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RINGKASAN 

 

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi 

utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah 

penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, 

sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat 

diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. 

Untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai 

konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang 

memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap sektor-

sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor 

unggulan (basis) dan melakukan pemetaan perekonomian wilayah Kabupaten  

Gorontalo. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (time 

series) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo dan 

Provinsi Gorontalo tahun 2011 - 2016. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu analisis Klassen Tipology dan analisis Location Quotient 

(LQ).  

 

Kata kunci: Sektor Unggulan, Sektor Basis, Tipology Klassen, Location 

Quotient  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan dinegara-negara berkembang lebih ditekankan pada 

pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan 

ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan 

atau mendorong perubahan-perubahan atau pembaharuan bidang kehidupan 

lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian (2004:128) 

bahwa keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang 

berkembang adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan, 

bahkan dapat dikatakan merupakan tuntutan sejarah apabila pembangunan 

ekonomi mendapat perhatian utama Pemerintah dari pusat hingga ke daerah. 

Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan 

berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan 

kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. 

Tujuan pokok pembangunan ekonomi menurut Jhingan (2009:420) ialah 

untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan 

produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal 

juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta 

api, dan sebagainya. Singkatnya, hakekat pembangunan ekonomi adalah 

penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 

2009:108).  

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan 

desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Undang-

Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena
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terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan 

tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kewenangan dimaksud mencakup seluruh 

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan 

pembiayaannya, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber 

potensi ekonomi, serta sumber daya alamnya tanpa ada intervensi terlalu jauh dari 

Pemerintah Pusat. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian daerah yang 

pada akhirnya tercipta peningkatan pembangunan daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan 

masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara 

optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan 

prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan 

berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan 

pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan output 

agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap 

tahun (Tambunan, 2001:2). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Indonesia pada dasarnya terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor 

pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik 

dan air minum; (5) bangunan dan konsturksi; 6) perdagangan, hotel dan restoran; 

(7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 

dan (9) jasa-jasa. 
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Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2011-2016 Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 2010 (Jutaan Rupiah) 

No LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

     
2,030,849.6  

       
2,200,514.6  

    
2,380,144.8  

    
2,566,700.9  

      
2,666,732.0  

     
2,819,467.3  

      
2,444,068.19  

2 
Pertambangan dan 

Penggalian  

          

112,588.2  

           

120,769.8  

        

127,261.6  

        

133,315.9  

          

141,209.6  

         

142,344.5  

          

129,581.60  

3 Industri Pengolahan 
          

214,201.8  
           

235,569.7  
        

259,474.8  
        

275,701.7  
          

288,273.5  
         

305,027.9  
          

263,041.56  

4 Pengadaan Listrik dan Gas 
                

5,531.9  

                 

6,056.8  

              

6,463.4  

              

7,260.9  

                

7,348.4  

               

8,163.4  

              

6,804.12  

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

                

1,030.2  

                 

1,135.2  

              

1,238.2  

              

1,370.0  

                

1,405.7  

               

1,606.2  

              

1,297.57  

6 Konstruksi 
          

831,384.6  

           

871,666.0  

        

913,945.5  

        

986,133.0  

      

1,084,547.7  

     

1,155,225.7  

          

973,817.11  

7 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

          

404,947.8  

           

445,174.9  

        

484,953.9  

        

516,242.8  

          

545,699.6  

         

593,725.8  

          

498,457.48  

8 
Transportasi dan 
Pergudangan  

          
398,858.1  

           
436,020.5  

        
478,193.5  

        
518,829.4  

          
566,226.0  

         
616,512.2  

          
502,439.94  

9 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

          

103,563.5  

           

107,044.0  

        

116,650.4  

        

123,205.7  

          

132,659.0  

         

142,761.0  

          

120,980.60  

10 Informasi dan Komunikasi 
          

153,104.9  
           

166,849.1  
        

180,313.7  
        

194,999.5  
          

214,157.7  
         

231,483.1  
          

190,151.34  

11 
Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

          

203,809.3  

           

223,669.6  

        

231,911.6  

        

242,398.3  

          

268,868.8  

         

319,793.0  

          

248,408.45  

12 Real Estate 
             

51,237.5  

              

57,427.4  

           

63,845.1  

           

68,785.2  

             

74,443.4  

            

80,426.8  

            

66,027.57  

13 Jasa Perusahaan 
                

3,966.3  

                 

4,168.7  

              

4,419.1  

              

4,589.3  

                

4,846.1  

               

5,033.4  

              

4,503.82  

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

          

299,401.1  

           

310,895.4  

        

328,754.8  

        

355,776.8  

          

369,066.6  

         

369,182.8  

          

338,846.23  

15 Jasa Pendidikan 
          

158,253.3  
           

172,424.7  
        

192,237.0  
        

218,335.0  
          

233,881.3  
         

245,636.7  
          

203,461.34  

16 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

          

139,782.7  

           

149,802.7  

        

165,910.0  

        

184,727.3  

          

204,332.6  

         

220,747.7  

          

177,550.50  

17 Jasa lainnya 
             

80,575.0  
              

85,603.3  
           

91,415.0  
           

97,090.5  
          

101,855.7  
         

105,471.5  
            

93,668.50  

 

 PRODUK DOMESTIK 

REGIONAL BRUTO 

     

5,193,085.7  

       

5,594,792.6  

    

6,027,132.4  

    

6,495,462.1  

      

6,905,553.6  

     

7,362,609.1  

      

6,263,105.92  

Sumber Data : Kabupaten Dalam Angka, Tahun 2017 

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah dari 6 

Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu daerah otonom 

yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki 

kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan 

potensi ekonomi secara optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat di Kabupaten Gorontalo. 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki 

Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 2010 secara rata-rata dari tahun 2011-2016 sebesar Rp. 

6,263,105,91 juta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo sangat 
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dipengaruhi oleh sektor pertanian, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. 

Selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2016, pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif seiring dengan berfluktuasi 

mengikuti trend pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahunnya. Bahkan 

sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 kondisi ekonomi perekonomian 

Kabupaten Gorontalo mengalami pertumbuhan negatif rata-rata 7,31 %.  

Berdasarkan kondisi di atas, maka timbul pertanyaan apakah perubahan 

kontribusi sektoral yang terjadi telah di dasarkan kepada strategi kebijakan 

pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang 

optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan 

peningkatan kesejahteraan penduduk. Karena untuk melaksanakan 

pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya 

harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan 

dampak pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap sektor-sektor 

lainnya atau perekonomian secara keseluruhan. Apalagi dengan konsep visi 

pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang baru (Bapak Prof. Dr. Ir. H. Nelson 

Pomalingo, M.Pd) dengan program “NAFAS CITA” nya (dengan titik berat 

sector pertanian, peternakan, perikanan, dan industry kreatif) bisa merupakan 

faktor pendorong daya saing wilayah dalam hal ini Kabupaten Gorontalo 

dalam meningkatkan income perkapita masyarakat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian 

adalah “Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan (basis) 

perekonomian Kabupaten Gorontalo Gorontalo?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalahan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitan, yaitu: 

a. Mengidentifikasi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah 

Kabupaten Gorontalo  

b. Melakukan pemetaan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah 

Kabupaten Gorontalo. 

1.3. Luaran (Output) 

Luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :  
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a. Menemukan teori-teori baru tentang analisis identifikasi sektor basis dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan  khususnya dibidang ilmu 

ekonomi pembangunan 

b. Adanya pengembangan pengetahuan dibidang ilmu ekonomi pembangunan 

yang dapat diajarkan bagi para masiswa pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

c. Publikasi ilmiah di jurnal yang memiliki ISSN dan terakreditasi secara 

nasional. Rencana capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 2. Rencana Target Capaian 

NO. Jenis Luaran  Indikator Capaian 

1. Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN) Published 

2. Pemakalah dalam pertemuan 

Ilmiah 

Nasional Dilaksanakan 

  Lokal  

3. Buku ajar  Draft 

4. Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa 

Sosial) 

 

5. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembangunan Ekonomi Regional 

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses 

pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana 

pembangunan di samping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah 

proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan 

nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi 

pertumbuhan output riil.  

Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan 

ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi 

menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Suatu 

perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat 

kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang 

dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada 

tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 

daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan 

kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta di suatu wilayah. 

Todaro dalam Sirojuzilam (2008:16), mendefinisikan pembangunan 

ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan 

kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan 

sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, 

dan pengang uran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Menurut Adisasmita 

(2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi 

sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, 

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

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

kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan 

(kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. 
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2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai 

suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain 

melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. 

Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah 

lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong 

pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah 

lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi.  

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan 

pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara 

tidak langsung meng ambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai 

indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan 

(Sirojuzilam, 2008:18). Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan 

volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara 

dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. 

Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah 

komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Menurut Glasson (1997 :86) 

pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen 

ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang 

bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. 

Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga 

kerja, dan modal sedangkan penentu eksogen adalah tingkat perminta n dari 

daerah lain terhadap komodit yang dihasilkan oleh daerah tersebut. 

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat 

dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah 

masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, 

pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat 

penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang 
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dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Sjafrizal, 

20 8:86).  

Perubahan sistem pemerintahan menimbulkan perubahan yang cukup 

signifikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah 

dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam telah berubah 

menjadi lebih bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang 

dihadapi di daerah. Penetapan kebijaksanaan yang sebelumnya hanya sebagai 

pendukung kebijaksanaan nasional telah mengalami perubahan sesuai dengan 

aspirasi yang berkembang di daerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antara 

daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakatnya.  

Menurut Richardson (2001:35) perbedaan pokok antara analisis 

pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah 

bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah 

perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus 

perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat 

pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah 

akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya 

alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien 

dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan 

(Sirojuzilam, 2008:26). 

Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan 

berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompok an menurut jenisnya ke dalam 

sektor dan sub sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, 

pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, 

keuangan dan perbankan, dan jasa. Pemerintah daerah harus mengetahui dan 

dapat menentukan penyebab, pertumbuhan dan stabil tas dari perekonomian 

wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjuk an keung 

ulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah. 

2.3. Pendapatan Regional 

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk 
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dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang 

ekonomi salah satu alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan 

regional tingkat Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-

barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu 

wilayah selama satu tahun (Sukirno, 2005:17).  

Sedangkan menurut Tarigan (2007:13), pendapatan regional adalah 

tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan 

regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata 

masyarakat pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk 

menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah 

bruto (gros value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di 

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto 

adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate 

cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-

komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan 

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

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

menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha sejak tahun 

2010 telah mengalami perubahan termasuk perubahan tahun dasar perhitungan 

yang sebelumnya tahun dasar perhitungan adalah tahun 2000, maka untuk saat 

ini telah menggunakan tahun 2010  sebagai tahun dasar untuk menghitung 

PDRB atas dasar harga konstan. Demikian pula perubahan yang terjadi pada 

pembagian sector lapangan usaha dari sebelumnya 9 sektor lapangan usaha, 

menjadi 17 sektor lapangan usahay, (PDRB Kabupaten Gorontalo, 2015). 

Untuk jelasnya sebagaimana disebutkan dibawah ini: 

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

b. Pertambangan dan Penggalian 

c. Industri Pengolahan 

d. Pengadaan Listrik dan Gas 
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e. Pengadaan Air 

f. Konstruksi 

g. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

h. Transportasi dan Pergunangana 

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

j. Inforasi Komunikasi 

k. Jasa Keuangan 

l. Real Estate 

m. Jasa Perusahaan 

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

o. Jasa Pendidikan 

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

q. Jasa Lainnya 

Untuk mengetahui secara jelas perubahan komponen lapangan usaha untuk 

perhitungan PDRB, berikut dapat dipetakan seperti table dibawah ini: 

     Tabel 3. Perubahan Metodologi Pehitungan Sektor Lapangan Usaha  

PDRB 

Lama Baru 

1. Sektor Pertanian.  

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian.  

3. Sektor Industri Pengolahan.  

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.  

5. Sektor Bangunan/Konstruksi.  

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan  

    Restoran.  

7. Sektor Pengangkutan dan  

    Komunikasi.  

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa  

    Perusahaan.  

9. Sektor Jasa-jasa.  

 

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 

5. Pengadaan Air 

6. Konstruksi 

7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

8. Transportasi dan Pergunangana 

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

10. Inforasi Komunikasi 

11. Jasa Keuangan 

12. Real Estate 

13. Jasa Perusahaan 

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

15. Jasa Pendidikan 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

17. Jasa Lainnya 

 

Sumber : PDRB Gorontalo tahun 2017  
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2.  Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor. Jika pajak 

tidak langsung net o dikeluarkan dari PDRN atas Dasar Harga Pasar, maka 

didapatkan Produk Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Produksi. Pajak 

tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak lain-

lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Perhitungan pendapatan 

regional metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Tarigan, 

20 7:24), yaitu: 

a. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach).  

Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan regional dengan 

menjumlahkan seluruh nilai peng una n akhir dari barang dan jasa yang 

diproduksi di dalam suatu wilayah. Total penyedia n barang dan jasa 

dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta 

yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap 

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

b. Pendekatan Produksi (Production Approach).  

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi 

dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh 

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

menghitung pendapatan 

c. Pendekatan penerimaan (Income Approach) 

Dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan menjumlahkn 

pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi 

barang-barang dan jasa-jasa. Jadi dijumlahkan adalah : upah dan gaji, 

surplus usaha, penyusutasn, dan pajak tidak langsung netto.  

2.3. Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan  

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah 

berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena 

mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang 

lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. 

Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam 

perekonomian daerah (Sambodo dalam Usya, 2006). Oleh karena itu sektor 

unggulan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi wilayah.  
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Adapun kriteria sektor unggulan menurut (Sambodo dalam Usya, 2006) 

bahwa sektor unggulan memiliki empat kriteria diantaranya: pertama sektor 

unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan 

memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan 

memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, 

dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.  

Sedangkan menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria mengenai sektor 

unggulan daerah lebih ditekankan pada komoditas-komoditas unggulan yang bisa 

menjadi motor penggerak pambangunan suatu daerah, di antaranya : 

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (prime mover) 

pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun 

pengeluaran.  

2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang 

(forward and backward lingkages) yang kuat, baik sesama komoditas 

unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.  

3. Komoditas unggulan mampu bersaing (competitiveness) dengan produk sejenis 

dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga 

produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspekaspek lainnya.  

4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain 

(complementarity), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan 

bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak 

tersedia sama sekali).  

5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi (state of the art) yang terus 

meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.  

6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal 

sesuai dengan skala produksinya.  

7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase 

kelahiran (increasing), pertumbuhan (growth), puncak (maturity) hingga 

penurunan (decreasing). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki 

tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu 

menggantikannya.  
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8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.  

9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk 

dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan 

peluan pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.  

10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya 

dan lingkungan.  

2.4. Teori Basis Ekonomi  

Dalam membahas teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah 

dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah 

kegiatankegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian 

wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-

kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-

orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah 

tersebut. Implikasi dari pembagian kegiatan seperti ini adalah adanya hubungan 

sebab akibat yang membentuk suatu teori basis ekonomi. Teori ini dapat 

memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa 

saja terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian 

diekspor dan sebagian lainnya dijual ke pasar lokal. Disamping itu, teori ini juga 

dapat digunakan sebagai indikasi dampak pengganda (multiplier effect) bagi 

kegiatan perekonomian suatu wilayah (Ambardi dan Socia, 2002).  

Menurut Budiharsono (2001) ada beberapa metode untuk memilih antara 

kegiatan basis dan nonbasis, yaitu:  

1. Metode pengukuran langsung Metode ini dapat dilakukan dengan survei 

langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang 

diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk 

menghasilkan produk tersebut. Akan tetapi metode ini menguras biaya, waktu 

dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat kelemahan tersebut, maka sebagian 

besar para ekonom wilayah menggunakan metode pengukuran tidak 

langsung.  

2.  Metode pengukuran tidak langsung Metode dengan pengukuran tidak 

langsung terdiri dari: 



14 
 

a.  Metode melalui pendekatan asumsi, biasanya berdasarkan kondisi di 

wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan 

kegiatan basis dan non basis.  

b. Metode Location Quotient dimana membandingkan porsi lapangan 

kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah tertentu dengan porsi 

lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama di wilayah atasnya. 

Asumsi yang digunakan adalah produktivitas ratarata/konsumsi rata-rata 

antar wilayah yang sama. Metode ini memiliki beberapa kebaikan 

diantaranya adalah metode ini memperhitungkan penjualan barang-

barang antara, tidak mahal biayanya dan mudah diterapkan.  

c. Metode campuran merupakan penggabungan antara metode asumsi dengan 

metode Location Quotient.  

d. Metode kebutuhan minimum dimana melibatkan sejumlah wilayah yang 

sama dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi 

minimum dari tenaga regional dan bukan distribusi rata-rata.  

Pengertian basis ekonomi di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan 

dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan 

sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara 

otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun 

kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah: (1) 

perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, (2) perkembangan 

pendapatan dan penerimaan daerah, (3) perkembangan teknologi, dan (4) adanya 

perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran 

sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) 

kehabisan cadangan sumberdaya.  

