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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis LQ  dapat digunakan dalam menentukan besarnya tingkat 

ekspor yang ada di suatu wilayah. Selain dapat digunakan untuk 

mengetahui komoditas unggulan dalam meningkatkan ekspor, analisis 

LQ juga dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi suatu sektor 

terhadap total output. 

Dalam perhitungan LQ jika nilai LQ > 1 maka dapat disimpulkan 

bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis di kabupaten Mukomuko 

dan potensi sektor tersebut di kabupaten Mukomuko lebih tinggi di 

bandingkan di provinsi Bengkulu, sedangkan jika nilai LQ < 1 maka 

dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis 

dan peranannya lebih tinggi di provinsi Bengkulu di bandingkan di 

kabupaten Mukomuko, dan jika nilai LQ = 1 maka sektor tersebut baik 

di kabupaten Mukomuko dan provinsi Bengkulu memiliki tingkatan 

yang sama. 

Berdasarkan analisis LQ pada tabel 5.1 dapat diketahui bahwa 

perekonomian di kabupaten Mukomuko dalam lima tahun terakhir 

mengalami fluktuasi, hal tersebut terbukti dari tingkat kontribusi yang 

diberikan oleh masing-masing lapangan usaha tidak stabil. Dari total 17 

sektor pembentuk PDRB di kabupaten Mukomuko hanya terdapat 3 
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sektor yang menjadi basis ekonomi, yaitu : pertanian, kehutanan, dan 

perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan 14 sektor lain merupakan 

sektor non basis di kabupaten Mukomuko. 

TABEL 5.1 

Hasil Perhitungan analisis LQ Kabupaten Mukomuko berdasarkan 

ADHK 2010, 2011-2015, (Milyar). 

Location Quotient Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 

Konstan 2010, 2011-2015 (Milyar) 

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 
2014

* 

2015

** 

Rata-

rata 
Ket 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
1.48 1.49 1.51 1.53 1.55 1.51 Basis 

B Pertambangan dan Penggalian 0.92 0.89 0.90 0.86 0.85 0.88 Non basis 

C Industri Pengolahan 1.89 1.86 1.85 1.87 1.90 1.87 Basis 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.78 0.80 0.80 0.79 0.83 0.80 Non basis 

E 

Pengadaan Air, Pengolahan 

sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

0.85 0.87 0.88 0.86 0.83 0.86 Non basis 

F Konstruksi 0.85 0.82 0.81 0.81 0.82 0.82 Non basis 

G 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

1.07 1.09 1.08 1.09 1.09 1.08 Basis 

H Transportasi dan Pergudangan 0.49 0.52 0.52 0.53 0.54 0.52 Non basis 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
0.93 0.90 0.88 0.86 0.85 0.88 Non basis 

J Informasi dan Komunikasi 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26 Non basis 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Non basis 

L Real Estat 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43 Non basis 

M,N Jasa Perusahaan 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 Non basis 

O 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

0.79 0.81 0.80 0.81 0.80 0.80 Non basis 

P Jasa Pendidikan 0.34 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35 Non basis 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 Non basis 

R,S,T,U Jasa Lainnya 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.10 Non basis 

Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko, (data diolah) 
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Berdasakan tabel 5.1 maka dapat diketahui kontribusi tertinggi 

sektor ekonomi di kabupaten Mukomuko yang juga merupakan sektor 

basis atau sektor unggulan dengan nilai LQ > 1 pada urutan tertinggi 

ialah sektor industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 1.873 

kemudian pada urutan kedua terdapat sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan dengan rata-rata sebesar 1.510, sektor basis terakhir adalah 

sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 

dengan rata-rata sebesar 1.082. 

Sedangkan 14 sektor lain di kabupaten Mukomuko merupakan 

sektor non basis sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan 

penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 0.884, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum dengan rata-rata 0.882, sektor pengadaan 

air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata sebesar 

0.858, sektor konstruksi dengan rata-rata sebesar 0.822, sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan 

rata-rata sebesar 0.801, sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-

rata sebesar 0.797, sektor  transportasi dan pergudangan dengan rata-

rata sebesar 0.521, sektor real estate dengan rata-rata sebesar 0.432,  

sektor jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata sebesar 0.402, 

sektor jasa pendidikan rata-rata sebesar 0.350, sektor informasi dan 

komunikasi dengan rata-rata sebesar 0.256, sektor jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial dengan rata-rata sebesar 0.166, sektor jasa lainnya 

dengan rata-rata sebesar 0.100, sektor jasa perusahaan yang merupakan 
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sektor non basis dengan nilai rata-rata kontribusi terendah yaitu sebesar 

0.055. 

