangan kerja yang 

mampu menyerap angkatan kerja produktif.  

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang 

diupayakan cara-caranya oleh masyarakat, melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial 

ekonomi dan kelembagaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apapun 

komponennya dari kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan pada semua masyarakat 

paling tidak harus mempunyai tiga sasaran, yaitu: (Todaro, 1994) 

a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan 

pokok seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan. 

b. Meningkatkan taraf hidup yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas 

kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar 

terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Keseluruhannya akan memperbaiki 
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bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri 

sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa. 

c. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap 

bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan 

hanya dalam hubungan dengan orang dan negara, tetapi juga terhadap kebodohan dan 

kesengsaraan manusia. 

Menurut Djojohadikusumo (1994), pembangunan mempunyai arti lebih luas. 

Peningkatan produksi memang merupakan salah satu ciri pokok dalam proses 

pembangunan. Selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan 

mencakup perubahan pada komperanan produksi, perubahan pada pola pembangunan 

(alokasi) sumber daya produksi (production resources) di antara sektor-sektor kegiatan 

ekonomi, perubahan pada pola pembangunan (distribusi) kekayaan dan pendapatan di 

antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan 

(institutional frame work) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. 

Menurut Todaro (1994), pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses 

berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, 

sikap masyarakat dan kelembagaan nasional, seperti halnya penciptaan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut. 

Pembangunan dalam intinya harus menampilkan perubahan yang menyeluruh yang 

meliputi usaha penyelarasan keseluruhan sistem sosial terhadap kebutuhan dasar dan 

keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam sistem 

tersebut, berpindah dari suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan kepada suatu 

kondisi atau situasi kehidupan yang dianggap lebih baik, secara material maupun 

spiritual. 

Menurut Djojohadikusomo (1994), betapa pun banyaknya dan berbagai rupa 

perbedaan di antara konstelasi ekonomi negara-negara berkembang, namun segera 

menonjol rendahnya tingkat hidup dan mata kehidupan sebagai fenomena persamaan. Jika 

penduduk bertambah, maka di sejumlah negara-negara sedang berkembang sebagian 

besar rakyat berada dalam keadaan yang dihinggapi oleh kemiskinan massal (mass 

poverty). Secara umum keadaan serupa ini tercermin pada pendapatan nyata (real 

income). Hal inilah yang menentukan kemampuannya untuk memenuhi serangkaian 
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kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dan 

pendidikan. 

2.  Pembangunan Ekonomi     

Arsyad (1999), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang 

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka 

panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pada hal ini pembangunan 

ekonomi mempunyai pengertian: 

a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus 

b. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita 

c. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang. 

d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, 

sosial dan budaya). 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan 

pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan 

disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. 

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); 

pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan 

ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi (Anonim, 2008). 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.  

Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan 

pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan 

berorentasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan 

meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi (Juoro, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan 

prasarana perekonomian penting yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi. Secara bertahap, struktur ekonomi berubah dari yang semula didominasi oleh 

pertanian tradisional ke arah kegiatan ekonomi lebih modern dengan penggerak sektor 

industri      (Anonim, 2005). 
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Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, grand strategy pembangunan 

ekonomi nasional yang komprehensif integrative memang sangat diperlukan, karena 

sangat berguna sebagai : 1) acuan pelaksanaan pembangunan sehingga upaya-upaya 

pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan cita-cita 

berbangsa kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, 2) wahana 

untuk memobilitasi partisipasi rakyat dalam perumusan pembangunan sehingga sesuai 

dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, 3) salah satu instrumen 

pendukung akuntabilitas, kredibilitas pemerintah karena dapat berfungsi sebagai tolak 

ukur unjuk kerja pemerintah. Dengan demikian dokumen strategi pembangunan nasional 

dapat dijadikan instrument good government (Simatupang dan Nizwar Syafa’at, 2000). 

3. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Arsyad (2005a), mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses 

di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam wilayah tersebut. 

Pembangunan ekonomi daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional 

berarti menjadikan perekonomian daerah sebagai tulang punggung perekonomian 

nasional. Sebagai agregasi dari ekonomi daerah, perekonomian nasional yag tangguh 

hanya mungkin diwujudkan melalui perekonomian daerah yang kokoh. Rapuhnya 

perekonomian nasional selama ini di satu sisi dan parahnya disparitas ekonomi antar 

daerah dan golongan di sisi lain mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia di masa 

lalu tidak berakar kuat pada ekonomi daerah (Syahrani, 2001).  

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah 

lain. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama 

perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk 

interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi pembangunan 

ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam 

menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum 

dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan 
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satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah 

(Darwanto, 2006). 

Perencanaan pembangunan ekonomi regional jauh lebih sulit dibandingkan 

dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Hal itu disebabkan oleh batas-batas 

daerah yang lebih terbuka dibandingkan batas-batas nasional. Karena batas-batas daerah 

yang relatif terbuka tersebut, maka aliran faktor-faktor produksi antara daerah lebih 

leluasa keluar masuknya dibandingkan dengan antar negara. Daerah memiliki dasar 

hukum yang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuknya faktor-

faktor produksi atau hasil-hasil produksi. Tenaga kerja akan mengalir dari wilayah yang 

memiliki tingkat upah rendah ke wilayah yang memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. 

Begitu pula modal, akan mengalir dari daerah yang memiliki tingkat bunga yang lebih 

rendah ke daerah yang memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi (Ghalib, 2005). 

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan 

daerah yang bersangkutan (endogenous development). Orientasi ini mengarahkan kita 

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

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan 

ekonomi (Arsyad, 1999). 

Cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah adalah 

melalui pendayagunaan berbagai sumberdaya ekonomi yang tersedia di setiap daerah. 

Pada saat ini sumberdaya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah dan siap didayagunakan 

untuk pembangunan ekonomi daerah adalah sumberdaya agribisnis seperti sumberdaya 

alam (lahan, air, keragaman hayati, agroklimat), sumberdaya manusia di bidang 

agribisnis, teknologi di bidang agribisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk 

membangun ekonomi daerah pilihan yang paling rasional adalah melalui percepatan 

pembangunan agribisnis. Dengan kata lain, pembangunan agribisnis dijadikan pilar 

pembangunan ekonomi wilayah (Anonim, 2007). 

4. Pembangunan Pertanian 

Pembangunan pertanian diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk selalu 

menambah produk pertanian untuk tiap konsumen sekaligus mempertinggi pendapatan 

dan produktivitas usaha petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk 
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memperbesar campur tangan manusia di dalam perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 

Penambahan produksi, pendapatan maupun produktivitas itu berlangsung terus, sebab 

apabila tidak, berarti pembangunan terhenti (Surahman dan Sutrisno, 1997). 

Ada tiga tahap perkembangan pembangunan pertanian. Tahap pertama adalah 

pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. Tahap kedua adalah tahap 

penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi di mana produk pertanian sudah 

ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. 

Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern yang 

produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi 

yang tinggi pula. Pada tahap ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani 

keperluan pasar komersial (Arsyad, 2004). 

Daerah-daerah di negara sedang berkembang pada umumnya merupakan daerah 

pertanian, karena itu cara pembangunan daerah yang terbaik dianut adalah dengan 

pengembangan sektor petanian dengan alasan: (Arsyad, 2005b). 

a. Sebagian besar penduduk hidup dan bekerja di sektor pertanian, padahal di sektor 

pertanian merupakan daerah yang paling miskin serta dibarengi dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. 

b. Kalau kemiskinan di daerah pertanian terus dibiarkan, akan terjadi arus urbanisasi 

yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran yang cukup banyak di kota-kota 

besar dengan segala konsekuensinya. 

c. Jika dilakukan pembangunan sektor industri, perkembangan di sektor ini tidak dapat 

atau kurang mampu untuk menampung tambahan tenaga kerja yang senantiasa 

terjadi. 

d. Sektor pertanian perlu dibangun agar menghasilkan tambahan pangan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa bertambah serta untuk diekspor 

untuk memperoleh devisa. 

5.  Peranan Sektor Pertanian 

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi dianggap pasif 

dan hanya sebagai penunjang. Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara barat, 

pembangunan ekonomi tampaknya memerlukan transformasi struktural ekonomi yang 

cepat yaitu yang semula mengutamakan kegiatan pertanian menjadi masyarakat yang 
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lebih kompleks di mana terdapat bidang industri dan jasa yang lebih modern. Dengan 

demikian, peranan utama pertanian adalah menyediakan tenaga kerja dan pangan yang 

cukup dengan harga yang murah untuk pengembangan industri yang dinamis sebagai 

sektor penting dalam semua strategi pembangunan ekonomi (Todaro, 1994). 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena 

sebagian anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada 

sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan 

kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan 

kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian itu. 

Cara itu bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan 

tanaman perdagangan mereka dan atau dengan meningkatkan harga yang mereka terima 

atas produk-produk yang mereka hasilkan (Arsyad, 1992). 

Mubyarto (1995), melihat bahwa sektor pertanian memiliki arti penting dalam 

pembangunan ekonomi. Misal peranannya dalam pembentukan pendapatan nasional, 

penyedia lapangan pekerjaan dan kontribusinya dalam perolehan devisa. Dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi setiap sektor saling terkait termasuk antara sektor 

pertanian, sektor industri dan sektor jasa. 

Sektor pertanian memegang peranan penting di Indonesia sehingga sampai saat ini 

masih mendominasi pendapatan suatu daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

seiring perkembangan zaman kedudukan ini kian menurun kontribusinya dalam 

pendapatan nasional/regional, digantikan oleh sektor yang lain (Soekartawi, 1995). 

Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga dapat menyerap jumlah tenaga 

kerja paling banyak persatuan usaha dibanding sektor pembangunan lainnya. Sampai saat 

ini masih sekitar 55% dari total tenaga kerja Indonesia berada di sektor pertanian, 

perkebunan dan perikanan. Dengan demikian, sektor pertanian, perkebunan dan 

perikanan sesungguhnya merupakan basis ekonomi kerakyatan yang harus agenda utama 

pembangunan nasional. Bahkan, di masa krisis ini pun sektor pertanian, perkebunan dan 

perikananlah yang dapat menolong bangsa Indonesia keluar dari berbagai kesulitan 

sosial-ekonomi (Anonim, 2007). 

 

6.  Teori Ekonomi Basis 
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Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan 

jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya 

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

daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). 

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan-kegiatan 

basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan-

kegiatan yang mengekspor barang-barang atau jasa-jasa ke tempat di luar batas-batas 

perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang atau 

jasa-jasa mereka kepada orang-orang di luar perbatasan perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis adalah kegiatan-kegiatan yang 

menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di 

dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini 

tidak mengekspor barang-barang, jadi luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar 

mereka yang terutama adalah bersifat lokal (Glasson, 1977). 

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasikan apakah suatu 

sektor atau sub sektor ekonomi tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan 

menggunakan metode Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara 

pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja)  sektor i pada tingkat wilayah terhadap 

pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor i pada tingkat nasional 

terhadap pendapatan total nasional. Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi ≥ 1 maka 

sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang 

bersangkutan, sedangkan bila nilai LQ suatu sektor atau sub sektor ekonomi < 1 maka 

sektor atau sub sektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian 

daerah yang bersangkutan (Anonim, 2002). 

Menurut Widodo (2006) logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya 

adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah 

maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan 

menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari 

luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (consumption, C) dan 

investasi (investment, I) di daerah tersebut. Hal terebut selanjutnya akan menaikkan 
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pendapatan dan menciptakan  kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut 

tidak hannya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan 

permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (demand) ini akan 

mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain. 

Metode Location Quotient (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif 

pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga 

kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat 

nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional. Hal tersebut secara matematis 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 
dimana:  

vi = pendapatan  sektor i pada tingkat wilayah 

vt = pendapatan  total wilayah 

Vi = pendapatan sektor i pada tingkat nasional 

Vt = pendapatan total nasional 

Apabila LQ suatu sektor (industri) ≥ 1 maka sektor (industri) tersebut merupakan sektor 

basis. Sedangkan bila nilai LQ suatu sektor (industri) <1 maka sektor (industri tersebut) 

merupakan sektor non-basis. Asumsi model LQ ini adalah penduduk di wilayah yang 

bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah yang sama dengan pola permintaan 

nasional. Asumsi lainnya adalah bahwa permintaan wilayah akan sesuatu barang akan 

dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain 

(Budiharsono, 2005). 

Menurut Widodo (2006) teknik LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan 

(industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam 

perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam 

perekonomian regional atau nasional. Teknik LQ dapat dibedakan menjadi dua yaitu LQ 

statis (static Location Quotient, SLQ) dan LQ dinamis (Dynamic Location Quotient, 

DLQ), teknik LQ ini membantu untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian 
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daerah dan derajat suatu sektor. Dalam metode ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi 

menjadi dua golongan yaitu: 

a. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah sendiri maupun di luar daerah. 

Industri ini dinamakan industri basis 

b. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah sendiri. Industri ini dinamakan 

industri non basis atau industri lokal. 

Kelemahan dari metode LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis karena hanya 

memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya bahwa sektor basis (unggulan) 

tahun ini belum tentu akan menjadi unggulan pada masa yang akan datang, sebaliknya 

sektor yang belum menjadi basis pada saat ini mungkin akan unggul pada masa yang 

akan datang. Untuk mengatasi kelemahan LQ sehingga dapat diketahui reposisi atau 

perubahan sektoral digunakan analisis varians dari LQ yang disebut DLQ (Dinamic 

Location Quotient) yaitu dengan mengintroduksikan laju pertumbuhan dengan asumsi 

bahwa setiap nilai tambah sektoral ataupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan 

pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak (Sambodo 

2002). 

Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksikan 

laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa nilai tambah sektoral maupun PDRB 

mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun 

(0) dan tahun (t). Notasi gin dan Gi  digunakan untuk menyatakan laju pertumbuhan 

sektor i di daerah n dan nasional. Maka persamaan DLQ yang terbentuk adalah : 

DLQ = 
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Tafsiran atas DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih 

menekankan pada laju pertumbuhan. Jika DLQ = 1, berarti laju pertumbuhan sektor i 

terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n sebanding dengan laju pertumbuhan sektor 

tersebut terhadap PDB nasional. Jika DLQ < 1, artinya proporsi laju pertumbuhan sektor i 

terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan 

sektor tersebut terhadap PDB nasional. Sebaliknya,  jika DLQ > 1, berarti proporsi laju 

pertumbuhan  sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih cepat 

dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Pada masa depan, 
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kalau keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat  ini, maka dapat  diharapkan bahwa 

sektor ini unggul pada masa mendatang (Saharudin, 2006).  

7.   Teori Komponen Pertumbuhan Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara 

keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikaan seluruh nilai tambah (added 

value) yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor 

produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), 

yang berarti secara kasar menggambarkan kemakmuran daerah tersebut      (Tarigan, 

2002). 

Arsyad (1999), untuk mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan 

wilayah, biasanya digunakan analisis shift share. Dalam hal ini, menurut Widodo (2006), 

analisis shift share diartikan sebagai salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan 

untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi 

wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Untuk tujuan 

tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain 

yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional (nasional growth 

effect) yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap 

perekonomian daerah. Kedua, pergeseran proporsional (proporsional shift), yang 

menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor 

yang sama di referensi propinsi atau nasional. Ketiga, Pergeseran deferensial  (diferential 

shift) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri 

daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referansi. Jika pergeseran suatu 

industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnnya 

dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. 

Pergeseran deferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.  

Analisis shift share merupakan metode yang membandingkan perbedaan laju 

pertumbuhan berbagai sektor di wilayah dengan wilayah nasional. Metode ini lebih tajam 

dibanding metode LQ. Metode LQ tidak memberi penjelasan atas faktor penyebab 

perubahan tersebut sedang metode shift share memperinci penyebab perubahan itu atas 

beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang 

menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah di dalam pertumbuhannya di 
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dalam satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor 

penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan 

ekonomi nasional (Tarigan,2002), 

Analisis shift share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan 

peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur 

perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di 

daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih 

tinggi atau nasional. Metode ini menganalisis pergeseran struktur perekonomian wilayah 

perencanaan dalam hubungannya dengan perekonomian yang lebih tinggi tingkatannya 

(Suyatno, 2000). 

Analisis shift share digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan berbagai 

indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu 

di suatu wilayah. Dari analisis ini diketahui perkembangan suatu sektor di suatu wilayah 

jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah pertumbuhannya 

cepat atau lambat (Budiharsono, 2005). 

Menurut Bappeda Kutai Kartanegara (2008), keunggulan analisis shift share antara 

lain: 

1). Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau 

analisis shift share tergolong sederhana. 

2). Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.  

3). Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup 

akurat. 

Sedangkan kelemahan analisis shift-share, yaitu: 

1). Hanya dapat digunakan untuk analisis ex-post. 

2). Masalah benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t atau (t+ 1) tidak 

dapat dijelaskan dengan baik. 

3). Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap. 

4). Analisis ini berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa regional shift tidak 

konstan dari suatu periode ke periode lainnya. 

5). Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor. 

6). Tidak ada keterkaitan antar daerah. 
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Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian ditentukan 

oleh tiga komponen, yaitu:  (Anonim, 2005) 

a. Provincial share (R), yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau 

pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dengan melihat nilai 

PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran 

pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (provinsi). Hasil perhitungan 

tersebut akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi 

pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama 

dengan pertumbuhan provinsi maka peranannya terhadap provinsi tetap. 

b. Proportional (industry-mix) shift (Sp) adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu 

sektor i dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. 

c. Dfferential shift (Sd), adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah 

(kabupaten) dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu 

daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena 

lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. 

Analisis Shift Share juga dapat digunakan untuk mengetahui penyebab perubahan 

sektor, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Suyatno, 2000). 

a. Menentukan Indeks Total Keuntungan Daerah (ITKD) sebagai selisih dari laju 

pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan pertumbuhan PDRB daerah himpunan 

yang mewakili rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah bagian, yang 

diformulasikan sebagai berikut:  

ITKD = (gn-G) 

b. Dari keunggulan daerah secara total di atas, kemudian dapat dihitung keuntungan yang 

diperoleh oleh daerah bagian jika dibandingkan daerah bagian mempunyai laju yang 

sama dengan daerah himpunan, yaitu dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah 

bagian yang disebut Total Shift Share, dengan formulasi sebagai berikut : 

TSS = (gn-G) Xino 

Persamaan di atas (TSS) dapat diuraikan gin dan Gi dan ditambahkan untuk sektor 

tersebut menjadi : 

TSS = ∑(gn-gin)Xino + ∑(Gi-G)Xino + ∑(gin-Gi)Xino 
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Berdasarkan analisis di atas menurut Suyatno (2000), ∑(gn-gin)Xino + ∑(Gi-G)Xino 

merupakan Structural Shift Share yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian 

dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral kendati laju 

pertumbuhan sektoralnya tepat sama. Sedangkan ∑(gin-Gi)Xino merupakan Locational 

Shift Share yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian dengan daerah 

himpunan yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral kendati pangsa 

sektoral daerah bagian tepat sama. Nilai 0 menyatakan bahwa pangsa sektoral daerah 

bagian tepat sama dengan daerah himpunan, dengan laju pertumbuhan sektoral tepat 

sama. Nilai positif atau negatif menunjukkan keuntungan atau kerugian yang ditanggung 

daerah bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap 

daerah lain dalam daerah himpunan.   