Semakin banyak sektor basis dalam suatu wilayah akan menambah arus 

pendapatan ke wilayah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa 

di dalamnya serta menimbulkan volume sektor non basis. Dengan kata lain sektor 

basis berhubungan langsung dengan permintaan dari luar, sedangkan sektor non 

basis berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui sektor basis telebih dahulu 

(Glasson, 1977).  
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2.7.. Location Quotient (LQ)  

Location Quotient (LQ) merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

apakah sektor itu basis atau non basis. Jika LQ suatu sektor lebih dari satu maka 

sektor tersebut merupakan sektor basis, tetapi jika LQ suatu sektor kurang dari 

satu maka sektor itu termasuk sektor non basis. Penggunaan metode LQ dapat 

dimodifikasi menjadi multiplier/efek pengganda pendapatan. Pada konsep 

pengganda ekonomi basis menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan/tenaga 

kerja dalam wilayah, terjadi karena penggandaan (multifikasi) jumlah 

pembelanjaan kembali pendapatan dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam 

wilayah dan dipasarkan ke luar wilayah (ekspor).  

Metode ekonomi basis akan sangat baik untuk daerah yang belum 

berkembang, kecil, dan tertutup. Semakin luas wilayahnya maka model ini akan 

semakin kurang untuk diterapkan. Daerah yang belum berkembang adalah daerah 

yang perekonomianya hanya terdiri dari beberapa sektor saja. Daerah kecil adalah 

daerah yang cakupannya tidak lebih dari wilayah kabupaten, akan tetapi dapat 

juga propinsi asal tidak terlalu luas. Daerah tertutup adalah daerah yang keluar 

masuknya barang-barang atau jasa dapat diketahui, misalkan pulau.  

Selain itu, dengan adanya sektor basis ini sektor tersebut dapat dijual ke 

luar daerah, sehingga akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. 

Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan 

konsumsi dan investasi daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan 

pendapatan dan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tidak hanya 

menaikkan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga menaikkan permintaan 

terhadap sektor non basis. Selain sektor unggulan sebagai basis ekonomi, hal yang 

perlu diperhatikan di dalam sektor unggulan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi 

wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun akan mengakibatkan 

penerimaan daerah menjadi berkurang begitu juga sebaliknya. Akibatnya, 

Pemerintah daerah menjadi tergantung kebutuhannya kepada daerah lain.  

2.5. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut : Ghufron 2008, Analisis 

Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Propinsi 

Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan sector yang memiliki nilai LQ>1 
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adalah sektor  basis. Artinya sektor tersebut telah mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya.  Selama 

kurun waktu 2002-2006 yang termasuk sektor basis terdapat pada sektor 

pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan 

sektor yang memiliki nilai LQ < 1 adalah sektor non basis. Hal ini menunjukkan 

sector tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sektor tersebut 

adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor 

listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi 

dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.   

Marhayanie 2003, dengan judul Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial 

dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan. Hasil penelitan dengan 

menganalisis kontribusi per sektor, analisis linkage, analisis angka pengganda 

diperoleh bahwa sektor ekonomi yang potensial dalam perencanaan pembangunan 

Kota Medan adalah sektor industri pengolahan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Supangkat tahun 2002, dengan judul 

penelitan Analisis Penentuan Sektor Prioritas dalam Peningkatan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Asahan dengan menggunakan Pendekatan Sektor Pembentuk 

PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri 

pengolahan berpeluang untuk dijadikan sebagai sektor prioritas bagi peningkatan 

pembangunan di daerah Kabupaten Asahan, terutama sub sektor perkebunan, 

perikanan dan industri besar, serta sedang.  

Penelitian Amir dan Riphat tahun 2005, dengan judul Analisis Sektor 

Unggulan untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan 

Tabel Input-Output 1904 dan 2000. Berdasarkan analisis sektor unggulan 

menggunakan angka pengganda (output, pendapatan dan lapangan kerja) dan 

keterkaitan sektoral direkomendasikan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai 

pusat industri, pusat perdagangan, dan pusat pertanian. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada daerah dan karakteristiknya yang berbeda, serta kajian penelitiannya sangat 

mendalam dan fokus/menitikberatkan pembangunan wilayah secara sektoral. 

Selain itu penelitian ini juga mengkaji sektor-sektor yang ada di wilayah secara 
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umum. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share. 

2.6. Kerangka Befikir 

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah merupakan 

fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah. 

Perbedaan geografi dan potensi ekonomi wilayah merupakan faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan ini. Di samping itu, kurang lancarnya arus 

barang dan faktor produksi antar wilayah turut pula memicu terjadinya 

ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, upaya untuk mengurangi 

ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah merupakan kebijaksanaan ekonomi 

daerah yang sangat penting dan strategis dalam mendorong proses pembangunan 

daerah. Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan 

sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di 

masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan 

daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong 

percepatan pembangunan daerah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja 

makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan 

struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. 

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator 

penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan 

diupayakan untuk meng ali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan di daerah.  

Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka 

dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang: 

a. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor 

Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu 

daerah dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih ting i. Hasil 

analisis akan menunjuk an posisi sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas 
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sektor maju dan tumbuh pesat, sektor potensial atau masih dapat berkembang, 

sektor relatif tertinggal, dan sektor maju tapi tertekan. Berdasarkan klasifikasi ini 

dapat dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan pembangunan atas posisi 

perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian daerah yang menjadi 

referensi. 

b. Sektor Basis dan Non basis 

Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis 

diklasifikasikan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini 

diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor 

dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke 

tahun. Pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah 

secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi- 

konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang  di 

ekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan konsumsi 

dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan 

perminta n terhadap sektor basis, tetapi juga akan meningkatkan 

permintaan terhadap sektor non basis yang berarti juga mendorong kenaikan 

investasi sektor non basis.  

c. Perubahan dan Pergeseran Sektor  

Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran 

sektor pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan meng ambarkan 

kinerja sektor- sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah referensi. 

Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB 

memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Pembangunan yang 

dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada pertumbuhan 

ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral, 

keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB 

dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjuk an adanya peningkatan 

perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan 

perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan 

perkembangan pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat 
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dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat 

meningkat, bila ada satu atau beberapa sektor ekonomi yang berkembang lebih 

cepat dari pada sektor-sektor lain. Dengan demikian, sektor yang mempunyai 

perkembangan lebih cepat dari sektor lain akan menjadi suatu sektor unggulan. 

Sektor ung ulan yang dimil ki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan 

keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong 

pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi pembangunan 

harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan 

lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat 

menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan 

pembangunan di masa mendatang. 

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitaan ini dijelaskan 

dalam berikut : 

Gambar 1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Gorontalo, yang 

merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki luas dan jumlah penduduk 

terbesar di Provinsi Gorontalo. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini 

yakni selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari bulan Januari –  Desember 

2017. 

3.2. Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan analisis 

kuantitatif deskriptif dengan basis data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dalam kurun waktu 6 tahun. Analisis kuantitatif deskriptif digunakan 

untuk mengetahui sektor-sektor basis dan sektor unggulan Kabupaten 

Gorontalo dengan pendekatan pembentuk PDRB. 

3.3. Variabel Penelitian 

18. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Produk 

Domestik Regional Bruto ( PDRB) yang terdiri dari 17 sektor lapangan usaha 

yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Pertambangan dan 

Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Pengadaan Listrik dan Gas, 5) 

Pengadaan Air, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Pergunangana, 9) 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10) Inforasi Komunikasi, 11) 

Jasa Keuangan, 12) Real Estate, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, ,15) Jasa Pendidikan, 

16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17) Jasa Lainnya. Tujuh belas 

sektor tersebut akan di analisis sektor mana yang akan merupakan sektor 

unggulan Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan data time series selama 

6 (enam) tahun dari tahun 2011 - 2016. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah adalah 

sebagai berikut : 
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a. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan laporan pemerintah 

Kabupaten Gorontalo melalui Bapppeda maupun Badan Pusat Statistik 

khususnya menyangkut data PDRB Kabupaten Gorontalo. 

b. Dokumen, yaitu bahan-bahan dan materi lain yang yang ada relevansinya 

dengan masalah yang diteliti. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka 

digunakan beberapa metode analisis data, yaitu: 

a. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk memperoleh klasifikasi 

pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Gorontalo.  

b. Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor 

basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabuapten Gorontalo.  

1) Analisis Tipologi Klassen 

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional 

yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian 

wilayah Kabupaten Gorontalo. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan 

tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Gorontalo 

dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Gorontalo sebagai 

daerah referensi. Analisis Tipologi Klasen menghasilkan empat klasifikasi 

sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 

2008:180): 

a) Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) (Kuadran 

I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor 

tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju 

pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi 

(s) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih 

besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah 

yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ni dilambangkan dengan si > s 

dan ski > sk.  

b) Sektor maju tapi tertekan (stagnant sector) (Kuadran II ). Kuadran ini 

merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB 

(si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut 
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dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memilki nilai 

kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan 

kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi 

(sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si < s dan ski > sk. 

c) Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) 

(Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan 

sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju 

pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi 

(s), tetapi memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih 

kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah 

yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ni dilambangkan dengan si > s 

dan ski < sk.  

d) Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sector) (Kuadran IV). Kuadran 

ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam 

PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor 

tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus 

memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil 

dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang 

menjadi referensi (sk). Klasifikasi ni dilambangkan dengan si < s dan ski 

< sk. Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi Klassen sebagaimana 

tercantum pada Tabel 2.  