 

B. Hasil Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) 

Menurut Yusuf (1999) Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) 

merupakan alat analisis yang digunakan untuk mendekripsikan suatu 

kegiatan ekonomi (sektor ekonomi) yang berpotensi dalam suatu 

wilayah kabupaten/kota atau bahkan dalam lingkup yang lebih luas, 

berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi suatu wilayah 

baik dari faktor internal maupun eksternal. Analisis Model Ratio 

Pertumbuhan memiliki kemiripan dengan analisis LQ, tetapi kriteria 

berbeda LQ menggunakan kriteria distribusi, sedangkan Model Rasio 

Pertumbuhan menggunakan kriteria pertumbuhan. 

Dalam analisis model rasio pertumbuhan tedapat 2 jenis analisis, 

yaitu: rasio pertumbuhan berdasarkan pada wilayah studi (RPs) dan 

rasio pertumbuhan berdasarkan wilayah referensi (RPr). Hasil dari 

analisis ini diberi simbol positif (+) jika RPs > 1, yang berarti bahwa 

pertumbuhan di wilayah studi (kabupaten Mukomuko) lebih tinggi di 

bandingkan di wilayah referensi (provinsi Bengkulu) begitupun 

sebaliknya jika nilai RPr > 1 maka pertumbuhan di wilayah referensi 

(provinsi Bengkulu) lebih tinggi di bandingkan di wilayah studi 

(kabupaten Mukomuko) dan diberi simbol negatif (-) jika nilai RPs atau 

RPr < 1.  
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TABEL 5.2 

Hasil Penghitungan Rata-rata RPr dan RPs Kabupaten 

Mukomuko  Tahun 2011 – 2015. 

 Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko, (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dari analisis Model Ratio Pertumbuhan 

yang telah dilakukan menunjukan terdapat beberapa sektor ekonomi 

dengan nilai RPs  (+) dan RPr (+)  adalah : sektor Industri Pengolahan 

dengan nilai RPs (1,05) dan RPr (1,14), sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai RPs (1.12) dan 

RPr (1.26) , sektor transportasi dan penggudangan dengan nilai RPs 

Lapangan Usaha 
Model Rasio Pertumbuhan 

RPs Nilai Rpr Nilai 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.40 + 0.59 - 

B Pertambangan dan Penggalian 0.57 - 0.67 - 

C Industri Pengolahan 1.05 + 1.14 + 

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.42 + 0.84 - 

E 

Pengadaan Air, Pengolahan sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 0.80 - 0.28 - 

F Konstruksi 0.84 - 1.02 + 

G 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.12 + 1.26 + 

H Transportasi dan Pergudangan 1.45 + 1.14 + 

I 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 0.70 - 1.49 + 

J Informasi dan Komunikasi 0.88 - 1.31 + 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.97 - 1.26 + 

L  Real Estat 1.06 + 1.27 + 

M,N Jasa Perusahaan 0.60 - 1.31 + 

O 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.08 + 1.27 + 

P Jasa Pendidikan 1.12 + 1.31 + 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.74 - 1.37 + 

R,S,T,U Jasa Lainnya 0.00 - 1.09 + 
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(1.45) dan RPr (1.14), sektor real estate dengan nilai RPs (1.06) dan 

RPr (1.27), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib dengan nilai RPs (1.08) dan RPr (1.27), sektor jasa 

pendidikan dengan nilai RPs (1.12) dan RPr (1.31). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang 

potensial baik di kabupaten Mukomuko ataupun di provinsi Bengkulu 

dalam kurun waktu 2011-2015, oleh sebab itu pembangunan ekonomi 

pada sektor tersebut harus lebih di tingkatkan agar tetap menjadi sektor 

yang menonjol guna peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

Sektor ekonomi yang memiliki nilai RPs (+) dan RPr (-) adalah : 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai RPs (1.40) dan 

RPr (0.59), sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai RPs (1.42) 

dan RPr (0.84). pada tahun 2011-2015 kedua sektor tersebut merupakan 

sektor yang menonjol dengan pertumbuhan yang lebih tinggi di 

kabupaten Mukomuko tetapi tidak di provinsi Bengkulu. 