C.  Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya. Daerah tidak 

langsung sebagai komponen desentralisasi administrasi dan otonomi birokrasi, tetapi sudah 

diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.  

Pembangunan daerah yang dilakukan (baik pembangunan ekonomi maupun 

pembangunan non ekonomi) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di 

samping itu, semakin luas otonomi diberikan pada suatu daerah, maka akan semakin besar 

tanggung jawab daerah dan tentu saja juga semakin besar biaya penyelenggaraannya. Dengan 

demikian, untuk dapat membangun daerah dengan baik, khususnya pada era otonomi daerah 

dewasa ini, pemerintah daerah perlu mengetahui sektor-sektor apa saja yang dapat dijadikan 

sektor basis baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dengan 

harapan sektor-sektor tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan 

masyarakat, maupun dalam rangka mendukung pengembangan sektor perekonomian secara 

keseluruhan. 

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor 

atau sub sektor pertanian tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan 

menggunakan metode Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara pangsa 

relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total 

wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan 
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total nasional. Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi ≥ 1 maka sektor ekonomi tersebut 

merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan, sedangkan bila nilai 

LQ suatu sektor atau sub sektor ekonomi < 1 maka sektor atau sub sektor ekonomi tersebut 

merupakan sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan (Anonim, 2002). 

Metode LQ memiliki kelemahan, yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak 

dapat menangkap kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi untuk waktu yang akan 

datang. Karena sektor basis pada saat ini belum tentu akan menjadi sektor basis pada masa 

yang akan datang, dan juga sebaliknya sektor non basis pada saat ini mungkin akan berubah 

menjadi sektor basis pada waktu selanjutnya.  

Berkenaan dengan kelemahan LQ, untuk mengatasi kelemahan LQ sehingga dapat 

diketahui perubahan peranan suatu sektor atau perubahan sektoral digunakan analisis varians 

dari LQ yang disebut DLQ (Dinamic Location Quotient) yaitu dengan mengintroduksikan 

laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral ataupun PDRB 

mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tahun 

awal dan tahun berjarak 

Metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan peranan dan perubahan peranan sektoral 

dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa membahas sebab perubahan tersebut. Faktor-

faktor penyebab terjadinya perubahan peranan penting untuk diketahui, karena merupakan 

kunci dasar untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mempertahankan sektor unggulan 

dalam persaingan. 

Penyebab perubahan peranan sektor atau sub sektor dapat diketahui dengan 

menggunakan analisis Shift Share, dengan langkah menentukan Indeks Total Keuntungan 

Daerah (ITKD) sebagai selisih dari laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan 

pertumbuhan PDRB daerah himpunan yang mewakili rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari 

seluruh daerah bagian, kemudian dapat dihitung keuntungan yang diperoleh oleh daerah 

bagian jika dibandingkan daerah bagian mempunyai laju yang sama dengan daerah 

himpunan, yaitu dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah bagian tersebut, yang 

disebut Total Shift Share (TSS). Total Shift Share (TSS) ini terdiri atas dua komponen yaitu 

Structural Shift Share (SSS) dan Locational Shift Share (LSS). Structural Shift Share yaitu 

perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi 

karena perbedaan pangsa sektoral kendati laju pertumbuhan sektoral tepat sama sedangkan 
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Locational Shift Share adalah perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan 

daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral kendati pangsa 

sektoral daerah bagian tepat sama.  Nilai nol menyatakan bahwa pangsa sektoral daerah 

bagian tepat sama dengan daerah himpunan, dengan laju pertumbuhan sektoral tepat sama. 

Nilai positif atau negatif, menunjukkan keuntungan atau kerugian yang diderita daerah 

bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap daerah lain 

dalam daerah himpunan. 

Alur pemikiran dari penelitian ini, disajikan dengan skema pada Gambar 1 dan 2 
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Gambar 1. Kerangka Alur Penelitian Aplikasi Location Quotient dan Shift Share Analysis 
Terhadap Peranan Sektor Pertanian pada Perekonomian Wilayah di Kabupaten Bungo 
Provinsi Jambi 
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Gambar 2. Kerangka Alur Penelitian Aplikasi Location Quotient dan Shift Share Analysis dalam 
Identifikasi Peranan Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi 

 
 

D.  Asumsi-asumsi 

1. Penduduk di wilayah Kabupaten Bungo mempunyai pola permintaan yang sama dengan 

pola permintaan Provinsi Jambi. 

2. Permintaan wilayah Kabupaten Bungo terhadap suatu produk akan dipenuhi terlebih 

dahulu oleh produksi wilayah Kabupaten Bungo dan jika ada kekurangan, maka 

kekurangannya diimpor dari luar wilayah Kabupaten Bungo. 

E.  Pembatasan Masalah 

1. Model analisis dalam penelitian yang dilakukan dibatasi hanya menggunakan pendekatan 

Location Quotient dan Shift Share Analysis. 

2. Sektor yang diteliti adalah sektor perekonomian di Kabupaten Bungo dan penelitian ini 

difokuskan pada sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan 

(tabama), sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub 

sektor perikanan. 

F.  Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel 

1. Identifikasi adalah penentuan dan atau penetapan identitas. Dalam penelitian ini adalah 

penentuan atau penetapan identitas sektor pertanian dan sub sektor pertanian dalam 

perekonomian wilayah di Kabupaten Bungo pada umumnya. 

2. Sektor adalah kegiatan atau lapangan usaha yang berhubungan dengan bidang tertentu 

atau mencakup beberapa unit produksi yang terdapat dalam suatu perekonomian. Ada 

sembilan sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Bungo, yaitu sektor pertanian, 

sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan 

air bersih, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan 

sektor jasa-jasa. 

3. Sektor perekonomian adalah suatu lingkungan usaha yang lebih  menekankan pada 

bidang ekonomi. 
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4. Sektor pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang mempunyai proses produksi 

dalam menghasilkan barang dengan  mendasarkan pada proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, hewan dan ikan. 

5. Sub sektor pertanian merupakan unit produksi yang terdapat dalam sektor pertanian 

dalam menghasilkan produk pertanian. Sub sektor ini meliputi sub sektor tanaman bahan 

makanan, sub sektor perkebunan rakyat, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan 

sub sektor perikanan. 

6. Sektor basis adalah sektor yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk konsumsi 

lokal serta mampu mengekspor ke luar wilayah yang bersangkutan. Suatu sektor 

dikatakan sektor basis di masa sekarang jika  bernilai LQ ≥ 1 dan dikatakan sektor basis 

di masa yang akan datang jika memiliki nilai DLQ ≥ 1.  

7. Sektor non basis adalah sektor yang menghasilkan barang dan jasa akan tetapi produknya 

belum mampu memenuhi konsumsi pasar lokal dan belum mampu mengekspor ke luar 

wilayah yang bersangkutan. Suatu sektor dikatakan sektor non basis di masa sekarang 

jika memiliki nilai LQ < 1 dan dikatakan sektor non basis di masa yang akan datang jika 

memiliki nilai DLQ < 1. 

8. Faktor penentu perubahan peranan sektoral adalah faktor-faktor yang menyebabkan 

perubahan peranan dari sektor-sektor perekonomian atau peranan dari sub sektor 

pertanian. Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan peranan sektoral tersebut yaitu 

faktor lokasi (Locational Shift Share) dan faktor struktur ekonominya (Structural Shift 

Share). Structural Shift Share (SSS) yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah 

bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral meskipun 

laju pertumbuhan sektoral tepat sama. Sedangkan Locational Shift Share (LSS) adalah 

perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi 

karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral meskipun pangsa sektoral daerah bagian 

tepat sama.   

9. 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. Dalam penelitian ini digunakan 

PDRB tahun 2003-2007. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 

metode langsung dan metode tidak langsung (alokasi). Dalam penelitian ini penghitungan 

PDRB dilakukan dengan metode lansung dengan pendekatan produksi dan pendekatan 

pendapatan. 
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10. Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang 

terjadi dari tahun ke tahun (Arsyad, 1999). Laju pertumbuhan ini dapat diukur dengan 

menggunakan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Jika laju pertumbuhan 

ekonomi bernilai positif berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami 

kenaikan dan sebaliknya jika laju pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan 

ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Dasar Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yang 

aktual kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis 

(Surakhmad, 1998). 

B.  Metode Pengambilan Daerah Penelitian 

 Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive atau sengaja, yaitu 

cara pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari 

daerah penelitian tersebut (Singarimbun, 1995). 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bungo dengan pertimbangan bahwa sektor 

pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo 

pada tahun 2003 sampai dengan  tahun 2007 (lihat Tabel 1). Selain itu, kontribusi sektor 

pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Bungo semakin menurun meskipun PDRB sektor 

pertanian di Kabupaten Bungo semakin meningkat (lihat Tabel 3).  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo 

dan Provinsi Jambi ADHK 2000 pada tahun 2003-2007. Data lainnya meliputi data keadaan 

alam, keadaan penduduk, keadaan perekonomian dan keadaan pertanian. Data tersebut 

berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Bungo dan 

BAPPEDA Kabupaten Bungo serta Dinas Pertanian Kabupaten Bungo. 
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D.  Metode Analisis Data 

1. Analisis Identifikasi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian 

Identifikasi sektor pertanian dan sub sektor pertanian  di Kabupaten Bungo 

menggunakan analisis Location Quotient (LQ) yaitu dengan membandingkan antara 

pangsa relatif pendapatan sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah 

dengan pangsa relatif pendapatan sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan total 

nasional. Rumus LQ sebagai berikut : 

a. Analisis Identifikasi Sektor Pertanian 

Pengidentifikasian sektor pertanian di Kabupaten Bungo dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan LQ, rumus LQ yang digunakan adalah: 

LQ = 

Vt
Vi

vt
vi

 

Keterangan:  

LQ : Indeks Location Quotient 

vi  : PDRB sektor pertanian  Kabupaten Bungo 

vt  : PDRB total Kabupaten Bungo 

Vi : PDRB sektor pertanian Provinsi Jambi 

Vt : PDRB total Provinsi Jambi  

Kriteria :  

1) LQ ≥ 1 : Sektor pertanian dikategorikan sektor basis 

2) LQ < 1 : Sektor pertanian dikategorikan sektor non basis. 

b. Analisis Identifikasi Sub Sektor Pertanian  

Pengidentifikasian sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan LQ. Rumus LQ yang digunakan adalah: 

LQ = 

Wt
Wi

wt
wi

 

Keterangan: 

LQ : Indeks Location Quotient 

wi : PDRB sub sektor pertanian i Kabupaten Bungo 

wt : PDRB total sektor pertanian Kabupaten Bungo 
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Wi : PDRB sub sektor pertanian i Provinsi Jambi 

Wt : PDRB total sektor petanian Provinsi Jambi  

Kriteria: 

1) LQ ≥ 1 : Sub sektor pertanian i dikategorikan sub sektor basis 

2) LQ < 1 : Sub sektor pertanian i dikategorikan sub sektor non basis 

2. Analisis Identifikasi Peranan Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian di Masa 

Mendatang 

Peranan sektor pertanian dan sub sektor pertanian di masa yang akan datang dapat 

diketahui dengan menggunakan metode Dinamic Location Quotient (DLQ). 

a. Analisis Identifikasi Peranan Sektor Pertanian pada Masa Mendatang 

DLQ = 
t

GGi
gngin

þ
ý
ü

î
í
ì

++
++

)1/()1(
)1(/)1(

 

Keterangan:  

gin : Rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Bungo  

gn  : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo 

Gi  : Rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jambi 

G   : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi 

t     : Jumlah tahun yang dianalisis 

Kriteria: 

1) DLQ ≥ 1: Sektor pertanian masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis 

pada masa yang akan datang  

2) DLQ < 1: Sektor pertanian tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa 

yang akan datang  

b. Analisis Identifikasi Peranan Sub Sektor Pertanian  pada Masa Mendatang 

DLQ = 
t

GGj
gjgij

þ
ý
ü

î
í
ì

++
++

)1/()1(
)1(/)1(

 

Keterangan: 

gij :  Rata-rata laju pertumbuhan sub sektor pertanian i Kabupaten Bungo  

gj   :  Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Bungo 

Gj   :  Rata-rata laju pertumbuhan sub sektor pertanian i Provinsi Jambi 
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G  : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jambi 

t     :  Jumlah tahun yang dianalisis 

Kriteria: 

1) DLQ ≥ 1 : Sub sektor pertanian i masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor 

basis pada masa yang akan datang  

2) DLQ < 1 : Sub sektor pertanian i tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di 

masa akan datang  

3. Analisis Perubahan Peranan Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian 

a. Analisis Perubahan Peranan Sektor Pertanian 

Perubahan peranan sektor pertanian (tetap basis, basis ke non basis, non basis ke 

basis atau tetap non basis) dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis 

gabungan LQ dan DLQ dengan kriteria sebagai berikut: 

1) LQ ≥ 1 dan DLQ ≥ 1 : Sektor pertanian tetap dikategorikan sebagai sektor basis 

baik di masa sekarang maupun di masa akan datang. 

2) LQ ≥ 1 dan DLQ < 1 : Sektor pertanian mengalami perubahan peranan dari basis 

menjadi non basis pada masa yang akan datang  

3) LQ < 1 dan DLQ ≥ 1 : Sektor pertanian mengalami perubahan peranan dari non 

basis menjadi basis di masa yang akan datang 

4) LQ < 1 dan DLQ < 1 : Sektor pertanian tetap menjadi non basis baik pada masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

b. Analisis Perubahan Peranan Sub Sektor Pertanian 

Perubahan peranan sub sektor pertanian (tetap basis, basis ke non basis, non 

basis ke basis atau tetap non basis) dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

analisis gabungan LQ dan DLQ dengan kriteria sebagai berikut: 

1) LQ ≥ 1 dan DLQ ≥ 1: Sub sektor pertanian i tetap dikategorikan sebagai sektor 

basis baik di masa sekarang maupun di masa akan datang. 

2) LQ ≥ 1 dan DLQ <1: Sub sektor pertanian i mengalami perubahan peranan dari 

basis menjadi non basis pada masa yang akan datang. 

3) LQ < 1 dan DLQ ≥ 1: Sub sektor pertanian i mengalami perubahan peranan dari 

non basis menjadi basis di masa yang akan datang 
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4) LQ < 1 dan DLQ < 1: Sub sektor pertanian i tetap menjadi non basis baik pada 

masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

4. Analisis Faktor Penentu Perubahan Peranan Sektor dan Sub Sektor Basis 

Penentuan faktor penyebab perubahan peranan sektor pertanian/sektor 

perekonomian lainnya/sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo digunakan analisis Shift 

Share yaitu dengan persamaan Total Shift Share (TSS) dapat diuraikan menjadi beberapa 

komponen Structural Shift Share (SSS) dan Locational Shift Share (LSS) yang dapat 

digunakan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan peranan sektor pertanian dan 

sektor perekonomian lainnya serta sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo. 

TSS = ∑(gn-gin)Xino + ∑(Gi-G)Xino + ∑(gin-Gi)Xino 

SSS = ∑(gn-gin)Xino + ∑(Gi-G)Xino 

LSS = ∑(gin-Gi)Xino 

TSS = SSS + LSS 

Keterangan : 

TSS    : Total Shift Share 

SSS    : Structural Shift Share 

LSS    : Locational Shift Share 

gn           : Rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) total/PDRB sektor 

pertanian Kabupaten Bungo 

gin       : Rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian/sektor 

perekonomian lainnya/sub sektor pertanian Kabupaten Bungo 

Gi       : Rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian/sektor 

perekonomian lainnya/sub sektor pertanian Provinsi Jambi 

G        : Rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) total/PDRB sektor 

pertanian Provinsi Jambi 

Xino   :   PDRB sektor pertanian/sektor perekonomian lainnya/sub sektor 

pertanian Kabupaten Bungo 

Kriteria : 

a. Jika nilai SSS > LSS  berarti faktor yang paling menentukan terhadap terjadinya 

perubahan peranan sektor pertanian/sektor perekonomian lainnya/sub sektor 

pertanian di Kabupaten Bungo adalah faktor struktur perekonomiannya. 
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b. Jika nilai SSS < LSS berarti faktor yang paling menentukan terhadap terjadinya 

perubahan peranan sektor pertanian/sektor perekonomian lainnya/sub sektor 

pertanian di Kabupaten Bungo adalah faktor lokasinya. 

c. Jika nilai SSS = LSS berarti faktor struktur perekonomian dan faktor lokasi sama-

sama kuat dalam menentukan perubahan peranan sektor pertanian/sektor 

perekonomian lainnya/sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo. 

 

 

IV. KONDISI UMUM KABUPATEN BUNGO 

 

A. Keadaan Alam 

1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 

Secara geografis Kabupaten Bungo terletak pada posisi 101º 27’ sampai dengan 

102º 30’ Bujur Timur dan di antara 1º 08’ sampai dengan 1º 55’ Lintang Selatan. 

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo 

dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, 

Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat.  

Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten Bungo mempunyai letak yang strategis 

karena terletak pada ruas Jalan Lintas Barat Sumatera.  Lokasi Kecamatan Muaro Bungo 

yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bungo memiliki peluang yang cukup besar 

untuk dapat bertumbuh dengan pesat karena berada pada jalur lalu lintas perekonomian 

yang menghubungkan bagian Utara hingga Selatan Pulau Sumatera.  

Secara administrasi Kabupaten Bungo terletak di bagian Barat Provinsi Jambi 

dengan luas wilayah sekitar 7.160 Km2 yang terbagi dalam 17 Kecamatan meliputi 125 

desa 13 kelurahan, yang masing-masing mempunyai p0tensi yang berbeda-beda baik dari 

segi luas wilayahnya, sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya.  Potensi 

sumber daya alam yang tersedia, masih belum banyak yang dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya, sumber daya lahan misalnya, masih cukup luas yang belum diusahakan dalam 

pembangunan perekonomian dan khususnya pembangunan pertanian. 

2. Topografi 
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Secara umum Kabupaten Bungo merupakan daerah bergelombang sampai berbukit 

pada daerah tertentu. Bagian Barat merupakan daerah berbukit-bukit disertai daerah 

bergelombang, bagian Timur merupakan daerah lebih datar yang disertai daerah 

bergelombang sampai berbukit dan sebagian kecil yang terdapat cekungan membentuk 

rawa yang dipengaruhi curah hujan. 

Wilayah Kabupaten Bungo memiliki ketinggian tempat bervariasi yang secara 

umum berkisar mulai dari 64 m sampai 1.080 m di atas permukaan laut.Wilayah dengan 

ketinggian <100 meter di atas permukaan laut sebesar 314.255 Km2 (43,89 persen), 

wilayah dengan ketinggian 10–500 meter sebesar 315.309 Km2 (44.03 persen), wilayah 

dengan ketinggian 500-1000 meter sebesar 41.554 Km2 (5,80 persen) dan wilayah dengan 

ketinggian >1000 meter di atas permukaan laut sebesar 44.882 Km2 (6,03 persen). Jenis 

tanah di Kabupaten ini secara umum di dominasi oleh tanah Latosol yaitu sebesar 48,85 

persen sedangkan jenis tanah lainnya yaitu tanah Kompleks Latosol sebesar 36,5 persen, 

tanah Podsolik Merah Kuning sebesar 12,19 persen dan tanah Andosol sebesar 2,61 

persen. 