Tabel 4  Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen 

Maju dan Tumbuh dengan Pesat 

(Developed sector) 

si > s dan ski > sk 

Sektor Maju tapi Tertekan 

(Stagnant sector) 

si < s dan ski > sk 

Potensial untuk Berkembang 

(Developing sector) 

si > s dan ski < sk 

Relatif Tertinggal 

(Underdeloped sector) 

si < s dan ski < sk 

  Sumber: Sjafrizal, 2008 

 

2) Analisis Location Quotient (LQ) 

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Gorontalo 

digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ merupakan 

salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis 

sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB 
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Kabuapten Gorontalo yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ 

digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi 

spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan 

untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan 

mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada 

penciptaan lapangan kerja. Untuk mendapatkan nilai LQ meng unakan 

metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val 

dalam Kuncoro (2004:183) sebagai berikut: 

                                      PDRBKG,i 

                                     ∑PDRBKG 

                     LQ = 

                                      PDRBPG,i 

                                     ∑PDRBPG 

Di mana: 

PDRBKG,i  =  PDRB sektor i di Kabupaten Gorontalo pada tahun  

                                   tertentu.  

∑PDRBKG  =  Total PDRB di Kabupaten Gorontalo pada tahun  

                                   tertentu.  

PDRBPG,i   =  PDRB sektor i di Provinsi Gorontalo pada tahun  

                                   tertentu.  

∑PDRBPG  =  Total PDRB di Provinsi Gorontalo pada tahun  

                                   tertentu. 

Berdasarkan formulasi yang ditunjuk an dalam persamaan di atas, 

maka ada tiga kemungkingan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val 

dalam Kuncoro, 2004:183), yaitu: 

a) Nilai LQ = 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah 

Kabupaten Gorontalo adalah sama dengan sektor yang sama dalam 

perekonomian Provinsi Gorontalo. 

b) Nilai LQ > 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah 

Kabupaten Gorontalo lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama 

dalam perekonomian Provinsi Gorontalo.  

c) Nilai LQ < 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah 

Kabupaten Gorontao lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama 

dalam perekonomian Provinsi Gorontalo. Apabila nilai LQ > 1, maka 

dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan 
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potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian 

Kabupaten. Sebaliknya apabila nilai LQ < 1, maka sektor tersebut bukan 

merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai 

penggerak perekonomian Kabupaten Gorontalo. Data yang digunakan 

dalam analisis Location Quotient (LQ) ini adalah PDRB Kabupaten 

Gorontalo dan Provinsi Gorontalo tahun 2008-2015 menurut lapangan 

usaha atas dasar harga konstan tahun 2000. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Letak Geografis 

Kabupaten Gorontalo merupakan satu-satunya daerah terluas di Provinsi 

Gorontalo sekaligus sebagai daerah induk pemekaran dari 4 kabupaten lainnya 

setelah menjadi provinsi (Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, 

Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara). Kabupaten Gorontalo 

terletak 96052 – 97031BT dan 04046 – 050 00 LU dengan luas wilayah 79,03 Km2 

serta terletak di antara : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Bolango Selatan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan  Teluk Tomini Kabupaten Gorontalo 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan sungai bolango Kabupaten Bone Bolango. 

Untuk melihat secara detail bagaimana luas wilayah dan kelurahan Kota 

Gorontalo, dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 5. Luas Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 

No Kecamatan Luas ( Km2) Prosentase ( % ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Batudaa Pantai 

Biluhu 

Batudaa 

Bongomeme 

Tabongo 

Dungalio 

Tibawa 

Pulubala 

Bilyohuto 

Mootilango 

Tolangohula 

Asparaga 

Bilato 

Limboto 

Limboto Barat 

Telaga 

Telaga Biru 

Tilango 

Telaga Jaya 

50,58  

99,03  

208,23  

30,13  

36,34  

104,58 

137,56 

247,04 

181,57 

185,57 

149,30 

534,99  

27,05 

86,61 

92,35  

100,47 

57,86  

5,15 

4,98 

2,29 

4,49 

9,43 

1,36 

1,65 

4,47 

6,23 

11,19 

8,22 

8,40 

6,76 

24,23 

1,16 

3,92 

4,18 

4,55 

2,62 

0,22 

0,21 
 

Jumlah Total 2.339,21*            100 

Sumber Data : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka Tahun 20016,- 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo adalah 

19 kecamatan dan dilihat dari luas wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan 

Asparaga dengan luas 534,99 Km2 atau 22,87 persen dari luas Kabupaten 

Gorontalo dan  kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan 

Telaga Jaya yang hanya 4,98 Km2 atau 0,21 persen luas Kota Gorontalo.  

Sebagai daerah yang memiliki luas terbesar di Provinsi Gorontalo, maka 

tentunya perlu mengetahui bagaimana penduduk yang mendiami Kabupaten 

Gorontalo, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 6. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 

Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 

Kecamatan 

Luas Area Penduduk (Orang) Kepadatan 

Penduduk 

(orang/Km2) 
Km2 % Jumlah 

Total 

% 

Batudaa Pantai 

Biluhu 

Batudaa 

Bongomeme 

Tabongo 

Dungalio 

Tibawa 

Pulubala 

Bilyohuto 

Mootilango 

Tolangohula 

Asparaga 

Bilato 

Limboto 

Limboto Barat 

Telaga 

Telaga Biru 

Tilango 

Telaga Jaya 

50,58  

99,03  

208,23  

30,13  

36,34  

104,58 

137,56 

247,04 

181,57 

185,57 

149,30 

534,99  

27,05 

86,61 

92,35  

100,47 

57,86  

5,15 

4,98 

2,29 

4,49 

9,43 

1,36 

1,65 

4,47 

6,23 

11,19 

8,22 

8,40 

6,76 

24,23 

1,16 

3,92 

4,18 

4,55 

2,62 

0,23 

0,23 
 

11.907 

8.353 

14.290 

19.388 

18.167 

17.484 

41.147 

24.528 

16.663 

18.950 

22.319 

12.884 

9.494 

50.559 

24.874 

22.884 

28.395 

14.186 

11.542 

3,07 

2,15 

3,68 

4,74 

4,68 

4,51 

10,60 

6,32 

4,29 

4,88 

5,75 

3,32 

2,45 

13,03 

6,41 

5,90 

7,32 

3,66 

2,97 

189 

105 

435 

134 

332 

375 

283 

102 

275 

90 

130 

30 

85 

489 

312 

813 

261 

2450 

1801 

Jumlah 2.339,21* 100 388.014 100 183 

Sumber Data : Kota Gorontalo Dalam Angka Tahun 2016 

Tabel 2 di atas diketahui bahwa Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 

2.339,21 Km2 dan 19 kecamatan di diami oleh penduduk yang berjumlah 388.014 

jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 183 orang/ Km2. Dilihat dari tingkat 

kepadatan penduduk Kabupaten Gorontalo dapat dikategorikan daerah yang 
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memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sedang. Wilayah kecamatan yang 

memiliki tingkat kepadatan atau kontrasi penduduk yang tinggi adalah kecamatan 

Tilango dengan jumlah penduduk mencapai 14.186 orang dengan tingkat 

kepadatan yang sangat tinggi yaitu di diami oleh 2.450 orang setiap 1 kilometer 

persegi. Hal ini dapat dimaklumi karena Kecamatan Tilango adalah termasuk 

wilayah pusat kota dan luas wilayah hanya 5,15 Km2. Kecamatan yang paling 

sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan Biluhu dengan 8.353 orang dengan 

tingkat kepadatan penduduk hanya 105 Km2/orang. 

4.1.2.  Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Wilayah Kabupaten 

Gorontalo 

Metode Klassen Tipology digunakan untuk mengetahui pengelompokkan 

sektor ekonomi dalam Kabupaten Gorontalo menurut struktur pertumbuhannya. 

Dengan menggunakan Matrix Klassen dapat dilakukan empat pengelompokkan 

sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan nilai kontribusi.  

Tabel dibawah ini menyajikan hasil pengolahan data pada Lampiran, 

yaitu berupa rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Provinsi 

Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Tahun 2011-2016 berdasarkan harga 

konstan. 