Sektor ekonomi yang memiliki nilai RPs (-) RPr (+) adalah : 

sektor konstruksi dengan nilai RPs (0.84) dan RPr (1.02), sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai RPs (0.70) dan 

RPr (1.49), sektor informasi dan komunikasi dengan nilai RPs (0.88) 

dan RPr (1.31), sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai RPs 

(0.97) dan RPr (1.26), sektor jasa perusahaan dengan nilai RPs (0.60) 

dan RPr (1.31), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai 



74 
 

 

RPs (0.74) dan RPr (1.37), sektor jasa lainnya dengan nilai RPs (0.00) 

dan RPr (1.09). sektor tersebut merupakan sektor menonjol dan 

memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi di provinsi Bengkulu tapi tidak 

di kabupaten Mukomuko. 

Sedangkan sektor ekonomi dengan nilai negatif baik di wilayah 

studi ataupun di wilayah referensi adalah :  sektor pertambangan dan 

penggalian dengan nilai RPs (0.57) dan RPr (0.67), dan sektor 

pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai 

RPs (0.80) dan RPr (0.28). Kedua sektor tersebut merupakan sektor 

yang tidak menonjol baik di kabupaten Mukomuko ataupun di provinsi 

Bengkulu. 

 

C. Analisis Shift-Share 

Analisis shift-share merupakan merupakan salah satu alat analisis 

yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu 

daerah sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator 

pertumbuhan perekonomian di kabupaten Mukomuko dibanding 

provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator 

yang digunakan, yaitu : 

1. Pertumbuhan ekonomi provinsi (Nij) merupakan indikator yang 

yang menunjukan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten Mukomuko di bandingkan dengan provinsi Bengkulu. 
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2. Pergeseran proposional/bauran industri (Mij) yaitu menunjukan 

perubahan relatif kinerja suatu sektor ekonomi di kabupaten 

Mukomuko dengan sektor yang sama di provinsi Bengkulu.  

3. Pergeseran differensial/keunggulan komparatif (Cij) yaitu 

menentukan seberapa jauh daya saing di kabupaten Mukomuko 

terhadap perekonomian di provinsi Bengkulu.  

4. Pertumbuhan daerah (Dij) digunakan untuk melihat bagaimana 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko apakah tumbuh 

lebih cepat atau tidak dibandingkan dengan provinsi Bengkulu. 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan tahun 2011-

2015 maka diperoleh data seperti pada tabel 5.3 yaitu sebagai berikut :  

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh nilai 

dari komponen pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

dengan total kontribusi yang tiap tahunnya mengalami penurunan, 

pada tahun 2012 sebesar 146.528 milyar, tahun 2013 sebesar 

138.38 milyar, tahun 2014 sebesar 132.792 milyar, dan tahun 

2015 sebesar 132.158 milyar. 

2. Komponen nilai bauran industri (Mij) berdasarkan analisis shift 

share yang telah dilakukan maka diperoleh nilai total bauran 

industri terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko yang memberikan kontribusi pada tahun 2012 sebesar 

-15.612 milyar, tahun 2013 -9.937 milyar, tahun 2014 sebesar -

18.633, dan tahun 2015 sebesar -15.245 milyar. 
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3. Sedangkan komponen keunggulan komparatif (Cij) berdasarkan 

analisis shift share yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai total 

keunggulan komparatif memberikan kontribusi pada tahun 2012 

sebesar -5.772 milyar, tahun 2013 sebesar 16.803 milyar, tahun 

2014 sebesar 31.601 milyar dan tahun 2015 sebesar 34.529 milyar. 

4. Sehingga diperolah nilai total pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan 

tahun 2011-2015 yaitu : pada tahun 2012 sebesar 125.144 milyar, 

tahun 2013 sebesar 145.250 milyar, tahun 2014 sebesar 145.760 

milyar dan tahun 2015 sebesar 151.506 milyar. 
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TABEL 5.3 

Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Mukomuko Berdasarkan ADHK 2010, Tahun 2011-2015 (Milyar) 

LU 
2012 2013 2014 2015 

Nij Mij Cij Dij Nij Mij Cij Dij Nij Mij Cij Dij Nij Mij Cij Dij 

1 69.819 -16.234 -3.939 49.647 65.238 -21.810 18.303 61.730 62.232 -34.367 24.015 51.880 61.091 -33.80 22.261 49.550 