3. Iklim dan Curah Hujan 

Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah  Kabupaten Bungo 

tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° - 26,7° C. Rata-

rata curah hujan di Kabupaten Bungo adaah 2.330 mm dengan 124 hari hujan dan curah 

hujan pada bulan basah lebih dari 150mm. Sesuai dengan kriteria iklim Schmidt 

Ferguson, Kabupaten Bungo secara umum termasuk iklim tipe B dengan bulan basah 

antara 8-10 bulan dan bulan kering 1-2 bulan. Kabupaten ini juga mempunyai rentang 

iklim yang tidak terlalu lebar bersama-sama dengan sebaran hari hujan dan curah hujan 

sepanjang tahun yang relatif merata sehingga wilayah Kabupaten Bungo memiliki potensi 

yang cukup baik untuk mengembangkan usaha pertanian, baik tanaman pangan maupun 

perkebunan. 

B. Keadaan Penduduk 

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Bungo berdasarkan hasil perhitungan dan hasil 

Sensus  penduduk dari BPS Kabupaten Bungo pada tahun 2007 adalah 257.087 jiwa yang 

terdiri dari 130.287 laki-laki (50,67%) dan 126.800 perempuan (49,33%). Dibandingkan 
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tahun 2006 yang berjumlah 251.096 jiwa, maka terdapat pertambahan penduduk 

sebanyak 5.991 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,38%. 

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu tahun 2005-2007 cenderung mengalami 

kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2007 kepadatan 

penduduk Kabupaten Bungo yaitu sebesar 36 jiwa setiap Km2. Disisi lain penyebaran 

penduduk masih belum merata, Kecamatan Pasar Muara bungo paling padat 

penduduknya yaitu 480 jiwa per Km2 sedangkan Kecamatan Bathin III Ulu merupakan 

kecamatan yang paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 11 jiwa per Km2.  

2. Penduduk menurut Jenis Kelamin 

Tabel 6. Komposisi Penduduk Kabupaten Bungo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005-
2007 

Tah
un 

Jumlah Penduduk Berjenis 
Kelamin 

Sex Ratio 

Laki-
Laki 

Perempuan 

200
5 

200
6 

200
7 

121.459 
129.161 
130.287 

120.896 
121.935 
126.800 

100,5 
105,9 
102,8 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 
 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 

yang terkecil terjadi pada tahun 2005 yaitu 121.459 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 

120.896 jiwa untuk penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terbesar pada 

tahun 2007 yaitu 130.287 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 126.800 jiwa untuk 

penduduk perempuan.  

Dilihat dari Sex Ratio, jumlah penduduk laki-laki mengalami peningkatan lebih 

banyak dari penduduk perempuan dimana Sex Ratio dari tahun 2005-2007 terus 

mengalami perubahan. Sex Ratio pada tahun 2005 sebesar 100,5 yang artinya bahwa 

setiap 1.000 orang penduduk perempuan terdapat 1.005 orang penduduk laki-laki. Hal ini 

berarti jumlah penduduk perempuan tidak berbeda jauh dengan jumlah penduduk laki-

laki. Adapun pada tahun 2005-2007 nilai Sex Ratio selalu lebih besar dari 100 yang 
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artinya bahwa pada tahun 2005-2007 penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk 

perempuan. 

3. Penduduk menurut Kelompok Umur 

Penduduk di Kabupaten Bungo menurut golongan umur dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok yaitu penduduk usia non produktif dan penduduk usia produktif. Penduduk 

usia non produktif yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk yang berusia 

lebih dari 60 tahun, sedangkan penduduk usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15-

60 tahun. Penduduk dengan jumlah usia non produktif yang banyak akan menghambat 

potensi penduduk usia produktif, karena dengan banyaknya penduduk non produktif yang 

harus mereka tanggung sehingga pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk 

kebutuhan yang lain harus digunakan untuk membiayai penduduk usia non produktif. 

Jumlah penduduk Kabupaten Bungo berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2007 

No. Umur (tahun) Jumlah (jiwa) 
1. 
2. 
3. 

0-14 
15-60 
≥ 60 

86.321 
158.369 
12.397 

Total 257.087 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dihitung Angka Beban Tanggungan (ABT) di 

Kabupaten Bungo. Menurut Mulyadi (2003) Angka Beban Tanggungan (Dependency 

ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non 

produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. ABT di Kabupaten Bungo tahun 2007 

adalah sebagai berikut:     

  100 X
ProduktifPenduduk 

ProduktifNon Penduduk 
   ABT =  

  
 100 X

60) - (15Penduduk 
keatas) tahun (60Penduduk 14) - (0Penduduk 

   ABT
+

=
 

  100 X
158.369

12.397 86.321
  ABT

+
=  
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  = 57,63  

Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Bungo tahun 2007 sebesar 57,63  artinya 

setiap 100 penduduk yang produktif menanggung beban ±57 penduduk yang tidak 

produktif. Melihat keadaan tersebut, maka dapat mendorong tercapainya pembangunan 

ekonomi daerah Kabupaten Bungo yaitu dengan jumlah penduduk yang produktif relatif 

tinggi berarti jumlah penduduk yang berperan dalam pembangunan juga relatif tinggi. 

4. Penduduk menurut Lapangan Usaha 

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat penyerapan 

tenaga kerja bagi penduduknya. Besarnya penyerapan tenaga kerja akan dapat 

meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, yang akhirnya akan berimbas bagi 

kesejahteraan hidup penduduk suatu wilayah.  Jumlah penduduk Kabupaten Bungo 

berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 8 

 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja 
menurut Lapangan Usaha di Kabupaten  Bungo pada Tahun 2007 

No Lapangan Usaha Laki-laki  
(%) 

Perempuan 
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pertanian 
Industri Pengolahan 
Perdagangan 
Jasa Kemasyarakatan 
Lainnya 

 

66,15 
2,54 

     10,67 
9,01 

11,63 

60,41 
2,33 

20,01 
14,87 

2,38 
 Jumlah Total 100,00 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa penduduk yang berumur 15 tahun keatas 

baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 

sebesar 66,15 % penduduk laki-laki dan 60,41 penduduk perempuan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bungo sebagaian besar bermata pencaharian 

sebagai petani 

C. Keadaan Perekonomian 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

yang lazim digunakan untuk menjelaskan kinerja perekonomian suatu daerah. Kinerja 
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yang ditunjukkan oleh PDRB suatu daerah sangat berguna bagi pemerintah dalam 

menyusun perencanaan pembangunan yang hendak dilakukan.    

Sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Bungo, kajian 

perekonomian daerah ini hanya dapat dilakukan secara efektif setelah Tahun 2000 yang 

merupakan tahun tonggak pemekaran wilayah Kabupaten Bungo Tebo menjadi dua 

wilayah kabupaten yakni Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Data statistik 

menunjukkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Bungo (berdasarkan harga konstan Tahun 

2000) selama periode Tahun 2003 hingga 2007 mengalami peningkatan dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 6,42 persen pertahun. Hal ini berarti nilai PDRB selama periode 

lima tahun tersebut mengalami peningkatan dengan nilai marginal yang semakin besar 

dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.  Perkembangan nilai PDRB Kabupaten 

Bungo  Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9.  Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo  Atas Dasar Harga 
Konstan 2000 pada Tahun 2003 – 2007 

Tahun Nilai PDRB 
(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan 
(%) 

2003 777.130,71 4,75 
2004 814.299,67 4,78 
2005 866.159,27 6,37 
2006 939.040,99 8,41 
2007 1.012.053,91 7,78 

Rata-rata 881.736,91 6,42 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008. 

Pola pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo yang semakin meningkat dapat 

memberikan harapan untuk memperoleh PBRB yang lebih besar pada tahun mendatang. 

Perencanaan pembangunan yang diikuti oleh pemilihan program pembangunan yang 

tepat akan dapat memperbesar peluang perekonomian Kabupaten Bungo untuk 

bertumbuh lebih pesat. 

Pemilihan program pembangunan yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan 

upaya memacu pertumbuhan nilai produk domestik maupun pendapatan asli daerah 

Kabupaten Bungo.  Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menentukan program 

pembangunan adalah dengan terlebih dahulu menelusuri sektor atau sub sektor yang 

paling berpeluang menjadi pendukung pembangunan perekonomian.  Sektor atau sub 
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sektor dimaksud dapat didekati dengan mempelajari kontribusinya terhadap perolehan 

PDRB serta dalam menyerap tenaga kerja. 

2. PDRB Per Kapita 

PDRB perkapita merupakan nilai PDRB per penduduk pada suatu wilayah pada 

suatu tahun. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Tujuan utama 

dari pembangunan ekonomi pada suatu wilayah adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diperoleh dengan meningkatkan 

pendapatan perkapita masyarakat pada wilayah tersebut. Pendapatan perkapita secara 

sederhana diperoleh dengan cara membagi Total Pendapatan Regional dengan jumlah 

penduduk pada pertengahan tahun dari suatu wilayah pemerintahan tertentu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa angka Pendapatan per Kapita pada dasarnya dapat 

menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk suatu daerah 

dalam kurun waktu satu tahun. 

Kinerja perekonomian Kabupaten Bungo jika dilihat dari sisi pendapatan perkapita 

selama periode Tahun 2003 sampai 2007 menunjukkan pertumbuhan yang semakin 

membaik.  Secara umum kinerja perekonomian Kabupaten Bungo dari sisi pendapatan 

perkapita mengalami pertumbuhan dengan tren positif yang semakin besar. 

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bungo atas dasar harga konstan 2000 periode 

tahun 2003-2007 dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Konstan 
2000 Tahun 2003 – 2007 

Tahun 
PDRB Perkapita 

(Rupiah) 
2003 3.247.200,60 
2004 3.271.661,82 
2005 3.474.970,64 
2006 3.643.857,57 
2007 3.893.441,72 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa pendapatan perkapita Kabupaten 

Bungo atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun 2003 sampai tahun 2007 

mengalami peningkatan dari Rp 3.247.200,60 pada tahun 2002 menjadi Rp 3.893.441,72 
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pada tahun 2007. Adanya peningkatan tersebut berarti tingkat kesejahteraan  penduduk 

Kabupaten Bungo meningkat setiap tahunnya dan pembangunan wilayah yang dilakukan 

di Kabupaten Bungo telah mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk 

Kabupaten Bungo. 

3. Pertumbuhan Sektor Perekonomian 

Sektor perekonomian di Kabupaten Bungo terdiri atas sembilan sektor, yaitu 

sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor pertambangan dan galian; sektor 

listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor 

pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta 

sektor jasa-jasa. Pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Bungo dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11.  Pertumbuhan Sektor Perekonomian di Kabupaten Bungo Tahun 2003–
2007(persen) 

Lapangan Usaha 
Tahun Rata-rata 

2
003 

2004 2005 2006 2007

Pertanian 
3

,56 
1,54 2,92 3,00 1

,89
2,
58 

Pertambangan dan galian 
2

1,11 
22,94 25,03 163,40 5

9,56
5

8,41 

Industri pengolahan 
1

,28 
3,08 2,48 2,41 4

,91
2,
83 

Listrik, gas dan air bersih 
1

8,94 
11,88 16,76 14,53 1

2,15
1

4,85 

Bangunan 
2

8,90 
52,79 24,05 18,65 1

1,18
2

7,11 

Perdagangan, hotel dan restoran 
5

,64 
6,13 6,89 9,48 1

1,06
7,
84 

Komunikasi dan pengangkutan 
7

,69 
2,38 10,37 3,04 4

,05
5,
51 

Keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan 

5
,18 

5,71 7,38 4,21 4
,24

5,
34 

Jasa-jasa 
4

,50 
1,29 7,23 2,81 4,73 4,11 

 PDRB                                          4
,75 

4,78 6,37 8,41 7
,78

6,
42 

      Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa selama lima tahun (2003-2007) sektor 

perekonomian di Kabupaten Bungo yang tumbuh relatif cepat yaitu sektor pertambangan 

dan galian, sektor bangunan dan sektor, listrik, gas dan air bersih serta sektor 

perdagangan hotel dan restoran. Sebaliknya sektor perekonomian di Kabupaten Bungo 
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yang tumbuh relatif lambat yaitu sektor komunikasi dan pengangkutan, sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor 

pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dan sektor 

perekonomian tersebut masih jauh berada dibawah rata-rata pertumbuhan perolehan 

PDRB (6,42 % per tahun) selama periode waktu yang sama.      

D. Keadaan Sektor Pertanian 

Sektor pertanian di Kabupaten Bungo merupakan satu-satunya sektor yang selalu 

memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB Kabupaten Bungo dibanding sektor 

perekonomian lainnya selama kurun waktu tahun 2003–2007 (lihat Tabel 1). Besarnya 

kontribusi yang diberikan terhadap PDRB Kabupaten Bungo tersebut didukung oleh 

kontribusi dari masing-masing sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo  yang terdiri atas 

lima sub sektor, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor 

peternakan, sub sektor kehutanan, dan sub sektor perikanan.  

1. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor dimana produk 

yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat Kabupaten Bungo dan 

diusahakan secara perorangan atau pun bersama, tanpa memperhatikan hak, bentuk 

hukum maupunukuran dan lokasinya. Jenis komoditi tanaman bahan makanan di 

Kabupaten Bungo mencakup tanaman padi, palawija dan tanaman hortikultura (sayur-

sayuran dan buah-buahan). Jenis komoditi tanaman bahan makanan di Kabupaten Bungo 

tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 12 

 
Tabel 12. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Bahan Makanan di 

Kabupaten Bungo Tahun 2007 
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No Jenis Komoditi  Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
 (Ton) 

Produkti
vitas 

(Kw/Ha) 
 1. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
3. 

Padi  
1. Padi Sawah (Oriza sativa) 
2. Padi Gogo (Oriza sativa) 
Palawija 
1. Jagung (Zea mays) 
2. Kedelai (Glycine max) 
3. Ubi Kayu (Manihot utilissina. Pohl) 
4. Ubi Jalar (Ipomea batatas) 
5. Kacang Hijau (Vigna radiata) 
6. Kacang Tanah (Arachis hypogea) 
Hortikultura 
1. Sayur-sayuran  
2. Buah-buahan 

5.414,00
2.758,00

1.032,00
309,00
330,00

52,00
77,00

245,00

1.444,30
1.247,70

24.954,51
7.401,00

6.087,00
362,00

5.034,00
441,00

63,00
376,11

7.086,20
17.056,60

46,09
26,84

58,98
11,73

140,67
85,02

8,15
15,35

575,61
4.124,87

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Selain tanaman padi dan palawija jenis-jenis komoditi tanaman bahan makanan 

juga meliputi komoditi hortikultura. Tanaman padi terdiri dari padi sawah dan padi gogo 

dimana produksi padi sawah dan padi gogo di Kabupaten Bungo pada tahun 2007 adalah 

32.355 ton. Produksi padi di Kabupaten Bungo lebih besar dari pada produksi tanaman 

palawija hal ini karena padi merupakan bahan pangan pokok. Namun demikian tingkat 

swasembada beras di Kabupaten Bungo pada tahun 2007 dalam posisi minus sebesar -

13.964,77 ton (Dinas Pertanian Kabupaten Bungo, 2008).  

2. Sub Sektor Tanaman Perkebunan 

Sub sektor perkebunan merupakan sektor yang mengusahakan tanaman perkebunan 

baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim.             Tanaman perkebunan 

mempunyai peranan sebagai salah satu sumber devisa sektor pertanian dan penyedia 

bahan baku industri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri serta 

berperan dalam kelestarian lingkungan hidup. Perkebunan di Kabupaten Bungo terdiri 

atas perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat mencakup komoditi 

perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, 

pinang, nilam dan aren. Perkebunan besar mencakup komoditi perkebunan yang 

diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, kakao dan 

sebagainya. Jenis-jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Bungo tahun 2007 dapat 

dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Luas Panen dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Bungo pada 
Tahun 2007 

No. Jenis Komoditi Luas Tanaman 
(Ha) 

Produksi  
(Ton) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) 
Kopi (Coffea sp) 
Karet (Havea brasiliensis) 
Pinang (Areca catechu) 
Kelapa Dalam (Cocos nucifera) 
Casiavera (Cinnamomum zaylanicum) 

47.606 
395 

91.470 
86 

701 
53 

543.834 
68 

32.496 
23 

439 
13 

Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 komoditi 

perkebunan di Kabupaten Bungo yang banyak diusahakan yaitu komoditi kelapa sawit 

dan karet. Komoditi karet memiliki produksi sebesar 32.496 ton kelapa sawit memiliki 

produksi sebesar 543.834 ton.  

3. Sub Sektor Peternakan 

Peternakan di Kabupaten Bungo dibedakan menjadi tiga kelompok utama yaitu 

ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak besar terdiri dari sapi dan kerbau, jenis 

ternak kecil yang diusahakan di Kabupaten Bungo adalah kambing, domba, dan babi dan 

jenis unggas yang diusahakan di Kabupaten Bungo adalah ayam buras, ayam pedaging, 

ayam petelur dan itik. Jenis-jenis komoditi peternakan tahun 2007 di Kabupaten Bungo 

dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

 Tabel 14. Jumlah dan Jenis-jenis Komoditi Peternakan di Kabupaten Bungo Tahun 2007 

No. Jenis Komoditi Jumlah (Ekor) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Sapi (Bos taurus) 
Kerbau (Bubalus sp) 
Kuda (Equus caballus) 
Kambing (Capra aegagrus) 
Domba (Ovie aries) 
Babi (Artamus leucorynchus) 
Ayam pedaging (Gallus gallus) 
Ayam petelur (Galus gallus glankiva) 
Ayam Buras (Gallus domesticus) 
Itik (Aras platitynchos) 

22.791 
10.750 

2 
15.965 

7.750 
620 

174.840 
3.726 

255.029 
12.175 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 
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Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa jenis ternak besar yang banyak 

diusahakan di Kabupeten Bungo adalah sapi dan yang paling sedikit adalah kuda. Untuk 

jenis ternak kecil yang paling banyak diusahakan adalah kambing yaitu 15.965 ekor dan 

yang paling sedikit diusahakan adalah babi yaitu 620 ekor. Sapi dan kambing banyak 

diusahakan karena mudah dalam perawatannya dan banyaknya permintaan akan daging 

sapi dan kambing. Sedangkan untuk jenis unggas yang paling banyak diusahakan di 

Kabupaten Bungo adalah ayam buras yaitu 255.029 ekor sedangkan jenis unggas yang 

paling sedikit diusahakan di Kabupaten Bungo adalah  ayam petelur yaitu 3.726 ekor. 

Peternakan di Kabupaten Bungo ini mempunyai peran penting dalam memenuhi 

kebutuhan pangan dan gizi khususnya kebutuhan akan protein hewani penduduk 

Kabupaten Bungo. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun non lokal 

yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bungo. 

4. Sub Sektor Perikanan 

Usaha sub sektor perikanan di Kabupaten Bungo hanya meliputi usaha perikanan 

darat (perikanan air tawar). Usaha perikanan di Kabupaten Bungo ini meliputi usaha 

penangkapan ikan perairan umum, budidaya kolam dan budi daya keramba. Produksi 

yang diperoleh dari penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Bungo 

dari perairan umum (sungai, danau dan rawa) pada tahun 2007 mencapai sebesar 235,8 

ton sedangkan  produksi yang diperoleh dari budidaya kolam dan keramba masing-

masing mencapai 299 ton untuk budidaya kolam dan 38,8 ton untuk budidaya keramba. 