Pada Tabel dibawah terlihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi rata-

rata paling besar terhadap PDRB Kabupaten Gorontalo adalah sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan (39,06 %) dan konstruksi (15,56), lalu diikuti oleh 

sektor jasa pendidikan (5,44 %). Untuk pertumbuhan rata-rata ditunjukkan oleh 

sektor jasa keuangan (10,72 %), lalu diikuti oleh sektor pendidikan (10,29 %) dan 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,80 %). Sedangkan sektor yang memiliki 

pertumbuhan rata-rata paling kecil adalah sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan, jaminan sosial wajib hanya dengan 5,09 %. 
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Tabel 7. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi 

Gorontalo dan Kabupaten  Gorontalo Tahun 2011-2016 

No Sektor 

Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

( S ) 

Rata-rata 

Konstribusi 

( Sk ) 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

( Si ) 

Rata-rata 

Konstribusi 

( Ski ) 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

 

 

 

15. 

16. 

 

17. 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan. 

Pertambangan dan 

Penggalian. 

Industri Pengolahan 

Pengadaan Listrik dan  

Gas. 

Pengadaan Air. 

Konstruksi. 

Perdagangan Besar dan  

Eceran, dan Reparasi  

Mobil dan Sepeda Motor. 

Transportasi dan  

Pergudangan. 

Penyediaan Akomodasi  

dan Makan Minum. 

Informasi Komunikasi. 

Jasa Keuangan. 

Real Estate. 

Jasa Perusahaan. 

Administrasi. 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan  

Sosial Wajib. 

Jasa Pendidikan. 

Jasa Kesehatan dan  

Kegiatan Sosial. 

Jasa Lainnya. 

6,13 

 

3,69 

 

6,86 

9,22 

 

7,58 

7,81 

9,24 

 

 

8,55 

 

7,79 

 

9,07 

10,81 

8,43 

6,21 

 

 

 

4,67 

10,89 

 

8,59 

5,25 

37,10 

 

1,39 

 

4,06 

0,07 

 

0,05 

12.56 

10,23 

 

 

5,83 

 

2,17 

 

2,84 

64,21 

1,91 

0,10 

 

 

 

9,13 

4,07 

 

3,51 

1,80 

6,63 

 

5,47 

 

7,71 

8,73 

 

9,40 

6,62 

8,14 

 

 

9,39 

 

6,69 

 

8,70 

10,72 

9,55 

5,06 

 

 

 

5,09 

10,29 

 

9,80 

5,30 

39,06 

 

2,08 

 

4,20 

0,11 

 

0,02 

15,56 

7,95 

 

 

7,99 

 

1,93 

 

3,03 

3,96 

1,05 

0,07 

 

 

 

5,44 

3,23 

 

2,82 

1,50 

Sumber : PDRB 2016 (Provinsi dan Kabupaten Gorontalo) 

Untuk wilayah provinsi sektor-sektor yang memiliki kontribusi rata-rata 

paling besar yaitu jasa keuangan dengan rata-rata 64,21,06 %, kemudian pertanian 

37,10. Sedangkan sektor yang menyumbangkan kontribusi rata-rata paling kecil, 

yaitu sektor listrik dan gas (0,07 %). Pertumbuhan rata-rata Provinsi Gorontalo 

paling tinggi adalah jasa pendidikan 10,89 %, kemudian diikuti oleh  sektor jasa 

keuangan 10,81 %. Sementara pertambangan dan penggalian mempunyai 

pertumbuhan paling kecil yaitu hanya 3,69 %. 

Selanjutnya, melalui data pada Tabel dibawah dapat diklasifikasikan 

sektor PDRB Kabupaten Gorontalo tahun 2011-2016 berdasarkan Tipologi 

Klassen sebagaimana tercantum pada tabel berikut : 

 



29 
 

Tabel 8  Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen 

Maju dan Tumbuh dengan Pesat (1) 

(Developed sector) 

si > s dan ski > sk 

- Pertanian 

- Pertambangan dan Penggalian 

- Industri Pengolahan 

- Pengadaan Air 

- Transportasi dan Pergudangan 

 

Sektor Maju tapi Tertekan (2) 

(Stagnant sector) 

si < s dan ski > sk 

- Pengadaan Listrik dan gas 

- Konstruksi 

- Informasi Komunikasi 

 

Potensial untuk Berkembang 

(Developing sector) 

si > s dan ski < sk 

- Relestste 

- Administrasi Pemerintah, dll 

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

- Jasa Lainnya 

 

Relatif Tertinggal 

(Underdeveloped sector) 

si < s dan ski < sk 

- Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor. 

- Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
- Jasa Keuangan 
- Jasa Perusahaan 
- Jasa Pendidikan 

     Sumber: Data di Olah dari Tabel di Atas 

Sesuai hasil analisis pada tabel 8 terhadap PDRB Kabupaten Gorontalo, 

ternyata terdapat 5 sektor yang dikategorikan sebagai sektor yang memiliki 

kategori sebagai sektor maju dan tumbuh pesat (kwadran I) yaitu 1) Pertanian, 

kehutanan, perikanan, 2) Pertambangan dan penggalian, 3) Industri 

Pengelohan, 4) Pengadaan air, dan 5) Transportasi dan pergudangan. 

Sementara itu, terdapat 3 sektor yang dikategorikan memiliki kategori maju 

tetapi masih tertekan (kwadran II) oleh kondisi perekonomian provinsi 

(stagnant sector). Sektor-sektor tersebut adalah ; 1) sektor listrik dan gas, 2) 

Sektor Kontruksi, dan 3) Informasi komunikasi. Kemudian terdapat 4 sektor 

terklasifikasi sebagai sektor potensial untuk berkembang (kwadran III). 

Selanjutnya sektor relatif tertinggal terdapat 5 sektor (kwadran IV), yaitu 1) 

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2) 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 3) Jasa Keuangan, 4) Jasa 

Perusahaan, 5) Jasa Pendidikan. 
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4.1.3. Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-

sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan 

non basis. LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu 

sektor di Kabupaten Gorontalo terhadap besarnya peranan sektor tersebut di 

tingkat Provinsi Gorontao.  

Nilai LQ > 1 berarti bahwa peranan suatu sektor di Kabupaten lebih 

dominan dibandingkan sektor di tingkat Provinsi dan sebagai petunjuk bahwa 

Kabupaten surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya bila nilai LQ < 1 

berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di Kabupaten dibandingkan peranannya 

di tingkat Provinsi.  

Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk 

menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Karena sektor tersebut 

tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga 

memenuhi kebutuhan di daerah lain atau surplus. 

Berdasarkan Tabel dibawah hasil perhitungan indeks Location Quotient 

PDRB Kabupaten Gorontalo selama periode pengamatan secara rata-rata tahun 

2011-2016, maka dapat teridentifikasikan sektor-sektor basis dan non basis. 

Kontribusi sektor basis Kabupaten Gorontalo, yaitu; 1) sektor Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan dengan nilai LQ = 1,05, 2) Sektor pertambangan dan 

penggalian dengan nilai LQ = 1,49, 3) Sektor Industri Pengolahan dengan nilai 

LQ = 1,03, 4) Sektor Pengadaan listrik dan gas dengan nilai LQ = 1,52 (yang 

tertinggi), 5) sektor Konstruksi dengan nilai LQ = 1,25, 6) Sektor Tranportasi dan 

Pergudangan dengan nilai LQ = 1,37, 7) Sektor Informasi dan Komunikasi 

dengan nilai LQ = 1,07, dan 8) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai 

LQ = 1,06. 

Dari hasil analisis yang digambarkan di atas, ternyata terdapat 8 sektor 

basis yang dimiliki oleh perekonomian Kabupaten Gorontalo, dan terdapat 9 

sektor yang merupakan Non Basis. 
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Tabel 9. Tabel  Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ)  

Kabupaten Gorontalo Tahun 2011-2016  

Atas Dasar Harga Konstan  

Tahun 2010 

Lapangan Usaha 
LQ 

Rata-

Rata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.03 1.05 1.06 1.07 1.06 1.05 1.05 

2. Pertambangan dan Penggalian  1.42 1.46 1.49 1.51 1.53 1.54 1.49 

3. Industri Pengolahan 1.01 1.03 1.05 1.05 1.04 1.03 1.03 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 1.56 1.53 1.52 1.49 1.51 1.50 1.52 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,    

Limbah dan Daur Ulang 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 

6. Konstruksi 1.34 1.31 1.00 1.27 1.28 1.29 1.25 

7. Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.78 

8. Transportasi dan Pergudangan  1.36 1.37 1.38 1.37 1.35 1.40 1.37 

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 0.92 0.90 0.90 0.88 0.88 0.87 0.89 

10. Informasi dan Komunikasi 1.07 1.08 1.08 1.06 1.06 1.04 1.07 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.08 1.06 1.05 1.04 1.05 1.05 1.06 

12. Real Estate 0.53 0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 

13. Jasa Perusahaan 0.77 0.76 0.75 0.73 0.73 0.71 0.74 

14. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.60 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 

15. Jasa Pendidikan 0.84 0.80 0.78 0.78 0.78 0.79 0.80 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.80 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80 

17. Jasa lainnya 0.82 0.82 0.88 0.83 0.83 0.83 0.84 

Sumber : Lampiran 

Dengan demikian perekonomian Kabupaten Gorontalo sangat 

dipengaruhi oleh 8 sektor penggerak ekonomi sebagaimana yang disebutkan di 

atas. Artinya bahwa sektor-sektor basis tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang 

cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Gorontalo. 