2 5.520 -0.349 -2.465 2.706 5.078 -3.367 0.930 2.640 4.725 0.633 -3.658 1.700 4.523 -3.474 -0.280 0.770 

3 16.872 1.561 -6.029 12.405 15.792 3.536 -0.629 18.700 15.270 2.540 4.679 22.490 15.492 -1.310 7.758 21.940 

4 0.087 0.028 0.027 0.142 0.087 0.008 0.004 0.100 0.084 0.068 -0.012 0.140 0.086 -0.182 0.085 -0.010 

5 0.337 -0.271 0.099 0.164 0.309 -0.260 0.041 0.090 0.284 -0.154 -0.090 0.040 0.269 -0.159 -0.130 -0.020 

6 5.491 1.095 -3.444 3.142 5.080 -1.042 -0.358 3.680 4.784 0.743 -0.137 5.390 4.769 -1.034 1.695 5.430 

7 21.584 -1.235 5.533 25.882 20.899 6.838 -1.437 26.300 20.293 5.598 2.719 28.610 20.522 7.544 2.784 30.850 

8 5.502 -0.448 3.779 8.833 5.493 0.483 0.884 6.860 5.331 0.852 2.247 8.430 5.438 1.840 1.652 8.930 

9 1.861 0.159 -0.982 1.039 1.720 0.494 -0.765 1.450 1.631 1.110 -0.511 2.230 1.646 1.143 -0.289 2.500 

10 1.537 0.018 -0.246 1.309 1.451 0.556 -0.467 1.540 1.393 0.569 -0.312 1.650 1.393 -10.74 0.285 -9.063 

11 1.984 1.423 -0.713 2.695 1.944 0.325 -0.209 2.060 1.867 -0.050 0.033 1.850 1.848 1.268 0.922 4.038 

12 2.706 0.581 -0.619 2.668 2.579 0.716 0.095 3.390 2.512 0.384 0.914 3.810 2.554 3.077 0.573 6.204 

13 0.180 0.016 -0.137 0.059 0.163 0.057 -0.060 0.160 0.156 0.025 -0.041 0.140 0.154 0.223 -0.053 0.324 

14 9.566 -1.525 2.381 10.423 9.188 3.187 -0.185 12.190 8.956 1.469 2.345 12.770 9.064 15.093 -1.973 22.184 

15 3.018 -0.365 1.099 3.752 2.932 0.362 0.687 3.980 2.863 1.659 -0.402 4.120 2.899 4.585 -0.185 7.299 

16 0.354 -0.017 -0.136 0.202 0.328 0.018 -0.045 0.300 0.312 0.228 -0.130 0.410 0.314 0.516 -0.086 0.744 

17 0.109 -0.050 0.018 0.076 0.101 -0.037 0.016 0.080 0.096 0.059 -0.055 0.100 0.095 0.168 -0.428 -0.165 

Total 146.528 -15.612 -5.772 125.144 138.384 -9.937 16.803 145.250 132.792 -18.633 31.601 145.760 132.158 -15.24 34.592 151.506 

% 117.088 -12.475 -4.613 100.000 95.273 -6.841 11.568 100 91.103 -12.783 21.680 100 87.230 -10.06 22.832 100 

Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko, (data diolah) 
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Keterangan :   Nij  = Komponen Pertumbuhan Provinsi Bengkulu 

 Mij  = Komponen Bauran Industri 

 Cij  = Komponen Keunggulan  Kompetitif 

 

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan     10.Informasi dan Komunikasi  

2. Pertambangan dan Penggalian       11.Jasa Keuangan dan Asuransi  

3. Industri Pengolahan       12.Real Estate  

4. Pengadaan Listrik dan Gas       13.Jasa Perusahaan  

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah  14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial dan Daur Ulang   Wajib 

6. Konstruksi         15.Jasa Pendidikan  

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan   16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Sepeda Motor         17.Jasa lainnya  

8. Transportasi dan Pergudangan   

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum    
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1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

Berdasarkan analisis shift share yang telah dilakukan, sumbangan 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Bengkulu (Nij) memberikan nilai positif dengan kontribusi 

yang mengalami penurunan tiap tahunnya pada tahun 2012 sebesar 

69.819 milyar, tahun 2013  menjadi 65.238 milyar, tahun 2014 sebesar 

62.232 milyar dan pada tahun 2015 sebesar 61.091.  