Budidaya ikan yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Bungo pada umumnya bersifat 

sambilan dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Namun demikian pada akhir-

akhir ini petani mulai mengenal dan menggunakan teknologi yang lebih modern, 

terutama dalam penggunaan pakan dan pada sebar benih ikan.   

5. Sub Sektor Kehutanan 

Kabupaten Bungo Tahun 2007 memiliki kawasan hutan seluas ± 182.899 ha. Dari 

luas kawasan hutan tersebut terdiri atas hutan lindung 13.529, hutan produksi 98.225 ha 

dan hutan wisata dan hutan suaka alam seluas 71.144 ha . Pada wilayah hutan produksi, 

dikelola oleh  perusahaan kayu antara lain PT. Inhutani V sekitar 40.000 ha.   

Kawasan hutan di Kabupaten Bungo mengandung jenis kayu bernilai ekonomis 

cukup tinggi. Jenis kayu tersebut antara lain Meranti (Shores Sp), Keruing 

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



(Dipterocarpus sp), Mersawa (Anisoptera sp), Balam (payena sp), Manggis/Kempas 

(Kempassia mallacentris maing), Keranji (Diallium sp), Medang (Litsea firma hook F. 

Pehaasia), Kulim (Scorodo carpus bornensis becc) dan Tembesu (Fagraera sp).  

Diantara sejumlah jenis kayu lokal bernilai ekonomis tinggi tersebut data statistik 

kehutanan menunjukkan bahwa kayu kulim dan tembesu sudah menjadi sangat langka. 

Secara keseluruhan potensi kayu di kabupaten Bungo adalah sekitar 1.356.000 m3. Di 

samping fungsi ekonomis, hutan Kabupaten Bungo juga memiliki fungsi lindung karena 

di wilayah ini ada Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.  

Produksi bidang kehutanan di Kabupaten Bungo terdiri atas  kayu olahan, kayu 

bulat, rotan, damar dan arang. Jumlah produksi bidang kehutanan pada tahun 2007 

selengkapnya pada Tabel 15.   

Tabel 15. Jumlah Produksi Hasil Hutan di Kabupaten Bungo Tahun 2007 

Jenis Produksi Satuan Produksi 
Kayu Bulat/logs 
Kayu Bulat Kacil (KBK) 
Kayu Gergajian 
Rotan 

M3 

M3 

M3 

Ton 

447.374,89 
13.296,34 
3.130,69 

98,00 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Adapun masalah kehutanan yang menonjol di Kabupaten Bungo  adalah 

merosotnya  luasan hutan  baik oleh karena konversi hutan atau pemanfaatan langsung 

yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan besar  yang memperoleh 

konsesi hutan serta maraknya illegal logging. Kondisi ini kalau dibiarkan terus 

berdampak besar pada kelangsungan ekosistem dan kehidupan manusia. 
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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peranan  Sektor  Pertanian  dan  Sub  Sektor  Pertanian  dalam     Perekonomian 
Wilayah Kabupaten Bungo 

1. Sektor Pertanian dan Sektor Perekonomian Lainnya di Kabupaten Bungo 

Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai 

pembentuknya. Terdapat sembilan variabel atau sektor yang dimaksud yaitu sektor 

pertanian; sektor industri pengolahan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, 

gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor 

pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta 

sektor jasa. Kontribusi tiap-tiap sektor tersebut perlu diketahui untuk mengetahui 

pengembangannya.  

Keragaan perekonomian Kabupaten Bungo dapat dilihat dari kontribusi masing-

masing sektor terhadap PDRB. Berdasarkan kontribusi masing-masing sektor terhadap 

PDRB tersebut, maka peranan setiap sektor yang ada di Kabupaten Bungo dapat diketahui. 

Mengenai hal ini, untuk mengetahui peranan setiap sektor perekonomian khususnya 

peranan sektor pertanian dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan atau metode 

Location Quotient (LQ). Adapun hasil dari analisis Location Quotient untuk sektor 

pertanian dan sektor perekonomian lainnya di Kabupaten Bungo tahun 2003-2007 dapat 

dilihat pada Tabel 16 

Tabel 16. Nilai LQ Sektor Pertanian dan Sektor Perekonomian Lainnya di Kabupaten 
Bungo Tahun 2003-2007 

Lapangan Usaha Nilai LQ LQ 
Rata-rata 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Pertanian 1,5593 1,5154 1,4797 1,3371 1,2913 1,4366 
2. Pertambangan dan penggalian 0,1069 0,1314 0,1613 0,4477 0,6459 0,2987 
3. Industri pengolahan 0,3739 0,3744 0,3665 0,3510 0,3461 0,3624 
4. Listrik,gas dan air bersih 0,5617 0,5592 0,6166 0,6423 0,6835 0,6127 
5. Bangunan  1,0780 1,3173 1,3461 1,4624 1,4064 1,3220 
6. Perdagangan, hotel dan 
     restoran 1,1048 1,1121 1,0820 1,0722 1,1108 1,0964 
7. Pengangkutan dan 
     komunikasi 1,0989 1,0627 1,0870 1,0326 0,9940 1,0551 
8. Keuangan, persewaan 
    dan jasa perusahaan 1,4189 1,3189 1,2965 1,2476 1,0825 1,2729 
9. Jasa-jasa 1,0447 1,0285 1,0605 1,0233 1,0057 1,0325 

Berdasarkan hasil nilai rata-rata Location Quotient diketahui bahwa sektor pertanian 

di Kabupaten Bungo selama tahun 2003-2007 merupakan sektor basis, hal ini ditunjukkan 

oleh nilai rata-rata LQ yang lebih besar dari satu. Begitu juga dengan lima sektor 
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Sumber: Diadopsi dari Lampiran 3  
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perekonomian lainnya yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, 

sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan 

sektor jasa-jasa merupakan sektor basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo 

dengan nilai rata-rata LQ>1.  

a. Sektor Pertanian 

Sektor pertanian di Kabupaten Bungo selama tahun 2003-2007 selalu menjadi 

sektor basis dalam perekonomian wilayah ini. Nilai LQ selama tahun 2003-2007 

mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2003 nilai LQ sebesar 1,5593 

yang kemudian pada tahun 2007 turun menjadi 1,2913. Penurunan nilai LQ ini 

disebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bungo mengalami 

penurunan setiap tahunnya.  

Nilai rata-rata LQ sektor pertanian selama lima tahun penelitian paling besar 

dibandingkan dengan sektor pereknomian yang lain yaitu sebesar 1,4366, nilai LQ 

tersebut menunjukkan produk sektor pertanian tersebut mampu memenuhi kebutuhan 

lokal dan mampu mengekspor ke daerah lain. Angka tersebut berarti 1 bagian digunakan 

untuk kebutuhan konsumsi daerah Kabupaten Bungo, sedangkan sisanya 0,4366 bagian 

untuk ekspor. Nilai LQ tersebut lebih dari satu, artinya peranan relatif sektor pertanian 

dalam wilayah Kabupaten Bungo lebih tinggi dari peranan relatif sektor pertanian dalam 

perekonomian Provinsi Jambi. 

Berkenaan dengan kondisi sektor pertanian di Kabupaten Bungo, meskipun sektor 

pertanian memiliki nilai LQ yang semakin menurun dari tahun ke tahun, selama tahun 

2003-2007 sektor pertanian secara konsisten masih berperan sebagai sektor basis. Hal ini 

disebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bungo masih lebih 

besar dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di tingkat 

Provinsi Jambi. Selain itu, selama tahun 2003-2007 sektor pertanian juga memberikan 

kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bungo dibandingkan dengan sektor 

perekonomian lain. 

Kemampuan sektor pertanian menjadi sektor basis di Kabupaten Bungo selama 

tahun 2003-2007 karena didukung oleh banyaknya hamparan sumber daya lahan yang 

luas yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan hasil produksi 
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pertanian. Mengenai hal ini, dapat dilihat dari pembagian penggunaan lahan yang ada di 

Kabupaten Bungo yang terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah pada Tabel 17. 

 Tabel 17. Luas Penggunaan Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah di Kabupaten 
Bungo Tahun 2007  

No Jenis Penggunaan Luas Tanah (Ha) Persentase 
(%) 

1. Lahan Sawah 9.793,00 1,37 
2. Lahan Bukan Sawah 706.207,00 98,63 

 a. Lahan untuk pekarangan 18.890,75 2,63 
 b. Tegal/huma 67.702,00 9,45 
 c. Kolam/empang 276,40 0,03 
 d. Hutan negara/rakyat 

e. Hutan lindung/suaka alam 
f. Padang rumput 
g. Sungai/danau/rawa 

222.285,00 
84.673,00 

6.284,00 
6.643,60 

31,04 
11,82 

0,87 
0,92 

 h. Tanaman  Perkebunan 
negara/swasta 

i. Jalan 

 
284.873,25 

6.771,60 

 
39,78 

0,94 
 j. Lahan lainnya 4.806,00 0,67 

Jumlah 716.000,00          100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

Berdasarkan data penggunaan lahan tersebut dapat diketahui bahwa luas wilayah 

Kabupaten Bungo seluas 716.000,00 ha terbagi atas lahan bukan sawah seluas 

706.207,00 ha sedangkan sisanya lahan sawah seluas 9.793,00 ha. Lahan bukan sawah 

banyak dimanfaatkan sebagai lahan Tanaman Perkebunan yaitu sebesar 284.873,25 ha.  

Ketersediaan lahan sawah yang ada di Kabupaten Bungo dapat dimanfaatkan untuk 

memproduksi tanaman bahan makanan terutama komoditi padi, sehingga kebutuhan 

pangan lokal dapat terpenuhi. Komoditi padi merupakan komoditi yang penting karena 

padi merupakan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat Kabupaten Bungo. 

Sedangkan lahan bukan sawah yang ada di Kabupaten Bungo bermanfaat untuk 

pengembangan perkebunan dan pengembangan hutan yang dapat menghasilkan produksi 

dari tiap-tiap bidang tersebut, sehingga ketersediaan akan produksi perkebunan dan 

kehutanan dapat memenuhi kebutuhan lokal dan sekaligus kelebihannya dapat diekspor 

ke luar wilayah Kabupaten Bungo. 

Teori pembangunan regional menganjurkan untuk memperioritaskan pembangunan 

pada sektor basis. Namun sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kontribusi sektor 

pertanian terhadap perolehan PDRB daerah Kabupaten Bungo secara konsisten berada di 

atas 40 persen (Tabel 1). Hal ini berarti ketergantungan perekonomian Kabupaten Bungo 
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terhadap sektor pertanian relatif tinggi. Oleh karena itu, untuk memprioritaskan dan 

meningkatkan peranan sektor pertanian adalah perlu adanya pembangunan pertanian 

yang berkelanjutan.  

b. Sektor Bangunan 

Sektor bangunan di Kabupaten Bungo merupakan sektor basis dimana ditunjukkan 

oleh nilai LQ yang lebih besar dari satu, artinya peranan relatif sektor bangunan dalam 

wilayah Kabupaten Bungo lebih tinggi dari peranan relatif sektor bangunan dalam 

perekonomian Provinsi Jambi. Nilai rata-rata LQ sektor bangunan selama tahun analisis 

(2003-2007) sebesar 1,3220 dimana nilai LQ tersebut menunjukkan produk sektor 

Bangunan tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal dan mampu mengekspor ke 

daerah lain. Adapun yang menyebabkan sektor bangunan mampu menjadi sektor basis 

disebabkan oleh kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB Kabupaten Bungo lebih 

besar dibandingkan dengan kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB di tingkat 

Provinsi Jambi 

Sektor bangunan di Kabupaten Bungo meliputi pembangunan dan perbaikan 

berbagai sarana fisik terutama pemukiman seperti dalam bentuk perumahan-perumahan. 

Selain pembangunan sarana pemukiman, dibangun pula prasarana seperti jalan dan 

jembatan karena pada dasarnya wilayah  Kabupaten Bungo  termasuk wilayah dengan 

aksesibilitas tinggi  di Provinsi Jambi. Pembukaan lahan transmigrasi yang dimulai sejak  

dekade 80 an dengan sendirinya telah mengisyaratkan adanya perbaikan sarana dan 

prasarana khususnya untuk transportasi  darat yang lebih diakibatkan oleh adanya 

kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan wilayah  transmigrasi. Ketersediaan 

jalan darat, yang lebih dikenal dengan Transumatera  membuat wilayah Kabupaten 

Bungo  menjadi wilayah dengan aksesibilitas tinggi, karena  mejadi daerah lintas antar 

provinsi di Sumatera.    

c. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran selama lima tahun penelitian merupakan 

sektor basis. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata LQ > 1 yaitu sebesar 1,0964  

yang berarti bahwa peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang ada di 

Kabupaten Bungo lebih besar daripada peranan relatif sektor tersebut dalam 

perekonomian di Provinsi Jambi atau dengan kata lain produk di sektor perdagangan, 
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hotel dan restoran produksinya sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan 

mampu mengekspor ke luar daerah. 

Selama lima tahun, nilai LQ sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu lebih 

dari satu atau menjadi sektor basis. Pada tahun 2003 nilai LQ sebesar 1,1048 kemudian 

pada tahun 2004 meningkat menjadi 1,1121. Tahun 2005 nilai LQ turun kembali 

menjadi 1,0820 dan 1,0722 pada tahun 2006 kemudian meningkat kembali pada tahun 

2007 menjadi sebesar 1,1108. Hal ini diakibatkan kontribusi sektor perdagangan, hotel 

dan restoran terhadap PDRB Kabupaten Bungo mengalami peningkatan.  

Hal yang menjadikan sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menjadi 

sektor basis karena kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bungo lebih besar 

daripada kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB ditingkat 

Provinsi Jambi. Selain itu, juga didukung oleh adanya faktor penunjang seperti letak 

Kabupaten Bungo yang strategis dimana terletak pada ruas jalan Lintas Barat Sumatera. 

Dengan demikian, Kabupaten Bungo cocok untuk kegiatan sentra perdagangan antar 

kabupaten atau antar provinsi. Selain itu juga banyaknya restoran di sepanjang jalan 

Lintas Sumatera yang ada di Kabupaten Bungo.   

d. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

Sektor pengangkutan dan komunikasi selama lima tahun dari tahun 2003-2007 

mampu menjadi sektor basis. Nilai rata-rata LQ selama tahun penelitian sebesar 1,0551 

yang berarti sektor ini mampu memenuhi kebutuhan lokal dan mampu mengekspor ke 

daerah lain. Angka tersebut berarti satu bagian digunakan untuk kebutuhan konsumsi 

daerah Kabupaten Bungo, sedangkan sisanya 0,0551 bagian untuk ekspor ke luar daerah.  

Selama lima tahun, nilai LQ sektor pengangkutan dan komunikasi cenderung 

menunjukkan penurunan. Pada tahun 2003 nilai LQ sebesar 1,0989 dan kemudian 

mengalami penurunan menjadi 0,9940 pada tahun 2007. Nilai LQ pada tahun 2007 

tersebut menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2007 

berperan sebagai sektor non basis dan  penurunan nilai LQ tersebut menunjukkan bahwa 

peranan relatif sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Bungo 

selama lima tahun semakin berkurang.  

Berkenaan dengan kondisi sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten 

Bungo tersebut, meskipun memliki nilai LQ yang menunjukkan penurunan akan tetapi 
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selama lima tahun secara konsisten masih menjadi sektor basis karena memiliki nilai 

rata-rata LQ lebih dari satu. Sektor tersebut menjadi basis karena kontribusinya terhadap 

PDRB Kabupaten Bungo masih lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama 

terhadap PDRB di tingkat Provinsi Jambi. 

Kemampuan sektor pengangkutan memberikan kontribusi yang relatif besar karena 

memiliki beberapa faktor pendukung sehingga dapat menjadi pemacu pertumbuhan 

sektor ini. Beberapa faktor yang mendukung sektor ini yaitu wilayah Kabupaten Bungo 

terletak di ruas Jalan Lintas Barat Sumatera sehingga menyebabkan banyak kendaraan 

yang keluar-masuk wilayah Kabupaten Bungo.  

Sektor ini didukung juga dalam bidang komunikasi dan media massa, sarana dan 

prasarana yang tersedia di Kabupaten Bungo antara lain berupa radio, televisi, telepon, 

jaringan internet dan surat kabar. Media komunikasi tersebut relatif dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi. Selain itu, didukung 

oleh sarana komunikasi yaitu PT Telkom dan meningkatnya saluran telepon terpasang 

(STT) di Kabupaten Bungo yang dewasa ini saluran telepon menjadi kebutuhan absolut  

untuk dapat menggunakan Internet yang telah lama dikenal. Kebutuhan ini menjadi salah 

satu syarat untuk dapat mengakses berbagai kebutuhan teknologi. Mengenai hal ini 

perkembangan saluran telepon terpasang selama tahun 2004-2007 dapat dilihat pada 

Tabel 18. 

Tabel 18. Perkembangan Saluran Telepon Terpasang Menurut Jenis Pemakai di 
Kabupaten Bungo pada Tahun 2004-2007 

No Jenis Pemakai 2004 2005 2006 2007 
1. Bisnis  700 852 884 931 
2. Perumahan 2.370 2.340 2.297 2.267 
3. Sosial 5 5 5 5 
4. Dinas 19 16 16 15 
5. Wartel 116 125 133 116 

Jumlah 3.210 3.338 3.335 3.334 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

e.  Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Bungo selama 

tahun 2003-2007 berperan sebagai sektor basis karena memiliki nilai LQ  lebih dari satu 

yaitu sebesar 1,2729. Angka tersebut berarti 1 bagian digunakan untuk kebutuhan 

konsumsi daerah, sedangkan sisanya 0,2729 bagian untuk ekspor memenuhi kebutuhan 
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wilayah lain. Nilai rata-rata LQ lebih dari satu yang berarti bahwa peranan sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Bungo masih lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor ini dapat memenuhi kebutuhan keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan bagi masyarakat di Kabupaten Bungo. 

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Bungo berperan 

sebagai sektor basis karena kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bungo lebih 

besar dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di tingkat 

Provinsi Jambi. Kontribusi yang lebih besar tersebut karena didukung oleh lembaga-

lembaga keuangan baik berupa bank maupun lembaga bukan bank misalnya asuransi, 

pegadaian dan koperasi. Bank yang terdapat di Kabupaten Bungo terdiri dari bank negeri 

dan swasta. Bank negeri yang ada di Kabupaten Bungo misalnya BRI, BNI, Mandiri dan 

BPD sedangkan bank swasta yaitu, Bank Danamon dan Bank Panin.  

f. Sektor Jasa-jasa 

Sektor jasa-jasa di Kabupaten Bungo selama tahun 2003-2007 selalu menjadi 

sektor basis karena memiliki nilai rata-rata LQ lebih dari satu yaitu sebesar 1,0325. Nilai 

rata-rata LQ tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa-jasa di Kabupaten Bungo mampu 

memenuhi kebutuhan lokal dan mampu mengekspor ke daerah lain. Sedangkan 

kemampuan sektor jasa-jasa menjadi sektor basis karena kontribusinya terhadap PDRB 

Kabupaten Bungo lebih besar daripaa kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB 

Provinsi Jambi.  