4.2. Pembahasan  

Untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini, digunakan analisis 

gabungkan dua hasil analisis, yaitu analisis Klassen Tipology dan analisis 

Location Quotient (LQ) untuk menentukan pemetaan sektor unggulan dan sektor 
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basis. Analisis ini hanya dilakukan terhadap PDRB Kabupaten Gorontalo dengan 

melakukan perbandingan wilayah di atasnya (provinsi). Tujuannya untuk menilai 

bagaimana pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa kontribusi setiap sektor adalah pencerminan dari bagaimana peran 

pembangunan terhadap setiap sektor yang selama ini dilaksanakan dan ditetapkan 

melalui perencanaan daerah. Oleh sebab itu kita akan bahas satu persatu hasil 

analisis setiap sektor ekonomi di Kabupaten Gorontalo 

4.2.1. Analisis Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

Sebagaimana daerah lainnya di Provinsi Gorontalo bahwa sektor 

pertanian Kabupaten Gorontalo tetaplah menjadi sektor unggulan, bahkan 

kecendrungannya daerah Kabupaten Gorontalo kontribusinya terhadap 

perekonomian Provinsi Gorontalo begitu besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di 

atas dimana nilai kontribusinya mencapai hampir 40% (39,1%). Data inipun 

ditunjang oleh hasil analisis LQ memiliki nilai di atas 1. Selain itu dilihat dari 

analisis tipologi klassen bahwa sektor pertanian termasuk pada kwadran 1 yaitu 

termasuk pada klasifikasi daerah maju dan tumbuh pesat. Artinya bahwa, 

kabupaten Gorontalo mampu mendistribusikan komoditi pertaninnya kepada 

daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo. 

Tabel  `10. Analisis Sektor Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran I 

 

 

> 1 

Sektor maju dan tumbuh pesat 

(Developed sector) 

 

Basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.2. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB 

Kabupaten Gorontalo rata-rata sebesar 2,08 % per tahun, di atas kontribusi rata-

rata provinsi yang hanya 1,39%. Demikian pula dilihat dari analisis LQ kategori 

basis karena nilainya di yaitu 1,49 secara rata-rata. Selanjutnya berdasarkan 

analisis tipologi klassen sektor ini termasuk pada kwadran 1 sama seperti sektor 

pertanian. Berdasarkan fakta ini sangatlah pantas mengingat daerah kabupaten 

Gorontalo selain memiliki luas luas wilayah terbesar, bahwa daerah inipula 

memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah disbanding daerah-
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daerah lain di provinsi Gorontalo. Jika hal ini dikelolah dengan perencanaan yang 

baik dan terintegrasi maka akan memberikan dampak yang jauh lebih besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya provinsi Gorontalo. 

 

 

Tabel  11. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran I 

 

 

> 1 

Sektor maju dan tumbuh pesat 

(developed sector) 

 

Basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.3. Analisis Sektor Industri Pengolahan 

Sektor industri pengolahan apabila ditinjau dari segi kontribusinya 

terhadap PDRB menduduki urutan keempat dengan konstribusi rata-rata 4,20 % 

per tahun lebih besar dibandingkan Provinsi yang hanya 4,06 %, demikian pula 

dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata mencapai 7,71 % lebih tinggi dari Provinsi 

yang hanya 6,86 %. Sehingga sektor ini diklasifikasikan ke dalam sektor maju dan 

tumbuh dengan cepat (developed sector) dan merupakan sektor basis (LQ >1), 

sama seperti 2 sektor yang dibahas sebelumnya.  

Tabel  12. Analisis Sektor Industri Pengelohan 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran I 

 

 

>1 

Sektor maju dan tumbuh pesat 

(developed sector) 

 

Basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.4. Analisis Sektor Listrik dan Gas 

Hasil analisis menggunakan Klassen Tipology sektor listrik dan Gas 

diklasifikasikan sebagai sektor maju tapi tertekan (stagnant sector) kwadran 2. 

Hal ini disebabkan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,73 % masih lebih kecil 

dibandingkan pertumbuhan rata-rata di tingkat Provinsi sebesar 9,22 %. 

Sedangkan kontribusi rata-rata terhadap PDRB sebesar 0,11 %  namun masih 

lebih tinggi dibandingkan Provinsi yang hanya sebesar 0.05 %. Hal menunjukkan 
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bahwa sektor listrik dan gas merupakan sektor yang berpotensi untuk maju dan 

tumbuh sekaligus dikategorikan sebagai sektor basis (LQ >1). 

Tabel  13. Analisis Sektor Listrik dan Gas 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran II 

 

 

< 1 

Sektor maju tapi tertekan 

(Stagnant sector) 

 

Basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.5. Analisis Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang  

Sektor pengadaan air memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,02 % 

dan menempati urutan terakhir dibandingkan sektor-sektor lain, namun masih 

lebih tinggi dari provinsi yang hanya mencapai 0,05 %. demikian pula 

persentasenya pertumbuhan masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi yang 

mencapai 7,58 % dan kabupaten mencapai 9,40 %. Namun sektor ini tidak 

termasuk sektor basis kabupaten Gorontalo karena hanya memiliki nilai LQ < 1. 

Tetapi jika diklasifikasikan ke dalam tipologi klassen sector ini termasuk pada 

sector maju dan tumbuh dengan cepat (develop sector). 

Tabel  14. Analisis Sektor Pengadaan Air 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran I 

 

 

< 1 

Sektor Maju dan tumbuh pesat 

(developed sector) 

 

Non basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.6. Analisis Sektor Konstruksi 

Hasil analisis menggunakan Klassen Tipology terhadap sektor konstruksi 

menunjukkan bahwa sektor ini tergolong ke dalam sektor maju tapi tertekan atau 

berada pada kuadran II. Hal ini disebabkan walau kontribusi rata-rata lebih tinggi 

dari provinsi (kabupaten 15,56% dan provinsi 12,56%) namun dilihat dari 

pertumbuhannya masih lebih rendah dari provinsi (kabupaten 6,62% dan provinsi 

7,81%). Namun sector ini merupakan sektor basis karena memiliki nilai LQ > 1 

(1,25). 
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Tabel 15. Analisis Sektor Konstruksi 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

LQ 

 

Kuadran II 

 

> 1 

 

Sektor maju tapi tertekan 

(Stagnant sector) 

Sektor Basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.7. Analisis Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 

memiliki kontrtibusi cukup baik terhadap PDRB Kota Gorontalo yaitu rata-rata 

7,95 %, namun jika dibandingkan dengan provinsi masih lebih kecil. Demikian 

pula dilihat dari laju pertumbuhan masih lebih kecil dari provinsi. Analisis LQpun 

demikian bahwa sector ini masih belum merupakan sector basis di Kabupaten 

Gorontalo karena nilai LQnya kurang dari 1. Sehingga berdasarkan Klassen 

Tipology sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor relative tertinggal. 

Tabel  16. Analisis Sektor Perdagangan Besar 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

LQ 

 

Kuadran VI 

 

< 1 

 

Sektor relatif tertinggal 

(Underdeveloped sector) 

Non Basis 

 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.8 Analisis Sektor Transportasi dan Pergudangan 

Berdasarkan analisis Klassen Tipology sektor transportasi dan 

pergudangan termasuk ke dalam klasifikasi sektor yang maju dan tumbuh dengan 

cepat. Laju pertumbuhan rata-rata yang bernilai negatif sebesar 9,39 % lebih 

tinggi dibandingkan pertumbuhan di tingkat Provinsi yang hanya 8,55 %. 

Sedangkan nilai kontribusi rata-rata terhadap PDRB sebesar 7,99 % juga lebih 

tinggi dibandingkan Provinsi yang hanya 5,83 %. 
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Tabel 17. Analisis Sektor Transportasi dan Pergudangan 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

 

Kuadran I 

 

 

> 1 

 

Sektor maju dan tumbuh cepat 

(developed sector) 

 

Basis 

 

Sumber : Hasil Olahan 

Berdasarkan analisis LQ, sektor transportasi dan pergudangan merupakan 

sektor sektor basis sebagaimana ditunjukkan oleh nilai LQ rata-ratanya > 1, yaitu 

sebesar 1,37. Dengan demikian sektor bank dan lembaga keuangan lainnya 

termasuk sektor basis. 