Komponen bauran industri (Mij) di kabupaten Mukomuko 

memberikan nilai negatif, pada tahun 2012 sebesar -16.234 milyar, 

tahun 2013 menurun menjadi -21.810 milyar, tahun 2014 menurun 

kembali menjadi -34.367 milyar, 2015 meningkat menjadi -33.801 

milyar. Pengaruh bauran industri sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan di kabupaten Mukomuko beberapa tahun terakhir lebih 

lambat dibandingakan dengan sektor lainnya. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami fluktuasi dengan 

kontribusi yang diberikan pada tahun 2012 sebesar -3.939 milyar, 

meningkat pada tahun 2013 menjadi 18.303 milyar, pada tahun 2014 

meningkat kembali menjadi 24.015 milyar, dan tahun 2015 mengalami 

penurunan menjadi 22.261 milyar.  

Maka diperoleh nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko (Dij) pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang 
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memberikan kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 49.647 

milyar, tahun 2013 meningkat menjadi 61.730 milyar, tahun 2014 

menurun sebesar 8.85 milyar menjadi 51.880 milyar, tahun 2015 

menurun kembali menjadi 49.550 milyar. Hal tersebut berarti bahwa 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang 

memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan PDRB di kabupaten 

Mukomuko. Tetapi jika dilihat dari kondisi yang terjadi selama tahun 

2011-2015 yang cendrung mengalami penurunan maka sektor tersebut 

perlu dipertahankan. 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Berdasarkan analisis shift share yang dilakukan pada sektor 

pertambangan dan penggalian, maka diketahui komponen pertumbuhan 

ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) memberikan nilai positif dengan 

kontribusi yang mengalami penurunan tiap tahunnya, pada tahun 2012 

sebesar 5.520 milyar, pada tahun 2013 sebesar 5.078 milyar, tahun 

2014 sebesar 4.725 milyar dan pada tahun 2015 sebesar  4.523 milyar. 

Komponen nilai bauran industri (Mij) yang di hasilkan dari 

analisis shift share pada sektor pertambangan dan penggalian 

mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 sebesar -0.349 milyar, pada 

tahun 2013 menurun menjadi -3.367 milyar, tahun 2014 mengalami 

peningkat yang cukup drastis menjadi 0.633 milyar, dan pada tahun 

2015 mengalami penurunan  kembali menjadi -3.474 milyar. 
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Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) dari analisis 

shift share sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko mengalami 

fluktuasi, pada tahun 2012 sebesar -2.465 milyar, tahun 2013 

meningkat menjadi 0.930 milyar, tahun 2014 menurun menjadi -3.658 

milyar, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi -0.280 milyar. 

Maka diperoleh nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko (Dij) pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami 

penurunan tiap tahunnya, pada tahun 2012 sebesar 2.706 milyar, tahun 

2013 menurun menjadi 2.640 milyar, tahun 2014 menurun kembali 

menjadi 1.700 milyar dan pada tahun 2015 mengalami penurunan 

kembali menjadi 0.770 milyar. 

3. Sektor Industri Pengolahan 

Berdasarkan analisis shift share yang dilakukan pada sektor 

industri pengolahan, maka diperoleh nilai pertumbuhan ekonomi 

provinsi Bengkulu (Nij) dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

fluktuasi dengan kontribusi pada tahun 2012 sebesar 16.872 milyar, 

tahun 2013 sebesar 15.792 milyar, tahun 2014 sebesar 15.270 milyar, 

dan pada tahun 2015 sebesar 15.492 milyar. Sektor industri pengolahan 

di provinsi Bengkulu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB 

di kabupaten Mukomuko. 

Komponen nilai bauran industri (Mij) dari sektor industri 

pengolahan mengalami fluktuasi pada tahun 2012 sebesar 1.561 milyar, 
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meningkat pada tahun 2013 menjadi 3.536 milyar, tetapi pada tahun 

2014 menurun menjadi 2.540 milyar, dan pada tahun 2015 kembali 

terjadi penurunan menjadi -1.310 milyar. 

Pengaruh dari komponen keunggulan kompetitif (Cij)  sektor 

industri pengolahan tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 

2012 pengaruh yang diberikan sebesar -6.029 milyar, sedangkan pada 

tahun 2013 meningkat menjadi -0.629 milyar, dan pada tahun 2014 dan 

2015 memiliki nilai positif yaitu sebesar 4.679 milyar dan 7.758 milyar. 