 Sektor jasa di Kabupaten Bungo meliputi jasa pemerintahan dan hankam, jasa 

sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa perseorangan dan rumah 

tangga. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bungo pada tahun 2007 sebesar 

Rp. 91.087,74 juta. Penyumbang utama dari sektor jasa-jasa di Kabupaten Bungo masih 

didominasi oleh sektor pemerintah yaitu rata-rata sebesar 6.91 persen per tahun dan 

swasta hanya menyumbang rata-rata sebesar 2.63 persen (BPS Kabupaten Bungo, 2008).  

Masih relatif rendahnya kontribusi swasta pada sektor jasa-jasa mengindikasikan 

peluang yang masih  besar untuk dapat memberikan pertumbuhan perekonomian yang 

berarti melalui pemberdayaan sektor swasta dalam pembangunan perekonomian 

Kabupaten Bungo. Upaya pemerintah membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk 

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



menyediakan jasa-jasa dengan demikian masih perlu diperhatikan dalam perencanaan 

pembangunan kedepan. 

Adapun untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan 

sektor listrik, gas dan air bersih berperan sebagai sektor non basis dalam perekonomian 

wilayah Kabupaten Bungo, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata LQ yang lebih kecil 

dari satu (Tabel 16). 

a. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor non basis di Kabupaten 

Bungo. Nilai rata-rata LQ sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.2987. Nilai LQ 

tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian produknya belum 

mampu memenuhi kebutuhan wilayah Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan peranan 

sektor pertambangan dan penggalian di tingkat Kabupaten Bungo masih lebih rendah 

daripada peranan sektor pertambangan dan penggalian dalam tingkat Provinsi Jambi.  

Nilai LQ sektor pertambangan dan penggalian selama tahun 2003-2007 mengalami 

peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2003 nilai LQ sebesar 0,1069 dan pada 

tahun 2007 menjadi 0,6459. Hal ini diakibatkan sumbangan sektor pertambangan dan 

penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bungo mengalami peningkatan meskipun 

peningkatannya masih lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan PDRB Provinsi 

Jambi. Dengan demikian, nilai LQ yang semakin meningkat tersebut bukan berarti 

kinerja sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Kabupaten Bungo 

semakin baik.    

Peluang meningkatkan sumbangan sektor pertambangan dan penggalian terhadap 

perolehan PDRB Kabupaten Bungo pada dasarnya masih relatif besar apabila dilihat dari 

banyaknya potensi bahan tambang dan penggalian di Kebupaten Bungo. Hal ini terutama 

dapat direalisasikan dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan usaha penambangan 

yang telah ada di Kabupaten Bungo dewasa ini agar produksi dari sektor ini dapat 

meningkat. Potensi bahan tambang dan galian yang ada di Kabupaten Bungo pada tahun 

2007 dapat dilihat pada Tabel l9. 

Tabel 19.  Potensi Bahan Tambang dan Galian Berdasarkan Cadangan Persediaan di 
Kabupaten Bungo. 

No Jenis Tambang Cadangan/Perkiraan 
Persediaan 

Kualitas 
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1. Batu Bara 1.485,32 juta ton Nilai Kalori 
5700-7300 

2. Minyak 19 Titik Bor - 
3. Emas 160.400 Kg Sekunder 

berbentuk pasir 
halus 

4. Bijih Besi 2.419 ton - 
5. Obsidian/Penit 80 juta ton - 
6. Oker 250 juta ton - 
7. Granit 891 juta ton - 

Sumber: BPS Kabupaten Bungo, 2008 

b. Sektor Industri Pengolahan 

Seperti halnya sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan 

antara tahun 2003-2007 memiliki nilai rata-rata LQ sebesar 0,3624 sehingga sektor ini 

merupakan sektor non basis. Hal ini mempunyai arti bahwa peranan relatif sektor 

industri pengolahan di Kabupaten Bungo lebih kecil daripada peranan relatif sektor 

tersebut dalam perekonomian di Provinsi Jambi atau dengan kata lain produk di sektor 

industri pengolahan produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal 

sehingga diperlukan pasokan dari luar. Sedangkan  yang menyebabkan sektor industri 

pengolahan belum mampu menjadi sektor basis di Kabupaten Bungo disebabkan oleh 

kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bungo yang masih 

lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di 

tingkat Provinsi Jambi. 

Nilai LQ sektor industri pengolahan mengalami perubahan yang tidak mencolok 

setiap tahunnya selama tahun 2003-2007. Pada tahun 2003 nilai LQ sebesar 0,3739. 

Pada tahun 2004 sebesar 0,3744 dan tahun 2005 sedikit menurun menjadi 0,3665, 

menurun lagi pada tahun 2006 menjadi 0,3510 dan pada tahun 2007 yaitu 0,3461. Hal 

ini mengindikasikan bahwa peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Bungo 

lebih kecil dibandingkan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian 

Provinsi Jambi.  

Industri pengolahan di Kabupaten Bungo yang berkembang merupakan industri 

non migas yang diantaranya berupa industri makanan dan minuman, industri tekstil, 

barang kulit dan alas kaki, industri barang kayu dan hasil hutan, industri pupuk, kimia 

dan barang dari karet serta industri kertas dan barang cetakan. Mayoritas industri yang 
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ada di Kabupaten Bungo tersebut masih berskala kecil sehingga sektor ini baru mampu 

memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bungo relatif kecil.  

c. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 

Sementara itu, sektor listrik, gas dan air bersih selama tahun penelitian (2003-2007) 

belum menjadi sektor basis karena memiliki nilai rata-rata LQ<1 yaitu sebesar 0,6127, 

hal ini diakibatkan sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB Provinsi 

Jambi lebih besar dibandingkan sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih terhadap 

PDRB Kabupaten Bungo. Namun demikian, pada tahun 2003-2007 sektor ini 

menunjukkan nilai LQ yang cenderung meningkat dalam setiap tahunnya. Nilai LQ 

sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2003 sebesar 0,5617 dan sampai pada tahun 

2007 cenderung mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 0,6835. Peningkatan nilai 

LQ sektor ini menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih di Kabupaten Bungo 

mengalami peningkatan dalam memberikan konsumsi daerah meskipun sektor ini 

mengindikasikan bahwa sektor ini belum dapat memenuhi kebutuhan listrik, gas dan air 

bersih di Kabupaten Bungo.  

Produsen sektor listrik di Kabupaten Bungo yaitu PLN sedangkan dari sektor air 

bersih dihasilkan oleh PDAM. Pengguna atau pelanggan sektor listrik, gas dan air bersih 

di Kabupaten Bungo meliputi pelanggan rumah tangga, perusahaan, instansi pemerintah, 

sarana sosial, instansi swasta, dan usaha lainya. Kebutuhan konsumen atau pelanggan 

akan hasil produksi di sektor listrik, gas dan air bersih dari tahun ke tahun selalu 

meningkat baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Kabupaten Bungo. Hal tersebut 

berkaitan dengan listrik, gas dan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat 

yang  penting. 

Berkenaan dengan kondisi sektor listrik, gas dan air bersih di Kabupaten Bungo, 

pemerintah Kabupaten Bungo sudah melakukan intrerkoneksi antar Sumatera. Dengan 

demikian, daerah yang kekurangan  listrik akan dapat dipasok oleh wilayah yang 

kelebihan listrik. Kabupaten Bungo sendiri daya listrik terpakai belum mencapai 40 

persen, artinya bahwa permasalahan pasokan listrik dengan adanya Sumatera 

Interkoneksi dapat dipasok dan diharapkan sektor listrik, gas dan air bersih dapat 

menjadi sektor basis pada masa mendatang. 

2. Sub Sektor Pertanian 
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Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa sektor pertanian merupakan sektor 

basis dan sektor yang penting bagi perekonomian wilayah Kabupaten Bungo. Sektor 

pertanian ini terdiri atas lima sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan 

(tabama), Tanaman Perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan 

kondisi sektor pertanian di Kabupaten Bungo dapat dilihat kontribusi masing-masing sub 

sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian. Diketahuinya kontribusi 

masing-masing sub sektor tersebut, maka peranan setiap sub sektor yang ada di Kabupaten 

Bungo dapat diketahui dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) guna 

menunjukkan apakah sub sektor pertanian termasuk sub sektor basis atau tidak. Bila suatu 

sub sektor pertanian merupakan sub sektor basis, dapat dikatakan sub sektor pertanian 

tersebut memiliki potensi ekspor dan mempunyai peranan lebih besar dibandingkan sektor 

lain. Mengenai hal ini, hasil dari analisis LQ untuk sub sektor pertanian Kabupaten Bungo 

dapat dilihat dalam Tabel 20. 

Tabel 20. Nilai LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bungo pada         Tahun 2003-2007 

Sub sektor 
Nilai LQ LQ 

Rata-rata 2003 2004 2005 2006 2007 
1.  Tanaman bahan makanan  1,0197 1,0268 0,9994 1,0251 1,0115 1,0165 
2.  Tanaman Perkebunan 0,8766 0,9104 0,9233 0,8397 0,8558 0,8812 
3.  Peternakan 1,4271 1,3972 1,4106 1,6607 1,7141 1,5219 
4.  Kehutanan 1,6335 1,4935 1,6042 1,7213 1,7504 1,6405 
5.  Perikanan 0,1320 0,1404 0,1360 0,2129 0,1884 0,1619 

Sumber: Diadopsi dari Lampiran 6  

Berdasarkan hasil analisis LQ terhadap lima sub sektor dalam sektor pertanian 

diketahui bahwa tiga sub sektor merupakan sektor basis dalam perekonomian wilayah 

Kabupaten Bungo, hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata LQ ketiga sub sektor tersebut 

yang lebih dari satu. Adapun ketiga sub sektor basis tersebut yaitu sub sektor tanaman 

bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan.  

a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pertanian 

yang menjadi sub sektor basis di Kabupaten Bungo. Nilai rata-rata LQ sub sektor ini 

lebih dari satu, yaitu sebesar 1,0165. Nilai  LQ sub sektor tanaman bahan makanan 

mengalami perubahan yang tidak mencolok setiap tahunnya selama tahun 2003-2007 

dan hampir setiap tahun menunjukkan nilai LQ lebih dari satu, kecuali pada tahun 2005 
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sebesar 0,9994 sehingga sub sektor tanaman bahan makanan pada tahun 2005 termasuk 

dalam sektor non basis.  

Nilai rata-rata LQ lebih dari satu berarti peranan relatif sub sektor tanaman bahan 

makanan di Kabupaten Bungo lebih besar daripada peranan relatif sub sektor tersebut 

dalam perekonomian wilayah Provinsi Jambi atau dengan kata lain produk dari sub 

sektor tanaman bahan makanan produksinya sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar 

lokal sehingga sisanya dapat diekspor ke luar daerah. 

Sesuai dengan kondisi sub sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Bungo, 

meskipun nilai LQ sub sektor ini mengalami perubahan yang tidak mencolok tetapi nilai 

LQ sektor ini masih relatif kecil. Hal tersebut disebabkan kontribusi sub sektor tanaman 

bahan makanan terhadap PDRB sektor pertanian yang masih relatif rendah, sehingga 

sektor ini harus tetap mendapatkan perhatian karena selama tahun 2003-2007 tidak 

mengalami peningkatan yang  berarti. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan 

sektor ini akan berubah menjadi sub sektor non basis di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, agar di masa mendatang tetap menjadi sektor basis perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan peranan sub sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Bungo yang 

dapat dilakukan dengan meningkatkan pola kemitraan antara pengusaha besar dan 

menengah dengan petani serta menggalakkan promosi investasi di bidang pertanian 

tanaman bahan makanan. Hal ini, terkait dengan peranan sub sektor tanaman bahan 

makanan sebagai sub sektor yang penting terutama sebagai penyedia bahan makanan 

pokok dan penyedia bahan makanan sehari-hari bagi masyarakat Kabupaten Bungo.  

Adapun jenis komoditi tanaman bahan makanan yang dihasilkan di Kabupaten 

Bungo mencakup komoditi padi, palawija dan tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan 

buah-buahan). Mengenai jenis komoditi tanaman bahan makanan ini, komoditi yang 

banyak diusahakan di Kabupaten Bungo yaitu komoditi padi sawah dan padi gogo 

(Tabel 12).  

b. Sub Sektor Peternakan 

Nilai rata-rata LQ sub sektor peternakan selama tahun 2003-2007 sebesar 1,5219 

sehingga menjadikan sub sektor peternakan menjadi sub sektor basis di Kabupaten 

Bungo. Nilai LQ yang lebih besar dari satu tersebut menunjukkan bahwa peranan relatif 

sub sektor peternakan terhadap PDRB Kabupaten Bungo lebih besar dibandingkan 
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peranan relatif sub sektor peternakan terhadap PDRB Provinsi Jambi. Selain itu, sub 

sektor peternakan di Kabupaten Bungo produksinya mampu memenuhi kebutuhan 

wilayah Kabupaten Bungo juga mampu mengekspor ke luar wilayah.  

Nilai LQ sub sektor peternakan ini antara tahun 2003-2007 cenderung mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 1,4271 pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 1,7141 pada 

tahun 2007. Hal ini disebabkan sumbangan sub sektor peternakan terhadap PDRB 

Kabupaten Bungo mengalami peningkatan. Membaiknya sub sektor peternakan ini 

karena pelaksanaan dan penerapan bioteknologi dalam teknik reproduksi (inseminasi 

buatan) dalam pembibitan ternak sapi sudah terealisasi dan juga pembinaan dan 

penyuluhan oleh dinas peternakan kepada peternak di Kabupaten Bungo baik. Dengan 

demikian, produksi dari sektor peternakan menjadi meningkat dan kontribusinya 

terhadap PDRB sektor pertanian  juga meningkat. 

c. Sub Sektor Kehutanan 

Sub sektor kehutanan termasuk ke dalam sub sektor basis dimana ditunjukkan oleh 

nilai rata-rata LQ lebih dari satu yaitu sebesar 1,6405. Nilai LQ sub sektor kehutanan 

antara tahun 2003-2007 selalu lebih besar dari satu artinya sub sektor ini selalu menjadi 

sektor basis. Nilai LQ tersebut menunjukkan bahwa sub sektor kehutanan selain mampu 

untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri juga mampu mengekspor ke luar 

wilayah lain di luar Kabupaten Bungo. Selain itu, nilai LQ tersebut juga menunjukkan 

bahwa peranan relatif sub sektor kehutanan di Kabupaten Bungo lebih besar daripada 

peranan relatif sub sektor tersebut dalam perekonomian di Provinsi Jambi.  

Hal yang menjadikan sub sektor kehutanan mampu menjadi sub sektor basis yaitu 

kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bungo yang relatif besar dan lebih besar 

dibandingkan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB di tingkat Provinsi Jambi. 

Adapun kontribusi sub sektor kehutanan yang besar tersebut disebabkan oleh produksi 

kayu hutan dan hasil hutan yang relatif besar (Tabel 15) serta didukung dengan luasnya 

areal hutan di Kabupaten Bungo yang dapat menghasilkan prduksi pada sektor 

kehutanan.  

Seperti telah di bahas sebelumnya bahwa Kabupaten Bungo pada Tahun 2007 

memiliki kawasan hutan seluas ± 182.899 ha (8,7 persen dari luas hutan di Provinsi 

Jambi). Kawasan hutan tersebut terdiri atas hutan lindung 13.529 ha, hutan produksi 
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98.225 ha dan hutan wisata dan hutan suaka alam seluas 71.144 ha. Pada wilayah hutan 

produksi, dikelola oleh  perusahaan kayu antara lain PT. Inhutani V sekitar 40.000 ha. 

Sedangkan produksi sektor kehutanan ini terdiri atas  kayu olahan, kayu bulat, rotan, 

damar dan arang.  

Adapun untuk sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor perikanan, merupakan 

sub sektor non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bungo. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai rata-rata LQ kedua sub sektor tersebut selama tahun 2003-2007 kurang dari satu 

(Tabel 20). 

a. Sub Sektor Tanaman Perkebunan 

Sub sektor tanaman perkebunan di Kabupaten Bungo selama tahun 2003-2007 

merupakan sub sektor non basis, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata LQ sektor ini 

yang kurang dari satu, yaitu  0,8812. Nilai LQ tersebut menunjukkan bahwa peranan 

relatif sub sektor tanaman perkebunan di Kabupaten Bungo lebih kecil daripada peranan 

relatif sub sektor tersebut dalam perekonomian wilayah Provinsi Jambi atau dengan kata 

lain produk dari sub sektor ini belum mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal sehingga 

diperlukan kebutuhan dari luar.  

Pada dasarnya sub sektor perkebunan di Kabupaten Bungo telah menjadi andalan 

Kabupaten Bungo dalam memacu pertumbuhan perekonomian, hal ini dikarenakan 

luasnya lahan perkebunan di Kabupaten Bungo mencapai 39,78% dari luas lahan di 

Kabupaten Bungo (Tabel 17). Namun, sub sektor tanaman perkebunan di Kabupaten 

Bungo selama tahun 2003-2007 belum mampu menjadi sektor basis.  

Belum mampunya sub sektor tanaman perkebunan menjadi sub sektor basis 

disebabkan oleh kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bungo 

masih lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB tingkat Provinsi 

Jambi. Hal ini berkenaan dengan produksi sektor perkebunan yang belum optimal, 

terutama hasil produksi dari perkebunan tanaman karet yang merupakan tanaman 

perkebunan dominan di kabupaten Bungo. Kondisi tersebut terkait dengan tanaman karet 

yang ada di Kabupaten Bungo sebagian besar merupakan tanaman karet tradisional 

(bukan dari varietas unggul) sehingga produktivitas tanaman karet menjadi rendah. 

Namun demikian, petani karet di Kabupaten Bungo juga masih enggan untuk 

merehabilitasi atau mengganti tanaman karet tradisional mereka dengan varietas baru, 
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terutama karena adanya kekhawatiran munculnya penyakit tanaman akar putih  pada 

tanaman baru khususnya jika dilakukan penggantian tanaman tanpa diselingi dengan 

jenis komoditas lain sebelumnya. Selain itu, pengetahuan serta modal petani diduga juga 

dapat menjadi penyebab terkendalanya. 

b. Sub Sektor Perikanan 

Sub sektor perikanan selama lima tahun penelitian merupakan sub sektor non basis 

bagi perekonomian Kabupaten Bungo. Nilai LQ antara tahun 2003-2007 selalu lebih 

kecil dari satu dengan nilai rata-rata LQ selama lima tahun penelitian tersebut sebesar 

0,1619. Nilai LQ sub sektor perikanan tersebut menunjukkan bahwa bahwa peranan 

relatif sub sektor perikanan di Kabupaten Bungo lebih kecil daripada peranan relatif sub 

sektor tersebut dalam perekonomian di Provinsi Jambi atau dengan kata lain produk dari 

sub sektor perikanan produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal 

sehingga diperlukan pasokan dari luar.  