4.2.9. Analisis Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan kriteria 

tipologi klassen tergolong ke dalam sektor relatif tertinggal, karena dilihat dari 

kontribusi rata-rata sektor ini yang hanya mencapai angka 1,93 % lebih kecil 

dibandingkan kontribusi rata-rata di tingkat Provinsi yang mencapai 2,17 %. 

Sedangkan laju pertumbuhan rata-rata sektor ini hanya sebesar 6,69 % lebih kecil 

dibandingkan Provinsi sebesar 7,79 %. 

Tabel  18. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

 

Kuadran IV 

 

 

< 1 

 

Sektor relatif tertinggal  
(underdeveloped sector) 

 

Non Basis 

 

Sumber : Hasil Olahan 

Perkembangan nilai LQ sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

menunjukkan hingga tahun 2016 sepanjang periode pangamatan. Nilai LQ rata-

rata sektor ini tidak mencapai nilai 1, yaitu hanya sebesar 0,89, sehingga sektor ini 

dikategorikan sebagai sector non basis. 

4.2.10. Analisis Sektor Informasi Komunikasi 

Sektor informasi komunikasi berdasarkan kriteria tipologi klassen 

tergolong ke dalam sektor maju tapi tertinggal, karena hanya kontribusi rata-rata 

(3,03 %) yang lebih tinggi dari provinsi (2,84 %), sementara laju pertumbuhan 
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masih lebih tinggi provinsi (9,07 %) dan kabupaten hanya 8,70 %. Dengan 

demikian sektor ini dikategorikan sector maju tetapi tertekan. 

Tabel  19. Sektor Informasi Komunikasi 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

 

Kuadran II 

 

 

> 1 

 

Sektor Maju Tapi Tertekan  
(stagnant sector) 

 

Basis 

 

Sumber : Hasil Olahan 

Perkembangan nilai LQ sektor informasi komunikasi termasuk sebagai 

sector basis kabupaten Gorontalo karena nilai LQ > 1 yaitu; 1,07. Sehingga sektor 

ini dikategorikan sebagai sektor basis. 

4.2.11. Analisis Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 

Sektor jasa keuangan dan asuransi berdasarkan kriteria tipologi klassen 

tergolong ke dalam sektor yang relatif tertinggal (underdeveloped sector), karena 

baik kontribusinya rata-rata (3,96 %) yang lebih rendah dari provinsi (64,21 %), 

dan dilihat dari laju pertumbuhan lebih rendah dari provinsi (10,72 %) dan 

pertumbuhan provinsi mencapai 10,81 %. Dengan demikian sektor ini 

dikategorikan sektor relatif tertinggal (underdeveloped sector). 

Tabel  20. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

 

Kuadran IV 

 

 

> 1 

 

Sektor Relatif Tertinggal  
(underdeveloped sector) 

 

Basis 

 

Sumber : Hasil Olahan 

Sektor keuangan dan asuransi memiliki potensi untuk mendorong 

perekonomian provinsi karena dilihat berdasarkan analisis LQ termasuk sebagai 

sektor basis kabupaten Goorontalo, karena nilai LQ > 1 (1,06) 

4.2.12 Analisis Sektor Real Estate 

Sektor real estate memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,05 % masih 

relative kecil dibandingkan dengan kontribusi rata-rata provinsi yaitu 1,91 %. 

Namun dilihat dari prosentasi pertumbuhan, sektor ini lebih tinggi dibandungkan 

dengan provinsi. Pertumbuhan sektor ini untuk kabupaten Gorontalo mencapai 
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9,55 %, sedangkan provinsi hanya 8,43 %. Karena itu berdasarkan analisis 

tipologi klassen sektor real estate termasuk pada kwadran ketiga atau termasuk 

sektor potensial untuk berkembang (developing sector). Namun sektor ini tidak 

termasuk sektor basis kabupaten Gorontalo karena hanya memiliki nilai LQ < 1. 

Tabel  21. Analisis Sektor Real Estate 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran III 

 

 

< 1 

Sektor potensial untuk  

berkembang 

(developing sector) 

Non basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.13. Sektor Jasa Perusahaan 

Sektor ke 13 ini (jasa perusahaan) kontribusi rata-rata masih relatif kecil 

disbanding sektor-sektor lainnya, yaitu hanya sebesar 0,07 % masih lebih kecil 

dibandingkan dengan kontribusi rata-rata provinsi yaitu 0,10 %. Demikian pula 

dilihat dari prosentasi pertumbuhan, sektor ini lebih rendah dibandingkan dengan 

provinsi. Pertumbuhan sektor ini untuk kabupaten Gorontalo mencapai 5,06 %, 

sedangkan provinsi hanya 6,21 %. Karena itu berdasarkan analisis tipologi klassen 

sektor jasa perusahaan termasuk pada kwadran keempat atau termasuk sektor 

potensial untuk berkembang (underdeveloped sector). Demikian pula sektor ini 

tidak termasuk sektor basis kabupaten Gorontalo karena hanya memiliki nilai LQ 

< 1. 

Tabel  22. Analisis Sektor Jasa Perusahaan 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran IV 

 

 

< 1 

Sektor relatif tertinggal 

 (underdeveloped sector) 

 

Non basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.14. Analisis Sektor Administrasi Pemeritahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

Selanjutnya sektor ke 14 ini (Administrasi Pemeritahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib) kontribusi rata-rata masih relatif kecil dibanding sektor-

sektor lainnya, yaitu hanya sebesar 5,44 % masih lebih kecil dibandingkan dengan 

kontribusi rata-rata provinsi yaitu 9,13 %. Namun pula dilihat dari prosentasi 
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pertumbuhan, sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi. Pertumbuhan 

sektor ini untuk kabupaten Gorontalo mencapai 5,09 %, sedangkan provinsi hanya 

4,67 %. Karena itu berdasarkan analisis tipologi klassen sektor jasa perusahaan 

termasuk pada kwadran ketiga atau termasuk sektor potensial untuk berkembang 

(developing sector).Sektor ini tidak termasuk sektor basis kabupaten Gorontalo 

karena hanya memiliki nilai LQ < 1. 

Tabel  23. Analisis Sektor Administras Pemerintahan 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran IV 

 

 

< 1 

Sektor relatif tertinggal 

(underdeveloped sector) 

 

Non basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.15. Jasa Pendidikan 

Sektor ke 15 ini (jasa pendidikan) kontribusi rata-rata masih relatif kecil 

disbanding sektor-sektor lainnya, yaitu hanya sebesar 3,23 % masih lebih kecil 

dibandingkan dengan kontribusi rata-rata provinsi yaitu 4,07 %. Demikian pula 

dilihat dari prosentasi pertumbuhan, sektor ini lebih rendah dibandingkan dengan 

provinsi. Pertumbuhan sektor ini untuk kabupaten Gorontalo mencapai 10,29 %, 

sedangkan provinsi hanya 10,89 %. Karena itu berdasarkan analisis tipologi 

klassen sektor jasa perusahaan termasuk pada kwadran keempat atau termasuk 

sektor potensial untuk berkembang (underdeveloped sector). Demikian pula sektor 

ini tidak termasuk sektor basis kabupaten Gorontalo karena hanya memiliki nilai 

LQ < 1. 

5. Tabel  24. Analisis Sektor Jasa Pendidikan 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran IV 

 

 

< 1 

Sektor relatif tertinggal 

 (underdeveloped sector) 

 

Non basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.16. Analisis Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Selanjutnya sektor ke 16 ini (jasa kesehatan dan kegiatan sosial) 

kontribusi rata-rata masih relatif kecil dibanding kontribusi rata-rata provinsi, 

yaitu hanya sebesar 2,82 % masih lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi 
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rata-rata provinsi yaitu 3,51 %. Namun pula dilihat dari prosentasi pertumbuhan, 

sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi. Pertumbuhan sektor ini 

untuk kabupaten Gorontalo mencapai 9,80 %, sedangkan provinsi hanya 8,59 %. 

Karena itu berdasarkan analisis tipologi klassen sektor jasa perusahaan termasuk 

pada kwadran ketiga atau termasuk sektor potensial untuk berkembang (developing 

sector).Sektor ini tidak termasuk sektor basis kabupaten Gorontalo karena hanya 

memiliki nilai LQ < 1. 

Tabel  25. Analisis Sektor Jasa Kesehatan 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran IV 

 

 

< 1 

Sektor relatif tertinggal 

(underdeveloped sector) 

 

Non basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.2.17. Analisis Sektor Jasa Lainnya 

Teraakhir sektor ke 17 ini (jasa lainnya) kontribusiny rata-rata masih 

relatif kecil dibanding sektor-sektor lainnya, yaitu hanya sebesar 1,50 % masih 

lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi rata-rata provinsi yaitu 1,80 %. 