Pengaruh keunggulan komparatif sektor industri pengolahan di 

kabupaten Mukomuko dapat berkembang pesat walaupun sebelumnya 

mengalami keterpurukan. 

Maka diperoleh total pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

Mukomuko (Dij) berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan 

pada maka dapat diketahui bahwa sektor industri pengolahan 

merupakan sektor yang sedang berkembang dalam beberapa tahun 

terakhir, hal tersebut terbukti pada tahun 2012 pertumbuhannya hanya 

sebesar 12.792 milyar, tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi menjadi 18.700, tahun 2014 meningkat kembali menjadi 22.490 

milyar dan tahun 2015 sedikit mengalami penurunan menjadi 21.940 

milyar. 

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 
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Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) pada 

sektor pengadaan listrik dan gas memberikan nilai positif, dengan 

kontribusi pada tahun 2012 sebesar 0.087 milyar, tahun 2013 sebesar 

0.087, tahun 2014 sebesar 0.084 milyar, dan tahun 2015 sebesar 0.086. 

pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu pada sektor pengadaan listrik 

dan gas memberikan kontribus yang rendah terhadap pertumbuhan 

kabupaten Mukomuko. 

Komponen bauran industri (Mij) di kabupaten Mukomuko 

terhadap peningkatan pertumbuan PDRB pada sektor pengadaan listrik 

dan gas dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi, terbukti pada tahun 

2012 sebesar 0.028 milyar, tahun 2013 menurun menjadi 0.008 milyar, 

tahun 2014 meningkat menjadi 0.068 milyar, dan tahun 2015 menurun 

menjadi -0.182 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif atau daya saing (Cij) 

di kabupaten Mukomuko berdasakan analisis shift share  pada sektor 

pengadaan listrik dan gas menunjukan kontribusi pada tahun 2012 

sebesar 0.027 milyar, tahun 2013 menurun menjadi 0.004, tahun 2014 

menurun kembali menjadi -0.012 dan tahun 2015 meningkat menjadi 

0.085 milyar. 

Maka diketahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) berdasarkan analisis shift share sektor pengadaan listrik dan gas 

tahun 2012 sebesar 0.142 milyar, tahun 2013 menurun menjadi 0.100 

milyar, tahun 2014 meningkat sebesar 0.140 milyar menjadi 0.140 dan 
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mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2015 dengan total 

pertumbuhan yang di berikan -0.010 milyar. 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 

memberikan nilai positif tetapi tiap tahun mengalami penurunan, 

dengan kontribusi yang tiap tahunnya mengalami kemunduran pada 

tahun 2012 sebesar 0.337 milyar, tahun 2013 sebesar 0.309 milyar, 

tahun 2014 sebesar 0.284 milyar, dan pada tahun 2015 sebesar 0.269 

milyar. 

Komponen pengaruh bauran industri (Mij) berdasarkan analisis 

shift share yang telah dilakukan pada sektor pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan PDRB di kabupaten Mukomuko pada tahun 2012 sebesar -

0.271 milyar, meningkatan pada tahun 2013 menjadi -0.260 milyar, 

tahun 2014 meningkat kembali menjadi -0.154 milyar, dan tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 0.005 milyar menjadi -0.159 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) pada 

pertumbuhan PDRB kabupaten Mukomuko berdasarkan analisis shift 

share pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang mengalami kemunduran tiap tahunnya, tahun 2012 memberikan 



85 
 

 

kontribusi sebesar 0.099 milyar, menurun pada tahun 2013 menjadi 

0.041, tahun 2014 menurun menjadi -0.090 milyar dan tahun 2015 yang 

kembali mengalami penurunan menajdi -0.130 milyar. 

Maka diketahui pertumbuhan ekonomi kabupeten Mukomuko 

(Dij) yang diperoleh pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang dalam analisis shift share dalam beberapa tahun 

terakhir mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 0.164 milyar 

pada tahun 2012, menurun menjadi 0.090 milayar pada tahun 2013, 

menurun kembali menjadi 0.040 milyar pada tahun 2014, dan menurun 

kembali pada tahun 2015 menjadi -0.020 milyar. 

6. Konstruksi 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

sektor kontruksi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko bernilai positif tetapi pertumbuhannya menurun tiap 

tahunnya, memberikan kontribusi pada tahun 2012 sebesar 5.491 

milyar, tahun 2013 sebesar 5.080 milyar, tahun 2014 sebesar 3.680 

milyar, dan pada tahun 2015 sebesar 4.769 milyar. 