Penyebab sub sektor perikanan menjadi sub sektor non basis adalah terkait dengan 

kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bungo pada tahun 2003-

2007 yang selalu lebih rendah jika dibandingkan kontribusi sub sektor ini terhadap 

PDRB di tingkat Provinsi Jambi. Rendahnya kontribusi sub sektor perikanan ini 

disebabkan oleh produksi dari sub sektor perikanan yang masih rendah karena sub sektor 

perikanan di Kabupaten Bungo hanya berupa usaha perikanan darat (perikanan air 

tawar) yaitu usaha penangkapan ikan perairan umum, budidaya kolam dan budi daya 

keramba. Selain itu, kondisi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki dan kurang 

terampilnya petani ikan air tawar juga menyebabkan sebagian besar petani ikan air tawar 

di Kabupaten Bungo belum maksimal dalam mengusahakannya akibatnya output dari 

sub sektor perikanan rendah.  

B. Peranan Sektor dan Sub Sektor Basis pada Masa Mendatang 

1. Sektor Pertanian dan Sektor Perekonomian Lainnya di Kabupaten Bungo 

Metode Location Quotient mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. 

Kelemahan metode LQ tersebut yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak dapat 

menangkap kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk waktu yang akan 

datang. Sebenarnya sektor basis pada saat ini belum tentu akan menjadi sektor basis pada 
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masa yang akan datang dan juga sebaliknya sektor non basis pada saat ini mungkin akan 

berubah menjadi sektor basis pada masa selanjutnya. 

Dalam rangka mengatasi kelemahan metode LQ tersebut sehingga dapat diketahui 

perubahan sektoral digunakan metode Dynamic Location Quotient (DLQ) yaitu dengan 

mengintroduksikan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral 

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

kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak. Adapun hasil dari analisis metode Dynamic 

Location Quotient (DLQ) terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Bungo dapat dilihat 

dalam Tabel 21. 

Tabel 21. Nilai DLQ Sektor Pertanian dan Sektor Perekonomian Lainnya di Kabupaten 
Bungo  

Lapangan Usaha DLQ Keterangan 
1. Pertanian 0,0254 Non Basis 
2. Pertambangan dan penggalian 6.393.316,9727 Basis 
3. Industri pengolahan 0,1798 Non Basis 
4. Listrik, gas dan air bersih 3,3020 Basis 
5. Bangunan 3,6395 Basis 
6. Perdagangan, hotel dan restoran 0,9839 Non Basis 
7. Pengangkutan dan komunikasi 0,3552 Non Basis 
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0,0022 Non Basis 
9. Jasa-jasa 0,5662 Non Basis 

 

Berdasarkan hasil analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) dalam Tabel 21, terlihat 

bahwa sektor pertanian di Kabupaten Bungo tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di 

masa mendatang. Begitu juga dengan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel 

dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan serta sektor jasa-jasa juga tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa 

mendatang. Sektor pertanian dan sektor perekonomian tersebut memiliki nilai DLQ yang 

lebih kecil dari satu. 

a. Sektor Pertanian  

Berdasarkan analasis DLQ menunjukkan bahwa nilai rata-rata DLQ sektor 

pertanian yang diperoleh kurang dari satu, yaitu hanya sebesar 0,0254 artinya sektor ini 

tidak dapat daharapkan menjadi sektor basis pada masa mendatang. Jadi, tidak 

mengherankan lagi bila sektor pertanian di Kabupaten Bungo pada masa mendatang 

Sumber: Diadopsi dari Lampiran 13  
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tidak dapat diharapkan lagi menjadi sektor basis, hal ini seperti dibahas sebelumnya 

bahwa kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun juga semakin menurun.  

Berkenaan dengan sektor pertanian tersebut, yang menyebabkan sektor pertanian 

tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang karena laju 

pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Bungo selama tahun 2003-2007 relatif 

lambat (Tabel 2) dan lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor 

pertanian di tingkat Provinsi Jambi. Lambatnya laju prtumbuhan sektor pertanian di 

Kabupaten Bungo ini disebabkan selama tahun 2003-2007 peningkatan PDRB sektor 

pertanian di Kabupaten Bungo lebih rendah dibandingkan peningkatan PDRB sektor 

pertanian di Tingkat Provinsi Jambi.  

Adapun yang menyebabkan peningkatan PDRB sektor pertanian lebih rendah 

dibandingkan dengan peningkatan PDRB sektor pertanian di tingkat Provinsi Jambi 

karena produksi dari sektor pertanian masih rendah. Hal ini terkait dengan pengetahuan 

dan keterampilan petani dalam berusahatani khususnya komoditi tanaman pangan masih 

rendah dan kinerja lembaga penyuluhan pertanian lapang dalam merubah perilaku 

usahatani petani tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Bungo juga masih 

rendah (Dinas Pertanian Kabupaten Bungo, 2008). Oleh karena itu, upaya pemerintah 

Kabupaten Bungo untuk meningkatkan kinerja penyuluhan dan pendampingan petani 

perlu di tekankan lagi agar pengetahuan petani dan kemampuan dalam berusahatani 

dapat meningkat dan produksi sektor pertanian dapat ditingkatkan serta menjadi sektor 

basis kembali. 

b. Sektor Industri Pengolahan 

Sektor industri pengolahan masih tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di 

masa mendatang atau dengan kata lain bahwa sektor industri pengolahan masih tetap 

sebagai sektor non basis di masa mendatang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai DLQ yang 

masih lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,1798.  

Adapun yang menyebabkan sektor industri pengolahan di Kabupaten Bungo tidak 

dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang yaitu laju pertumbuhan sektor 

ini yang lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan 

di tingkat Provinsi Jambi selama tahun 2003-2007. Laju pertumbuhan sektor industri 

pengolahan yang lambat tersebut disebabkan oleh peningkatan PDRB sektor industri 
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pengolahan di Kabupaten Bungo lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan PDRB 

sektor industri pengolahan di tingkat Provinsi Jambi. Kondisi tersebut disebabkan oleh 

industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bungo mayoritas masih berskala kecil, 

terbatas dalam menyerap tenaga kerja, terbatas tenaga ahli dan terampil, terbatasnya 

penguasaan teknologi serta terbatasnya penguasaan permodalan. Dengan demikian, 

produksi sektor industri pengolahan mempunyai daya saing yang rendah dan kalah 

bersaing dengan produk dari daerah lain. Akibat dari kondisi tersebut sektor industri 

pengolahan mengalami perkembangan yang lambat dan hanya memberikan kontribusi 

yang sedikit terhadap PDRB Kabupaten Bungo. 

 

 

c Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Sektor perdagangan hotel dan restoran juga tidak dapat diharapkan menjadi sektor 

basis di masa mendatang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  DLQ sektor perdagangan hotel 

dan restoran masih kurang dari satu, yaitu sebesar 0,9839. Faktor yang menyebabkan 

sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di 

masa mendatang karena laju pertumbuhannya  yang lebih lambat dibandingkan dengan 

laju pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi. Lambatnya laju 

pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut disebabkan oleh 

peningkatan PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Bungo lebih 

rendah dibandingkan dengan peningkatan PDRB sektor yang sama di tingkat Provinsi 

Jambi.  

Berkenaan dengan kondisi sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten 

Bungo, rendahnya laju pertumbuhan sektor ini disebabkan belum optimalnya promosi 

hasil produk, belum adanya pusat informasi pasar serta kurangnya tenaga kerja yang 

terampil dan profesional di bidang perdagangan. Selain itu, Kabupaten Bungo kurang 

mempunyai daya dukung sehingga sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai 

pertumbuhan yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu memperhatikan 

dan memperbaiki sistem pengelolaan pasar dan sarana pendukung lainnya agar sektor ini 

meningkat pertumbuhannya dan menjadi sektor basis di masa mendatang.  

d. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 
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Sektor pengangkutan dan komunikasi berdasarkan analisis DLQ tidak dapat 

diharapkan menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Bungo di masa yang 

akan datang. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai  DLQ yang kurang dari satu, yaitu 

0,3552. Adapun yang menyebabkan sektor pengangkutan dan komunikasi tidak dapat 

diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang karena laju pertumbuhan sektor ini 

lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Jambi.  

Lambatnya laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten 

Bungo disebabkan oleh peningkatan PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi di 

Kabupaten Bungo lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan PDRB sektor yang 

sama di tingkat Provinsi Jambi. Kondisi tersebut terjadi karena masih rendahnya 

penggunaan teknologi komunikasi dan pengangangkutan di Kabupaten Bungo. 

Pengangkutan di Kabupaten Bungo kurang berkembang karena hanya terdapat angkutan 

jalan raya. Komunikasi mencakup pos giro dan telekomunikasi berupa jasa pos dan 

telepon dimana penggunaan STT (saluran telepon terpasang) di Kabupaten Bungo dari 

PT telkom mengalami trend perkembangan yang semakin menurun (Tabel 18) dan minat 

masyarakat untuk menggunakan ST (saluran telepon) semakin berkurang, hal ini 

disebabkan karena maraknya penggunaan telepon celluler yang dilakukan oleh 

penduduk di Kabupaten Bungo. Akibat dari kondisi tersebut maka permintaan akan 

produksi sektor pengangkutan dan komunikasi semakin turun. 

e. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

Seperti halnya sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan 

dan jasa perusahaan di Kabupaten Bungo pada masa yang akan datang tidak dapat 

diharapkan menjadi sektor basis, artinya di masa mendatang sektor ini diperkirakan 

menjadi sektor non basis bagi perekonomian di wilayah Kabupaten Bungo. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai DLQ kurang dari satu yaitu 0,002. Adapun yang menyebabkan 

sektor ini tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang karena laju 

pertumbuhannya yang lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang 

sama di tingkat Provinsi Jambi. Lambatnya laju pertumbuhan sektor sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan tersebut disebabkan oleh peningkatan PDRB sektor 
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keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Bungo lebih rendah 

dibandingkan dengan peningkatan PDRB sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi. 

f. Sektor jasa-jasa 

Sektor jasa-jasa mempunyai nilai DLQ lebih kecil dari satu yaitu 0,5662, berarti 

sektor ini tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis bagi perekonomian 

Kabupaten Bungo di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor 

ini lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Jambi. Lambatnya laju pertumbuhan sektor jasa-jasa tersebut disebabkan oleh 

peningkatan PDRB sektor jasa-jasa di Kabupaten Bungo lebih rendah dibandingkan 

peningkatan PDRB sektor jasa-jasa di tingkat Provinsi Jambi 

Pertumbuhan yang lambat pada sektor jasa-jasa di Kabupaten Bungo karena belum 

membaiknya pengelolaan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bungo baik pada 

pelayanan jasa pemerintahan, jasa sosial kemasyarakatan dan jasa hiburan yang ada di 

Kabupaten Bungo. Selain itu masih relatif rendahnya kontribusi swasta pada sektor jasa-

jasa. Dengan demikian, peluang yang masih  besar untuk dapat memberikan 

pertumbuhan perekonomian yang berarti melalui pemberdayaan sektor swasta dalam 

pembangunan perekonomian Kabupaten Bungo. Upaya pemerintah membuka 

kesempatan bagi sektor swasta untuk menyediakan jasa jasa dengan demikian masih 

perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang. 

Adapun sektor perekonomian yang dapat diharapkan menjadi sektor basis dalam 

perekonomian wilayah Kabupaten Bungo di masa mendatang, yaitu sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Ketiga sektor 

perekonomian tersebut memiliki nilai DLQ lebih besar dari satu, dengan nilai DLQ terbesar 

yaitu 6.393.316, 9727 pada sektor pertambangan dan penggalian.  

a.  Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Berbeda dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian di masa 

yang akan datang justru dapat diharapkan menjadi sektor basis dalam perekonomian 

wilayah Kabupaten Bungo. Sektor tersebut merupakan sektor perekonomian dengan 

nilai DLQ yang terbesar daripada sektor perekonomian yang lain yaitu sebesar 

6.393.316.9727. Adapun yang menyebabkan sektor pertambangan dan penggalian di 

Kabupaten Bungo dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang karena 
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sektor ini mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi. Laju pertumbuhan yang cepat tersebut 

disebabkan oleh peningkatan PDRB sektor pertambangan dan penggalian yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB sektor yang sama di tingkat Provinsi 

Jambi.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan PDRB sektor pertambangan dan 

penggalian karena produksi dari sektor ini meningkat seiring dengan terealisasinya 

pengelolaan yang baik terhadap banyaknya potensi bahan tambang dan galian yang ada 

di Kabupaten Bungo. Mengenai hal ini potensi bahan tambang dan galian yang ada di 

Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Tabel 19. 

b. Sektor Listrik, Gas dan Ar Bersih. 

Sektor listrik, gas dan air bersih berdasarkan analisis DLQ ternyata dapat 

diharapkan menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Bungo di masa yang 

akan datang dengan nilai DLQ sebesar 3,3020. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan 

sektor ini yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat Provinsi Jambi. Sedangkan laju pertumbuhan yang cepat tersebut disebabkan 

oleh peningkatan PDRB sektor listrik, gas dan air bersih yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan peningkatan PDRB sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi. 

 Adapun yang mempengaruhi peningkatan PDRB sektor listrik, gas dan air bersih 

di Kabupaten Bungo yaitu semakin meningkatnya pendapatan dan preferensi penduduk 

di pedesaan akan listrik, gas dan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat 

yang penting. Kebutuhan ini selain untuk kebutuhan penerangan juga untuk memenuhi 

kebutuhan industri, meskipun pelanggan dari rumah tangga tetap mendominasi 

pelanggan listrik ini. Seperti halnya listrik, kebutuhan akan air bersih juga merupakan 

kebutuhan yang dirasakan mutlak untuk dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih demi hidup yang sehat. 

Sehingga kebutuhan akan air bersih juga dirasakan meningkat yang menuntut adanya 

kontinuitas dan pemenuhan kualitas di dalam penyediaannya. Peningkatan permintaan 

akan kebutuhan listrik dan air bersih tersebut dapat berakibat pada peningkatan PDRB 

sektor listrik, gas dan air bersih di Kabupaten Bungo. 

c. Sektor Bangunan 
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Seperti halnya sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan di Kabupaten 

Bungo dapat diharapkan menjadi sektor basis pada masa mendatang dimana ditunjukkan 

oleh nilai DLQ yang lebih besar dari satu yaitu sebesar 3,6395. Sedangkan yang 

menjadikan sektor bangunan dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang 

karena pertumbuhan sektor bangunan di Kabupaten Bungo lebih cepat dibandingkan 

dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi. Sedangkan laju 

pertumbuhan yang cepat tersebut disebabkan oleh peningkatan PDRB sektor bangunan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Jambi. 

Faktor yang mempengaruhi peningkatan PDRB di Kabupaten Bungo yaitu, 

meningkatnya pembangunan dan perbaikan berbagai sarana fisik terutama pemukiman 

seperti dalam bentuk perumahan-perumahan dan pembangunan bandara yang baru 

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Selain itu adanya pembangunan 

prasarana seperti jalan dan jembatan karena pada dasarnya wilayah  Kabupaten Bungo 

termasuk wilayah dengan aksesibilitas tinggi  di Provinsi Jambi. Dengan demikian, 

meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana tersebut output sektor bangunan juga 

meningkat akibatnya kontribusi terhadap PDRB sektor bangunan di Kabupaten Bungo 

dapat meningkat.  

2. Sub Sektor Pertanian 

Hasil analisis Dynamic Location Quotient terhadap lima sub sektor yang terdapat 

dalam sektor pertanian di Kabupaten Bungo dapat dilihat dalam Tabel 22. 

Tabel 22. Nilai DLQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bungo  

Sub sektor DLQ Keterangan 
1. Tanaman bahan makanan 0,3012 Non Basis 
2. Tanaman Perkebunan  1,9898 Basis 
3. Peternakan 34,3086 Basis 
4. Kehutanan 10,0283 Basis 
5. Perikanan 152,4331 Basis 

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 21 

Hasil analisis DLQ untuk kelima sub sektor dalam sektor pertanian menghasilkan 

empat sub sektor yang mempunyai nilai DLQ lebih dari satu dan satu sub sektor lainnya 

mempunyai nilai DLQ kurang dari satu. Empat sub sektor yang dapat diharapkan menjadi 
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sub sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Bungo di masa yang akan datang yaitu 

sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor 

perikanan sedangkan sub sektor yang tidak dapat diharapkan menjadi sub sektor basis yaitu 

sub sektor tanaman bahan makanan.  

a. Sub Sektor Tanaman Perkebunan  

Sub sektor tanaman perkebunan mempunyai nilai DLQ lebih besar dari satu yaitu 

1,9898 berarti sub sektor ini dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis bagi 

perekonomian di Kabupaten Bungo di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan 

pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan di Kabupaten Bungo lebih cepat 

dibandingkan dengan pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan di tingkat Provinsi 

Jambi. Sedangkan laju pertumbuhan yang cepat tersebut disebabkan oleh peningkatan 

PDRB sub sektor ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB sub 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi. 

Adapun yang mempengaruhi cepatnya pertumbuhan sub sektor tanaman 

perkebunan di Kabupaten Bungo karena didukung oleh semakin berkembangnya areal 

perkebunan kelapa sawit dimana komoditi sawit termasuk komoditi baru yang sedang 

digemari oleh petani untuk diusahakan. Perkembangan komoditi  ini demikian  intensif 

di Kabupaten Bungo dan dari pengalaman di lapangan diperoleh bukti adanya 

pergeseran  penggunanan lahan dari areal hutan yang dijadikan oleh masyarakat menjadi 

perkebunan sawit. Selain itu meningkatnya pengelolaan tanaman dan sistem 

pengusahaan terhadap tanaman perkebunan serta penggunaan bibit unggul pada tanaman 

perkebunan juga dapat menyebabkan produktivitas sub sektor perkebunan di Kabupaten 

Bungo meningkat.  

b. Sub Sektor Peternakan 

Sub sektor peternakan di Kabupaten Bungo untuk masa yang akan datang ternyata 

masih dapat diharapkan untuk menjadi sub sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten 

Bungo. Sub sektor peternakan mempunyai nilai DLQ sebesar 34,3086. Hal ini 

disebabkan oleh laju pertumbuhan sub sektor peternakan di Kabupaten Bungo lebih 

cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor peternakan di tingkat Provinsi 

Jambi. Sedangkan laju pertumbuhan yang cepat tersebut disebabkan oleh peningkatan 
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PDRB sub sektor peternakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB 

sub sektor peternakan di tingkat Provinsi Jambi. 

Adapun peningkatan PDRB sektor peternakan di Kabupaten Bungo didukung oleh 

adanya kegiatan intensifikasi pada sub sektor peternakan yang dilakukan oleh dinas 

peternakan yang terdiri dari Intensifikasi Ayam Buras (INTAB) dan Intensifikasi Sapi 

Potong (INSAPP) serta meningkatnya sistem pengelolaan ternak dengan produktivitas 

lebih tinggi dan  penerapan bioteknologi dalam teknik reproduksi (inseminasi buatan) 

dalam pembibitan ternak sapi sudah  terealisasi. Pembinaan dan penyuluhan oleh dinas 

peternakan kepada peternak yang  baik juga dapat menyebabkan produksi dari sektor 

peternakan meningkat. 

c. Sub Sektor Kehutanan 

Sub sektor kehutanan di Kabupaten Bungo untuk masa yang akan datang masih 

dapat diharapkan untuk menjadi sub sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten 

Bungo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai DLQ sub sektor kehutanan lebih besar dari satu 

yaitu sebesar 10,0283.  