Namun pula dilihat dari prosentasi pertumbuhan, sektor ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan provinsi. Pertumbuhan sektor ini untuk kabupaten 

Gorontalo mencapai 5,30 %, sedangkan provinsi hanya 5,25 %. Karena itu 

berdasarkan analisis tipologi klassen sektor jasa perusahaan termasuk pada 

kwadran ketiga atau termasuk sektor potensial untuk berkembang (developing 

sector).Sektor ini tidak termasuk sektor basis kabupaten Gorontalo karena hanya 

memiliki nilai LQ < 1. 

Tabel  26. Analisis Sektor Jasa Lainnya 

No Aspek Parameter Makna 

1. 

 

 

2. 

Tipologi Klassen 

 

 

LQ 

Kuadran IV 

 

 

< 1 

Sektor relatif tertinggal 

 (underdeveloped sector) 

 

Non basis 

Sumber : Hasil Olahan 

4.3. Sektor Unggulan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah 

Hasil analisis per sektor menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo 

hanya terdapat lima sektor yang merupakan sektor unggulan, yaitu 1) sektor 
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pertanian, kehutanan, dan perikanan;  2) Sektor pertambangan dan penggalian; 3) 

sektor industri pengolahan; 4) sektor pengadaan air, dan 5) sektor  transportasi dan 

pergudangan. Kelima sektor ini berdasarkan tipologi klassen memiliki kontribusi 

dan laju pertumbuhan ekonomi melebihi wilayah di atasnya. 

Hasil analisis Location Quotient terhadap sektor 17 sektor lapangan 

usaha ternyata Kabupaten Gorontalo terdapat 8 sektor lapangan usaha yang 

merupakan sektor basis (LQ > 1). Sektor-sektor tersebut adalah: 1) Pertanian, 

kehutanan dan perikanan 2) Pertambangan dan penggalian 3) Industri pengolahan 

4) Pengadaan listrik dan gas 5) konstruksi 6) Transportasi dan pergudangan 7) 

Informasi dan komunikasi, dan 8) Jasa keuangan dan asuransi. Hal ini berarti 

sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo dan potensial 

untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. 

Peran pemerintah daerah untuk memberdayakan sektor unggulan sebagai 

penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan, terutama dalam proses 

pertukaran komoditas antar daerah yang mendorong masuknya pendapatan dari 

luar daerah ke Kabupaten Gorontalo. Pertumbuhan sektor unggulan akan 

memberikan kontribusi besar terhadap penanggulangan kemiskinan dan dapat 

mendorong kenaikan nilai tambah sektor non unggulan. Pengembangan sektor-

sektor yang disebutkan di atas sebagai sektor unggulan akan berdampak luas 

terhadap masyaraka. 

Perekonomian Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil analisis PDRB 

dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang mengandalkan sumber daya alam, 

karena kekuatan ekonominya justru berada pada sektor primer dengan leading 

sektornya pertanian dan ditunjang oleh sektor-sektor lainnya seperti pertambangan 

dan penggalian, industri pengolahan, sektor konstruksi, dan transporasi. Semua 

sektor tersebut telah memberikan gambaran nyata bagi perekonomian Kabupaten 

Gorontalo, bahwa sektor-sektor ini harus memperoleh prioritas dalam 

perencanaan pembangunan kabupaten Gorontalo jika memang pemerintah 

menghendaki percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena semakin tinggi laju 

pertumbuhan Kabupaten Gorontalo akan dapat memberikan implikasi terhadap 

kemajuan daerah sekitarnya yang seperti diungkapkan oleh banyak ahli ekonomi 

pembangunan yang dikenal dengan tracle down effect, yaitu efek menetes 
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kebawah. Artinya jika pesatnya kemajuan kabupaten Gorontalo akan juga 

dinikmasti oleh daerah sekitar tetesannya, seperti contoh akan tumbuh usaha-

usaha yang berskala kecil maupun besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dasar masyarakat, seperti beras, alat-alat kerajinan, tenaga kerja, dan lain 

sebagainya. 

Dengan demikian betapa pentingnya mempertahankan dan memacu 

sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo untuk dapat mendorong 

perekonomian wilayah. Semakin baik tatakelolah perencanaan pembangunan 

Kabupaten Gorontalo akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten dan 

bahkan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Jadi Kabupaten Gorontalo menurut 

klasifikasi perekonomian wilayah dapat dikategorikan merupakan pusat produksi 

barang-barang konsumsi. Karena itu berbagai infrastruktur merupakan suatu 

keniscayaan untuk diprioritaskan alam pembangunan wilayah. Selain itu masalah 

angkatan kerja dan peluang investasi yang mudah tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan pergerakan dan permintaan pasar. Tinggalah bagimana perangkat 

peraturan yang memberikan keleluasaan bagi sektor swasta untuk berkiprah dalam 

aktivitas ekonomi Kabupaten Gorontalo. Jika semua hal tersebut terlaksana maka 

akan turut dirasakan oleh sektor pendidikan yang mau tidak mau harus 

meningkatkan kualitas lulusannya guna memenuhi permintaan tenaga kerja yang 

semakin lama akan terspesiaslisasi dengan sendiri. Artinya bahwa permintaan 

tenaga kerja akan mengikuti seleksi secara alamiah jika tidak dibekali dengan 

berbagai kemampuan dan keahlian dari tenaga kerja itu. 

Akhirnya Prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo 

haruslah di dasarkan pada sektor unggulan, tidak hanya di dasarkan pada sumber 

daya alam yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan teknologi dan kualitas 

sumber daya manusia. Sehingga produk-produk yang dihasilkan akan mempunyai 

daya saing yang tinggi, karena didukung oleh potensi spesifik yang dimiliki 

Kabupaten Gorontalo. Perkembangan sektor sekunder dan sektor lainnya akan 

mendorong perkembangan sektor yang menggunakan produk sektor lainnya 

sebagai inputnya (forward linkage) dan sektor yang produknya merupakan input 

bagi sektor tersebut (backward linkage). Peningkatan permintaan terhadap produk 

sektor lain akan mendorong penambahan jumlah produksi, sehingga berimplikasi 
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pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Kondisi 

yang sama akan terjadi pada sektor lainnya, sehingga pengembangan sektor 

primer akan mendorong terjadi pengembangan wilayah Kabupaten Gorontalo. 

Sebagai basis perekonomian masyarakat, maka pembangunan pada sektor primer 

lainnya juga dapat lebih menjamin pemerataan pendapatan, karena sebagian besar 

masyarakat Kabupaten Gorontalo masih menggantungkan hidupnya pada tersier 

bahkan masih pengangguran.  

Analisis penentuan sektor unggulan diperlukan sebagai dasar untuk 

perumusan pola kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo di masa 

mendatang, sehingga kebijaksanaan pembangunan ekonomi dapat di arahkan 

untuk menggerakkan sektor-sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

dapat menentukan alokasi dan prioritas anggaran untuk sektor tertentu secara 

signifikan untuk memacu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daerah, 

sehingga mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan tentang analisis penentuan sektor unggulan 

dan sector basis perekonomian wilayah Kabupaten Gorontalo dengan pendekatan 

sektor pembentuk PDRB dapat ditentukan beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Hasil analisis menurut Klassen Typology menunjukkan bahwa sektor yang maju 

dan tumbuh dengan pesat (developing sector), yaitu sektor a) pertanian, 

kehutanan, perikanan. B) pertambangan dan penggalian c) industry pengolahan 

d) pegadaan air, dan e) transportasi dan pergudangan. Dan sektor maju tapi 

tertekan (stagnant sector) adalah yaitu; a) sektor pengadaan listrik dan gas b) 

sektor konstruksi, dan c) sektor informasi komunikasi. Serta terdapat enam 

sektor yang dianggap relatif tertinggal (underdevelopment sector) yaitu sektor 

perdagangan, penyediaan akomodasi, jasa keuangan, jasa perushaan, jasa 

pendidikan, dan jasa lainnya. 

2. Hasil perhitungan indeks Location Quotient sektor yang merupakan sektor 

basis (LQ>1), yaitu a) Pertanian, kehutanan dan perikanan b) Pertambangan 

dan penggalian c) Industri pengolahan d) Pengadaan listrik dan gas e) 

konstruksi f) Transportasi dan pergudangan g) Informasi dan komunikasi, dan 

h) Jasa keuangan dan asuransi. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan dari dua alat analisis menunjukkan bahwa sektor 

yang merupakan unggulan dengan kriteria tergolong dalam sektor yang maju 

dan tumbuh dengan pesat, dan sektor basis adalah sektor pertanian, 

pertambangan, industri pengolahan, pengadaan air, dan transportasi 

pergudangan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyarankan beberapa hal 

untuk pihak-pihak terkait, yaitu: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam upaya meningkatkan PDRB 

agar lebih mengutamakan pengembangan sektor-sektor unggulan dengan tidak 

mengabaikan sektor lain dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 
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2. Penelitian ini masih terbatas pada tahapan menentukan sektor unggulan, kepada 

peneliti lainnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini sampai pada 

tahapan menentukan komoditi unggulan. 
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