Adapun yang menjadikan sub sektor kehutanan masih mampu menjadi sub sektor 

basis di masa mendatang yaitu laju pertumbuhan sub sektor kehutanan di Kabupaten 

Bungo yang masih lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor 

kehutanan di tingkat Provinsi Jambi. Sedangkan laju pertumbuhan yang cepat tersebut 

disebabkan oleh peningkatan PDRB sub sektor kehutanan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan peningkatan PDRB sub sektor kehutanan di tingkat Provinsi 

Jambi.  

d. Sub Sektor Perikanan 

Sub sektor perikanan di Kabupaten Bungo dapat diharapkan untuk menjadi sub 

sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Bungo di masa yang akan datang dimana 

ditunjukkan oeh nilai DLQ sub sektor ini yang lebih dari satu. Sub sektor perikanan ini 

mempunyai nilai DLQ paling tinggi dibandingkan dengan sub sektor pertanian lainnya 

yaitu sebesar 152,4331. 

Sub sektor perikanan dapat diharapkan menjadi sub sektor basis di masa 

mendatang karena laju pertumbuhan sub sektor perikanan di Kabupaten Bungo lebih 

cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor perikanan di tingkat Provinsi 
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Jambi. Sedangkan laju pertumbuhan yang cepat tersebut disebabkan oleh peningkatan 

PDRB sub sektor perikanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB 

sub sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi.  

e. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 

Sub sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Bungo pada masa mendatang 

tidak dapat diharapkan menjadi sub sektor basis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai DLQ  sub 

sektor ini yang kurang dari satu, yaitu 0,3012. Sub sektor tanaman bahan makanan tidak 

dapat diharapkan menjadi sub sektor basis karena laju pertumbuhan sub sektor ini lebih 

lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tanaman bahan makanan di 

tingkat Provinsi Jambi. Lambatnya laju pertumbuhan sektor tanaman bahan makanan 

tersebut disebabkan oleh peningkatan PDRB sub sektor tanaman bahan makanan di 

Kabupaten Bungo lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan PDRB sub sektor 

tanaman bahan makanan di tingkat Provinsi Jambi. 

Adapun yang menyebabkan peningkatan PDRB sub sektor tanaman bahan 

makanan  di Kabupaten Bungo lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan PDRB 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi karena produktivitas rata-rata tanaman 

pangan di Kabupaten Bungo masih relatif rendah, walaupun pada beberapa lokasi telah 

mencapai tingkat yang  tinggi. Hal tersebut terkait dengan tidak meratanya kesuburan 

lahan dan berbedanya kemampuan setiap petani dalam menerapkan teknologi anjuran 

sehingga produktivitas  bervariasi. Selain itu, adanya keengganan petani untuk 

berusahatani tanaman pangan dan lebih memilih usahatani tanaman perkebunan karena 

usahatani perkebunan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan biaya yang  rendah 

dan perawatan yang mudah. Kengganan  petani untuk berusahatani tanaman pangan 

secara intensif, juga disebabkan karena adanya bidang usaha lain yang lebih cepat 

menghasilkan uang, seperti mengojek, menjadi buruh pada perkebunan sawit dan 

perkebunan karet bahkan ikut bekerja pada penambangan emas illegal (PETI). Akibat 

dari hal tersebut maka produksi dari sub sektor tanaman bahan makanan menjadi 

semakin rendah dan kontribusi terhadap PDRB sektor tanaman bahan makanan juga 

rendah. 
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C. Perubahan Peranan Sektor dan Sub Sektor Basis 

1. Sektor Pertanian dan Sektor Perekonomian Lainnya di Kabupaten Bungo 

Perubahan peranan sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya  dapat diketahui 

dengan menggabungkan dua metode analisis sebelumnya yaitu metode Location Quotient 

dan Dynamic Location Quotient. Hasil gabungan analisis Location Quotient dan Dynamic 

Location Quotient terhadap perekonomian Kabupaten Bungo dapat dilihat dalam Tabel 23. 

Tabel 23. Perubahan Peranan Sektor Pertanian dan Sektor Perekonomian Lainnya di 
Kabupaten Bungo 

No Lapangan Usaha LQ DLQ Keterangan 

1. Pertanian 1,4366 0,0254 BasisðNon basis 
2. Pertambangan dan Penggalian 0,2987 6.393.316,9727 Non BasisðBasis 
3. Industri Pengolahan 0,3624 0,1798 Tetap Non Basis 
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,6127 3,3020 Non basisðBasis 
5. Bangunan 1,3220 3,6395 Tetap Basis 
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,0964 0,9839 BasisðNon basis 
7. Pengangkutan dan Komunikasi  1,0551 0,3552 BasisðNon Basis 
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan 1,2729 0,0022 BasisðNon Basis 

9. Jasa-jasa 1,0325 0,5662 BasisðNon Basis 

Sumber: Diadopsi dari Lampiran 14 

Berdasarkan Tabel 23 diketahui bahwa sektor pertanian dan empat sektor 

perekonomian lainnya yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor pengangkutan 

dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa 

diperkirakan mengalami perubahan peranan pada masa mendatang yaitu dari sektor basis 

menjadi sektor non basis. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor 

listrik, gas dan air bersih mengalami perubahan peranan dari sektor non basis menjadi 

sektor basis pada masa mendatang. 

a. Sektor Pertanian 

Sektor pertanian diperkirakan mengalami perubahan peranan dari sektor basis 

menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang. Perubahan peranan sektor 

pertanian ini disebabkan karena kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten 

Bungo yang semakin menurun. Penurunan kontribusi tersebut bisa disebabkan oleh 

penurunan hasil produksi dari sektor pertanian yang diakibatkan oleh belum mampunya 
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petani dalam mengelola usahataninya secara agribisnis. Selain itu, petani juga belum 

dapat memanfaatkan informasi dan peluang pasar karena pengetahuan dan keterampilan 

petani dalam berusahatani pada umumnya dan khususnya komoditi tanaman pangan 

masih rendah.  

Rendahnya kinerja lembaga penyuluhan pertanian lapang dalam merubah perilaku 

usahatani petani tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Bungo juga merupakan 

penyebab semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian 

Kabupaten Bungo meskipun sektor petanian merupakan andalan bagi perekonomian 

Kabupaten Bungo. Oleh karena itu upaya pemerintah Kabupaten Bungo untuk 

meningkatkan kinerja penyuluhan dan pendampingan petani  di tekankan lagi agar 

pengetahuan petani dan kemampuan dalam berusahatani dapat meningkat dan sektor 

pertanian dapat menjadi sektor basis kembali khususnya dengan berkembangnya 

usahatani komoditi kelapa sawit yang termasuk komoditi baru di Kabupaten Bungo. 

b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan mengalami perubahan peranan 

dari sektor basis dimasa sekarang menjadi sektor non basis di masa yang akan datang. 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran berubah menjadi sektor non basis karena 

rendahnya kualitas fisik perdagangan, belum optimalnya promosi hasil produk, belum 

adanya pusat informasi pasar serta kurangnya tenaga kerja yang terampil dan profesional 

di bidang perdagangan. Selain tu, sektor perdagangan menghadapi masalah mengenai 

promosi dan informasi pasar sehingga kurang dapat menarik investor baik dari dalam 

maupun luar daerah sehingga pada tahap berikutnya berimbas pada perkembangan sektor 

hotel dan restoran. Promosi dan informasi mengenai perdagangan di Kabupaten Bungo 

yang kurang mengakibatkan kurangnya minat pihak luar daerah untuk masuk ke wilayah 

Kabupaten Bungo sehingga sektor hotel dan restoran sebagai penyedia jasa layanan bagi 

investor maupun wisatawan luar maupun dalam daerah kurang berkembang.  

c. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

Seperti halnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor pengangkutan dan 

komunikasi diperkirakan mengalami perubahan peranan dari sektor basis pada masa 

sekarang menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang. Perubahan peranan 

tersebut disebabkan semakin atau masih rendahnya penggunaan teknologi komunikasi 
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dan angkutan. Pengangkutan di Kabupaten Bungo kurang berkembang karena hanya 

terdapat angkutan jalan raya. Komunikasi mencakup pos giro dan telekomunikasi berupa 

jasa pos dan telepon dimana penggunaan STT (saluran telepon terpasang) di Kabupaten 

Bungo dari PT telkom mengalami perkembangan yang semakin menurun dan minat 

masyarakat untuk menggunakan STT semakin berkurang dimana hal ini disebabkan 

karena maraknya penggunaan telepon celluler yang dilakukan oleh penduduk di 

Kabupaten Bungo. Akibat dari kondisi ini penyediaan  kebutuhan telepon  untuk umum 

menjadi tertinggal. Situasi demikian akan menciptakan kondisi kelangkaan telepon dari 

kebutuhan publik karena  kebutuhan telepon umum tidak lagi dipenuhi. Dikhawatirkan 

bahwa kondisi ini tidak mendukung terhadap kebutuhan teknologi dan berbagai 

kebutuhan  dasar yang dapat memasok kebutuhan publik.   

d. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Prusahaan 

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diperkirakan juga mengalami 

perubahan peranan, yaitu dari sektor basis pada masa sekarang dan menjadi sektor non 

basis pada masa mendatang. Dengan demikian, sektor ini pada masa mendatang 

diperkirakan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dalam wilayah Kabupaten Bungo 

dan harus mengimpor dari wilayah lain untuk memenuhi Kebutuhan atau konsumsi di 

Kabupaten Bungo. Adapun yang menyebabkan sektor ini berubah peranannya menjadi 

sektor non basis pada masa mendatang karena terhambatnya dalam perluasan modal pada 

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Selain itu masih sedikitnya jumlah 

lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Bungo terutama lembaga keuangan swasta. 

e. Sektor Jasa-Jasa 

Sektor jasa-jasa juga diperkirakan akan mengalami perubahan peranan yaitu dari 

sektor basis pada saat sekarang menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang. 

Hal ini dikarenakan belum membaiknya pengelolaan dan pelayanan masyarakat di 

Kabupaten Bungo baik pada pelayanan jasa pemerintahan, jasa sosial kemasyarakatan 

dan jasa hiburan yang ada di Kabupaten Bungo. Selain itu masih relatif rendahnya 

kontribusi swasta pada sektor jasa-jasa dan sedikitnya jumlah jasa pendidikan non formal 

serta jasa perorangan dan rumah tangga. 

f. Sektor Pertambangan dan Penggalian 
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Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan mengalami perubahan peranan 

dari sektor non basis pada masa sekarang menjadi sektor basis pada masa yang akan 

datang. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi sektor pertambangan dan penggalian dapat berubah menjadi sektor basis 

di masa yang akan datang karena terealisasinya pengelolaan yang baik terhadap 

banyaknya potensi bahan tambang dan galian yang ada di Kabupaten Bungo terutama 

pertambangan batu bara dan emas (lihat Tabel 19).  

g. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 

Seperti halnya sektor pertambangan dan penggalian, sektor listik, gas dan air bersih 

diperkirakan mengalami perubahan peranan dari sektor non basis menjadi sektor basis 

pada masa yang akan datang. Perubahan peranan ini didukung oleh semakin 

meningkatnya pendapatan dan preferensi penduduk di pedesaan akan listrik, gas dan air 

bersih merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang  penting. Seiring dengan 

perkembangan pola kehidupan masyarakat kebutuhan akan listrik juga terus meningkat. 

Seperti halnya listrik, kebutuhan akan air bersih juga merupakan kebutuhan yang 

dirasakan mutlak untuk dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya air bersih demi hidup yang sehat. Sehingga kebutuhan akan 

air bersih juga dirasakan meningkat yang menuntut adanya kontinuitas dan pemenuhan 

kualitas di dalam penyediaannya. 

2. Sub Sektor Pertanian 

Perubahan peranan dari tiap-tiap sub sektor yang terdapat dalam sektor pertanian 

dapat dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan menggabungkan dua metode analisis 

sebelumnya yaitu metode Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). 

Hasil gabungan analisis LQ dan DLQ terhadap perekonomian Kabupaten Bungo dapat 

dilihat pada Tabel 24. 

Tabel 24. Perubahan Peranan Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Bungo 

No Sub Sektor LQ DLQ Keterangan 

1. Tanaman bahan makanan 1,0165 0,3012 Basis ð Non basis 
2. Tanaman perkebunan 0,8812 1,9898 Non Basis ð Basis 
3. Peternakan 1,5219 34,3086 Tetap Basis 
4. Kehutanan 1,6405 10,0283 Tetap Basis 
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5. Perikanan 0,1619 152,4331 Non Basis ð Basis 

Sumber: Diadopsi dari Lampiran 22 

Berdasarkan penggabungan dua metode analisis sebelumnya yaitu metode analisis 

LQ dan DLQ diketahui bahwa tiga dari lima sub sektor yang terdapat dalam sektor 

pertanian di Kabupaten Bungo mengalami perubahan peranan. Tiga sub sektor tersebut 

yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan. 

Dua sektor yang lain yaitu sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor peternakan tidak 

mengalami perubahan peranan yaitu tetap menjadi sub sektor basis baik untuk saat ini 

ataupun untuk masa mendatang.  

a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 

Sub sektor tanaman bahan makanan mengalami perubahan peranan dari sub sektor 

basis di masa sekarang menjadi sub sektor non basis di masa yang akan datang. Hal ini 

disebabkan semakin menurunnya minat petani untuk berusahatani tanaman pangan dan 

seperti telah dibahas sebelumnya bahwa adanya keengganan petani untuk berusahatani 

tanaman pangan serta lebih memilih usahatani tanaman perkebunan karena menurut 

masyarakat Kabupaten Bungo usahatani perkebunan lebih mudah dilakukan dan 

perawatannya juga mudah. Kengganan  petani untuk berusahatani tanaman pangan 

secara intensif, juga disebabkan karena adanya bidang usaha lain yang lebih cepat 

menghasilkan uang, seperti mengojek, menjadi buruh pada perkebunan sawit dan 

perkebunan karet bahkan ikut bekerja pada penambangan emas illegal. Disamping itu, 

pemanfaatan sumber daya (khusus tanaman pangan) selama ini masih terfokus kepada 

padi, kedelai dan jagung, sementara masih ada komoditas lain yang lebih berpotensi 

sebagai alternatif penggantinya. 

b. Sub Sektor Tanaman Perkebunan 

Berbeda dengan sub sektor tanaman bahan makanan sub sektor tanaman 

perkebunan justru mengalami perubahan peranan dari sub sektor non basis di masa 

sekarang menjadi sub sektor basis di masa yang akan datang. Berubahnya peranan sub 

sektor perkebunan ini di dukung oleh produktivitas tanaman yang meningkat yang 

diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan tanaman dan sistem pengusahaan terhadap 

tanaman perkebunan serta penggunaan bibit unggul. Selain itu, semakin berkembangnya 
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areal perkebunan kelapa sawit dimana komoditi sawit termasuk komoditi baru yang 

sedang digemari oleh petani untuk diusahakan dan merupakan salah satu tanaman 

perkebunan yang menjadi andalan untuk meningkatkan hasil perkebunan di Kabupaten 

Bungo. 

c. Sub Sektor Perikanan 

Sub sektor perikanan di Kabupaten Bungo diperkirakan juga mengalami 

perubahan peranan dari sub sektor non basis menjadi sub sektor basis bagi 

perekonomian Kabupaten Bungo di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan minat 

petani untuk membudidayakan terutama budidaya kolam dan budadaya keramba apung 

semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena didukung oleh kondisi geografis 

Kabupaten Bungo yang mempunyai banyak sumber mata air sehingga memungkinkan 

untuk pengembangan sub sektor perikanan ini terutama di bidang perikanan air tawar. 

Disamping itu, didukung juga oleh adanya usaha dari dinas perikanan Kabupaten Bungo 

untuk mengintroduksikan teknologi pembuatan pakan ikan (pellet) sendiri dengan bahan 

yang murah dan relatif banyak tersedia dilapangan dalam upaya menekan biaya produksi 

(terutama pakan) dan diselenggarakannya percontohan dan introduksi teknologi 

pembudidayaan ikan pada daerah genangan seperti danau dan waduk berpotensi yang 

belum banyak dimanfaatkan. Hal ini yang kemudian mendukung sebagian besar petani 

ikan air tawar di Kabupaten Bungo untuk dapat secara maksimal dalam 

mengusahakannya.  

D. Faktor Penyebab Perubahan Peranan Sektor dan Sub Sektor Pertanian 

1. Sektor Pertanian dan Sektor Perekonomian Lainnya di Kabupaten Bungo 

Dua metode yang telah digunakan sebelumnya yaitu metode LQ dan DLQ hanya 

mampu menunjukkan peranan dan perubahan peranan sektoral dalam pertumbuhan 

ekonomi daerah tanpa membahas sebab perubahan tersebut. Pemahaman untuk 

mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan peranan sektoral adalah  penting karena 

merupakan kunci dasar untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mempertahankan 

sektor basis dalam persaingan. 

Faktor penyebab perubahan peranan sektoral dapat diketahui dengan menggunakan 

analisis Shift Share dengan menghitung Total Shift Share (TSS). Sedangkan TSS sendiri 

terdiri dari Structural Shift Share (SSS) dan Locational Shift Share (LSS). Jika nilai SSS 
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lebih besar daripada nilai LSS berarti faktor penyebab perubahan peranan suatu sektor 

perekonomian adalah struktur perekonomiannya. Begitu juga sebaliknya, jika LSS lebih 

besar dibandingkan SSS maka yang menentukan terjadinya perubahan peranan suatu 

sektor perekonomian adalah faktor lokasinya. Sedangkan jika SSS sama dengan LSS 

maka struktur perekonomian dan faktor lokasi sama-sama kuat sebagai faktor yang 

menentukan perubahan peranan sektor ekonomi tersebut. 

Sebelumnya telah di ketahui bahwa dari sembilan sektor perekonomian yang ada di 

Kabupaten Bungo terdapat tujuh sektor yang mengalami perubahan peranan, yaitu; sektor 

pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Adapun faktor penyebab perubahan 

perubahan peranan ketujuh sektor tersebut dapat dilihat dalam Tabel 25. 

Tabel 25. Faktor Penyebab Perubahan Peranan Sektor Pertanian dan Sektor   
Perekonomian Lainnya di Kabupaten Bungo 

Sektor Perekonomian SSS (Rp..Juta) LSS (Rp...Juta) Faktor Penyebab 
1. Pertanian 1.386.292,3422 -1.161.181,7461 Struktur  Perekonomian 
2. Pertambangan dan 

penggalian -532.955,5191 538.902,4667 
Lokasi 

3. Listrik, gas dan air bersih -10.141,5269 11.818,5065 Lokasi 
4. Perdagangan, hotel dan    

restoran -13.316,0910 97.156,0942 
Lokasi 

5. Pengangkutan dan 
komunikasi 90.274,4534 -50.853,0955 

Struktur Perekonomian  

6. Keuangan, persewaan 
dan jasa perusahaan 387.127,4204 -361.957,1283 

Struktur Perekonomian 

7. Jasa-jasa 56.322,9112 -9.407,0322 Struktur  Perekonomian 

Sumber: Diadopsi dari Lampiran 28 

Berdasarkan Tabel 25 dapat diketahui faktor penyebab perubahan peranan sektor 

pertanian dan tiga sektor perekonomian lainnya yaitu sektor pengangkutan dan 

komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa adalah 

faktor struktur perekonomian Kabupaten Bungo hal ini ditunjukkan dengan nilai SSS yang 

lebih besar daripada nilai LSS. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; sektor 

listrik, gas dan air bersih serta  sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami 

perubahan peranan karena disebabkan oleh faktor lokasi, hal ini ditunjukkan oleh nilai 

LSS yang lebih besar daripada nilai SSS di Kabupaten Bungo. 
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a. Sektor Pertanian 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sektor pertanian mengalami 

perubahan peranan dari sektor basis di masa sekarang menjadi sektor non basis di masa 

mendatang. Mengenai faktor penyebab perubahan peranan sektor pertanian ini, dapat 

dilihat dari hasil nilai SSS dan LSS. Apabila dilihat dari nilai SSS dan LSS tersebut 

sektor pertanian memiliki nilai SSS lebih besar daripada nilai LSS dimana nilai SSS 

sebesar Rp1.386.292,3422 juta dan nilai LSS yaitu Rp -1.161.181,7461 juta. Nilai SSS 

yang lebih besar dari nilai LSS tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian 

mengalami perubahan peranan di masa mendatang karena dipengaruhi oleh faktor 

struktur perekonomian. 

Struktur perekonomian menunjukkan komposisi peranan masing-masing sektor 

dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke 

dalam sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Struktur perekonomian ini 

menurut Mahyudi (2004) adalah pembagian dua bidang ekonomi. Pertama, pembagian 

berdasarkan tiga sektor berbeda, yaitu  sektor pertanian sektor industri dan sektor jasa. 

Kedua, berdasarkan sektor yang utama (primer), kemudian sektor sekunder dan sampai 

dengan sektor pelengkap (tersier). Sektor primer meliputi sektor pertanian dan sektor 

pertambangan, sektor sekunder terdiri atas sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas 

dan air bersih dan sektor bangunan sedangkan sektor tersier terdiri atas sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Gambaran struktur 

perekonomian di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Berdasarkan Gambar 3. dapat dilihat kontribusi sektor primer (sektor pertanian dan 

sektor pertambangan dan penggalian), sektor sekunder (sektor industri pengolahan, 

sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air bersih) dan sektor tersier (sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa) di Kabupaten Bungo, 

dari tahun 2003-2007 kontribusi sektor primer dan sektor tersier terlihat adanya 

kecenderungan mengalami penurunan. Berbeda dengan sektor sekunder, meskipun 

kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bungo masih relatif rendah, namun dari tahun 

2003-2007 selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan struktur 

perekonomian di Kabupaten Bungo selama tahun 2003-2007 cenderung mengalami 

perubahan struktur perekonomian, yaitu dari sektor primer dan sekor tersier ke sektor 

sekunder. Perubahan struktur perekonomian inilah yang kemudian diperkirakan dapat 
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menyebabkan sektor pertanian di Kabupaten Bungo mengalami perubahan peranan di 

masa yang akan datang.  

Perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Bungo dapat menunjukkan 

semakin berkurangnya peranan sektor primer khususnya sektor pertanian yang 

diperkirakan berubah peranannya menjadi sektor non basis di masa mendatang. Hal ini 

terkait dengan  belum optimalnya petani di Kabupaten Bungo dalam melakukan 

pengelolaan usahataninya secara agribisnis. Akibatnya sektor pertanian yang termasuk 

dalam sektor primer menjadi sulit untuk berkembang dan kontribusinya terhadap PDRB 

Kabupaten Bungo cenderung menurun. Namun demikian, perubahan struktur 

perekonomian yang terjadi di Kabupaten Bungo masih kurang berarti (insignificant). 

Perubahan struktur perekonomian yang terjadi belum bisa merubah komposisi sektor 

dominan (sektor pertanian) di Kabupaten Bungo. Selain itu, menurut Bappeda 

Kabupaten Bungo (2006) kebijakan dan program yang direncanakan oleh pemerintah 

Kabupaten Bungo juga masih mendukung pada peningkatan atau pembangunan sektor 

pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bungo belum 

menghendaki adanya perubahan struktur perekonomian dan masih mengutamakan 

sektor pertanian sebagai tumpuan perekonomian di Kabupaten Bungo untuk masa yang 

akan datang.  

b. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

Sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Bungo mengalami perubahan 

peranan dari sektor basis pada masa sekarang menjadi sektor non basis pada masa 

mendatang. Perubahan peranan sektor pengangkutan dan komunikasi tersebut 

disebabkan oleh faktor struktur perekonomian di Kabupaten Bungo. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai SSS sektor ini yang lebih besar dari nilai LSS. Nilai SSS sektor ini sebesar 

Rp 90.274,4534 juta dan nilai LSS yaitu Rp -50.853,0955 juta. 

Struktur perekonomian yang cenderung bergeser dari sektor primer dan sektor 

tersier ke sektor sekunder (Gambar 3) menyebabkan peranan sektor pengangkutan dan 

komunikasi juga berkurang dalam perekonomian Kabupaten Bungo dan diperkirakan 

sektor ini menjadi sektor non basis di masa mendatang. Kenyataan ini menyebabkan 

perlunya strategi kebijakan yang tepat dalam hal pengembangan sumber daya manusia, 

infrastruktur, dan kebijakan yang responsif dan adaptif agar sektor pengangkutan dan 
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komunikasi serta sektor-sektor tersier lainnya dapat berperan sebagai sektor basis pada 

masa mendatang. 

c. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

Sama halnya dengan sektor pengangkutan dan komunikasi bahwa sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Bungo juga mengalami 

perubahan peranan dari sektor basis pada masa sekarang menjadi sektor non basis pada 

masa mendatang yang disebabkan oleh faktor struktur perekonomian di Kabupaten 

Bungo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai SSS sektor ini yang lebih besar daripada nilai 

LSS. Nilai SSS sektor ini sebesar Rp387.127,4204 juta dan nilai LSS yaitu                    

Rp -361.957,1283 juta. 

Berkenaan dengan struktur perekonomian di Kabupaten Bungo yang cenderung 

bergeser dari sektor primer dan sektor tersier ke sektor sekunder, apabila pemerintah 

mengharapkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tetap basis di masa 

mendatang, maka pemerintah Kabupaten Bungo perlu menetapkan program dan 

kebijakan yang mendukung pada pengembangan sektor ini agar peranan dan kontribusi 

sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Bungo meningkat. Hal tersebut, 

diantaranya dapat dilakukan dengan memperluas permodalan pada sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan.  

 

d. Sektor Jasa-Jasa 

Sektor jasa-jasa sebagaimana telah dibahas sebelumnya mengalami perubahan 

peranan dari sektor basis pada masa sekarang menjadi sektor non basis pada masa yang 

akan datang. Adapun yang menyebabkan perubahan peranan sektor ini adalah faktor 

struktur perekonomian dimana ditunjukkan oleh nilai SSS sektor ini yang lebih besar 

daripada nilai LSS. Nilai SSS sektor ini sebesar Rp56.322,9112 juta dan nilai LSS 

sektor ini sebesar Rp -9.407,0322 juta. 

Struktur perekonomian di Kabupaten Bungo merupakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan peranan sektor jasa-jasa, hal ini terkait dengan belum membaiknya 

pengelolaan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bungo baik pada pelayanan jasa 

pemerintahan, jasa sosial kemasyarakatan dan jasa hiburan yang ada di Kabupaten 

Bungo serta kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo yang kurang mendukung terhadap 
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perkembangan sektor jasa-jasa. Akibat dari hal tersebut, peranan sektor jasa-jasa akan 

berkurang dan diperkirakan berubah peranannya menjadi sektor non basis pada masa 

mendatang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bungo perlu mengevaluasi dan 

menetapka kebijakan atau program pembangunan yang lebih mendukung pada 

pengembangan sektor jasa-jasa agar peranan sektor ini dalam perekonomian Kabupaten 

Bungo dapat meningkat dan dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis di masa 

mendatang. 

e. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Berbeda dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian seperti 

telah dibahas sebelumnya mengalami perubahan peranan dari sektor non basis pada 

masa sekarang menjadi sektor basis pada masa yang akan datang. Adapun faktor 

penyebab perubahan peranan sektor ini adalah faktor lokasi. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai LSS yang lebih besar daripada nilai SSS, dimana nilai LSS sebesar 

Rp538.902,4667 juta dan nilai SSS yaitu Rp -532.955,5191 juta.  

Adanya faktor lokasi menyebabkan sektor pertambangan dan penggalian berubah 

peranan menjadi sektor basis. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Bungo banyak 

ditemukan lokasi yang mempunyai potensi pertambangan dan galian terutama 

pertambangan batu bara dan pertambangan emas (lihat Tabel 18).  

f. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 

Apabila dilihat dari nilai SSS dan LSS, dapat diketahui bahwa sektor  listrik, gas 

dan air bersih di Kabupaten Bungo mimiliki nilai LSS yang lebih besar dari pada nilai 

SSS. Nilai LSS sektor ini yaitu Rp11.818,5065 dan nilai SSS sebesar Rp -13.316,0910 

juta. Nilai LSS yang lebih besar dari nilai SSS menunjukkan bahwa sektor listrik 

mengalami perubahan peranan karena disebabkan oleh faktor lokasinya.  

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sektor listrik, gas dan air bersih 

mengalami perubahan peranan dari sektor non basis menjadi sektor basis pada masa 

mendatang. Hal ini disebabkan oleh lokasi Kabupaten Bungo yang relatif banyak 

terdapat daerah pedesaan sehingga dengan adanya progaram pemerintah Kabupaten 

Bungo yang lebih bermuara kepada pengelolaan jaringan dan upaya pemenuhan listrik 

di pedesaan dapat menyebabkan sektor ini berubah peranannya menjadi sektor basis 

pada masa mendatang. Selain itu letak Kabupaten Bungo yang berbatasan dengan 
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Provinsi Sumatera Barat menyebabkan kinerja dan pengelolaan interkoneksi jaringan 

listrik antar Sumatera menjadi semakin baik. Sebagaimana diketahui bahwa dengan 

telah terwujudnya Sumatera yang terkoneksi maka daerah yang kekurangan listrik akan 

dapat dipasok oleh wilayah yang kelebihan listrik.  

Berkenaan dengan sektor listrik gas dan air bersih di Kabupaten Bungo, lokasi 

Kabupaten Bungo yang masih banyak daerah pedesaan juga menyebabkan pemerintah 

Kabupaten Bungo mengadakan program penyediaan dan pengelolaan air bersih. Hal 

tersebut dilaksanakan dengan memperluas dan menyediakan pompa-pompa PDAM di 

pedesaan. Dengan demikian, seiring dengan meningkatnya preferensi penduduk 

pedesaan terhadap pentingnya air bersih kebutuhan akan air bersih juga akan meningkat. 

Hal ini yang kemudian dapat mendukung sektor listrik gas dan air bersih berperan 

sebagai sektor basis di masa mendatang. 

g. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Bungo merupakan sektor 

yang mengalami perubahan peranan dari sektor basis pada masa sekarang menjadi 

sektor non basis pada masa mendatang. Apabila dilihat dari nilai SSS dan LSS, sektor 

ini mengalami perubahan peranan karena disebabkan oleh faktor lokasinya dimana nilai 

LSS lebih besar daripada nilai SSS. Nilai LSS sekor ini sebesar Rp 97.156,0942 juta 

dan nilai SSS yaitu Rp -13.316,0910 juta. 

Faktor lokasi menyebabkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami 

perubahan peranan dari sektor basis menjadi sektor non basis pada masa mendatang, hal 

ini bisa disebabkan oleh lokasi Kabupaten Bungo yang dekat dengan Provinsi Sumatera 

Barat dan juga banyak lokasi yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bungo akan 

tetapi keberadaannya dekat dengan kota kabupaten lain. Dengan demikian, 

dimungkinkan akan banyak penduduk Kabupaten Bungo yang melakukan kegiatan 

perdagangan di luar Kabupaten Bungo dan kegiatan perdagangan di Kabupaten Bungo 

sendiri menjadi kurang berkembang. Selain itu, Kabupaten Bungo yang bukan 

merupakan daerah wisata menyebabkan lokasi di Kabupaten Bungo tidak cocok untuk 

pengembangan hotel dan restoran. 

2. Sub Sektor Pertanian 
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Faktor penyebab terjadinya perubahan peranan yang terdapat pada tiga sub sektor 

pertanian, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan dan 

sub sektor perikanan di Kabupaten Bungo dapat dilihat dalam Tabel 26. 

 

 

Tabel 26. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Peranan Sub Sektor Pertanian di 
Kabupaten Bungo  

Sub Sektor SSS (Rp. ..Juta) LSS (Rp. ..Juta)  Faktor Penyebab 
1. Tanaman bahan makanan 18.980,2378 -485.373,1186 Struktur Perekonomian 
2. Tanaman Perkebunan 
3. Perikanan 

124.125,7375 
-11.900.6689 

-552.548,6894 
3.805,5524 

Struktur Perekonomian 
Lokasi 

Sumber: Diadopsi dari Lampiran 31 

Berdasarkan Tabel 26 dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan peranan sub sektor tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan adalah 

faktor stuktur perekonomian, sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan 

peranan sub sektor perikanan adalah faktor lokasi.  

a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 

Nilai SSS sub sektor tanaman bahan makanan sebesar Rp18.980,2378 juta dan 

nilai LSS yaitu Rp -485.373,1186. Nilai SSS dan LSS tersebut menunjukkan bahwa sub 

sektor tanaman bahan makanan mempunyai nilai SSS lebih besar dibandingkan nilai 

LSS sehingga perubahan peranan yang terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan 

disebabkan oleh faktor struktur perekonomian di Kabupaten Bungo.  

Penyebab terjadinya perubahan peranan sub sektor tanaman bahan makanan di 

Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh faktor struktur perekonomian yang cenderung 

bergeser dari sektor primer dan sektor tersier ke sektor sekunder. Hal ini terkait dengan 

adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo yang mendukung sektor perekonomian 

yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi yaitu sektor industri pengolahan. Adapun 

industri pengolahan di Kabupaten Bungo yang sudah berkembang diantaranya berupa 

industri pengolahan minyak kelapa sawit dan industri pengolahan karet. Industri 

pengolahan tersebut merupakan industri pengolahan yang lebih banyak mengambil 

bahan baku (input) dari sub sektor tanaman perkebunan daripada sub sektor tanaman 

bahan makanan. Kondisi tersebut yang kemudian  menyebabkan sub sektor tanaman 
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bahan makanan peranannya menjadi semakin berkurang (bergeser) dan diperkirakan 

berubah menjadi sub sektor non basis pada masa mendatang. 

b. Sub Sektor Tanaman Perkebunan 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sub sektor tanaman perkebunan 

mengalami perubahan peranan dari sub sektor non basis menjadi sub sektor basis pada 

masa mendatang. Apabila dilahat dari nilai SSS dan LSS, sub sektor ini memiliki nilai 

SSS yang lebih besar daripada nilai LSS. Nilai SSS sub sektor ini sebesar 

Rp124.125,7375 juta dan nilai LSS yaitu Rp -552.548,6894 juta. Nilai SSS yang lebih 

besar dari nilai LSS tersebut menunjukkan bahwa perubahan peranan yang terjadi pada 

sub sektor tanaman perkebunan disebabkan oleh faktor struktur perekonomian di 

Kabupaten Bungo.  

Struktur perekonomian di Kabupaten Bungo yang bergeser dari sektor primer dan 

sektor tersier ke sektor sekunder diperkirakan dapat menyebabkan sub sektor tanaman 

perkebunan berubah perananya menjadi sub sektor basis di Kabupaten Bungo. Hal ini 

terkait dengan program pemerintah Kabupaten Bungo yang mendukung adanya 

pengembangan sektor industri pengolahan terutama industri pengolahan yang berbahan 

baku dari sub sektor tanaman perkebunan (khususnya industri pengolahan kelapa sawit 

dan industri pengolahan karet). Dengan demikian, sub sektor tanaman perkebunan 

(perkebunan kelapa sawit dan karet) sebagai penyuplai industri pengolahan tersebut 

juga ikut dikembangkan. Oleh karena itu, sub sektor tanaman perkebunan diperkirakan 

dapat berperan sebagai sub sektor basis di masa mendatang. 

c. Sub Sektor Perikanan 

Berbeda dengan sub sektor tanaman bahan makanan ataupun sub sektor tanaman 

perkebunan, sub sektor perikanan memiliki nilai SSS yang labih kecil dari nilai LSS. 

Nilai SSS sebesar Rp -11.900.6689 juta sedangkan niai LSS sebesar Rp3.805,5524 juta. 

Nilai SSS yang lebih kecil dari nilai LSS tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab 

terjadinya perubahan peranan sub sektor perikanan yaitu faktor lokasinya. Hal ini 

dikarenakan lokasi di Kabupaten Bungo yang mempunyai banyak sumber mata air 

(diantaranya dua sungai besar yaitu sungai Batang Bungo dan Batang Tebo) 

memungkinkan untuk pengembangan sub sektor perikanan khususnya perikanan air 

tawar. Adanya sumber mata air yang melimpah menjadikan para petani ikan mudah 
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dalam penyediaan air dalam pengusahaan perikanan air tawar sehingga biaya produksi 

dapat ditekan dan menghasilkan keuntungan yang lebih bagi petani ikan di Kabupaten 

Bungo. 

 

 

II. VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Selama tahun 2003-2007, sektor pertanian menjadi sektor basis artinya sektor pertanian 

mampu menghasilkan barang dan jasa untuk konsumsi lokal serta mampu mengekspor ke 

luar wilayah Kabupaten Bungo. Sedangkan sektor perekonomian lainnya yang menjadi 

sektor basis di Kabupaten Bungo  yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan serta sektor jasa-jasa.  

2. Sub sektor pertanian yang menjadi sub sektor basis di Kabupaten Bungo  selama tahun 

2003-2007 yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub 

sektor kehutanan. 

3. Berdasarkan data pada tahun 2003-2007, sektor pertanian di Kabupaten Bungo 

mengalami perubahan peranan di masa yang akan datang yaitu dari sektor basis menjadi 

sektor non basis. Begitu juga dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta 

sektor jasa-jasa juga mengalami perubahan peranan dari sektor basis menjadi sektor non 

basis. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan 

mengalami perubahan peranan dari non basis menjadi basis. 

4. Berdasarkan data pada tahun 2003-2007, sub sektor pertanian di Kabupaten Bungo  yang 

mengalami perubahan peranan di masa yang akan datang yaitu sub sektor tanaman bahan 

makanan, sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan. Sub sektor tanaman bahan 

makanan mengalami perubahan peranan dari basis menjadi non basis sedangkan sub 

sektor perkebunan dan sub sektor perikanan mengalami perubahan peranan dari non 

basis menjadi basis. 
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5. Faktor penyebab terjadinya perubahan peranan pada sektor pertanian yaitu faktor struktur 

perekonomian. Begitu juga dengan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa dan sub sektor tanaman bahan 

makanan juga disebabkan oleh faktor struktur perekonomian. Sedangkan faktor penyebab 

terjadinya perubahan peranan  pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, 

gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sub sektor perkebunan dan sub 

sektor perikanan adalah faktor lokasinya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan yaitu pada 

sektor pertanian, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang analisis penentuan komoditi 

pertanian unggulan di Kabupaten Bungo  dengan menggunakan alat analisis LQ (location 

Quotient) dan Shift share sehingga dengan informasi tersebut dapat diketahui komoditi apa 

saja yang menjadi unggulan dan prioritas pengembangan komoditi unggulan di Kabupaten 

Bungo. 
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