Komponen bauran industi (Mij) sektor konstruksi di kabupaten 

Mukomuko terhadap peningkatan pertumbuhan PDRB memberikan 

kontribusi, tahun 2012 sebesar 1.095 milyar, tahun 2013 menurun 

menjadi -1.042 milyar, tahun 2014 meningkat menjadi 0.743 milyar, 



86 
 

 

dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tinggi menjadi 

-1.034 milyar. 

Pengaruh kompenen keunggulan komparatif (Cij) dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko pada sektor 

konstruksi meningkat tiap tahunnya , pada tahun 2012 sebesar -3.444 

milyar, tahun 2013 meningkat menjadi -0.358 milyar, 2014 meningkat 

menjadi -0.137 milyar, dan tahun 2015 meningkat kembali 

sebesar1.832 menjadi 1.695 milyar. 

Beradasarkan analisis shift share yang telah dilakukan pada sektor 

konstruksi maka diperoleh pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko (Dij) mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 

2012 sebesar 3.142 milyar, tahun 2013 sebesar 3.680 milyar, tahun 

2014 sebesar 5.390 milyar, dan tahun 2015 yang merupakan tahun 

akhir analisis  sebesar 5.430 milyar.  

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

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

maka diketahui pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu. Dengan 

yang mengalami kemunduran tiap tahunnya kontribusi pada tahun 2012 

sebesar 21.584 milyar, tahun 2013 sebsar 20.899 milyar, tahun 2014 

sebesar 20.293 milyar, dan tahun 2015 sebesar 20.522 milayar. 
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Komponen bauran industri (Mij) sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko yang dalam beberapa 

tahun terakhir mengalami fluktuasi, memberikan kontribusi tahun 2012 

sebesar -1.235 milyar, tahun 2013 sebesar 6.838 milyar, tahun 2014 

sebesar 5.598 milyar, dan tahun 2015 sebsar 7.544 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) sektor 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 

memberikan kontribusi pada tahun 2012 sebesar 5.533 milyar, yang 

mengalami penurunan pada tahun 2013 milyar sebesar 6.970 menjadi -

1.437 milyar, tahun 2014 sebesar 2.719 milyar, dan tahun 

2015meningkat menjadi 2.784 milyar. 

Dari analisis tersebut maka diperoleh nilai pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Mukomuko (Dij) pada sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor tiap tahunnya mengalami peningkatan 

pada tahun 2012 sebesar 25.882 milyar, tahun 2013 sebesar 26.300 

milyar, tahun 2014 sebesar 28.610 milyar dan tahun 2015 sebesar 

30.850 milyar. 

8. Transportasi dan Penggudangan 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

sektor transportasi dan penggudangan maka diperoleh kontribusi 
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pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu terhadap PDRB kabupaten 

Mukomuko, yaitu sebesar 5.502 milyar pada tahun 2012,  kemudian 

pada tahun 2013 sebesar 5.493 milyar, tahun 2014 sebesar 5.331 

milyar, dn tahun 2015 sebesar 5.438 milyar. 

Komponen bauran industri (Mij) sektor transportasi dan 

penggudangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

selama tahun 2011-2015 dengan kontribusi yang meningkat tiap 

tahunnya kontribusi yang diberikan pada tahun 2012 sebesar -0.448 

milyar, tahun 2013 sebesar 0.483 milyar, kemudian tahun 2014 sebesar 

0.852, dan tahun 2015 yang merupakan thaun akhir analisis yaitu 

sebesar 1.840 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko sektor 

transportasi dan penggudangan memberikan kontribusi sebesar 3.779 

milyar tahun 2012, tahun 2013 sebesar 0.884 milyar, tahun 2014 

sebesar 2.247 milyar, dan tahun 2015 sebesar 1.652 milyar. 

Dari analisis tersebut maka diperoleh nilai pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Mukomuko (Dij) yang tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, pada tahun 2012 pertumbuhan yang dicapai oleh sektor 

transportasi dan penggudangan sebesar 8.833 milyar, kemudian tahun 

2013 meningkat menjadi 6.860 milyar, tahun 2014 mingkat kembali 

menjadi 8.430 milyar, dan pada tahun 2015 yang merupakan tahun 

akhir analisis pertumbuhan yang di capai sebesar 8.930 milyar. Sektor 
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transportasi dan penggudangan merupakan sektor yang sedang 

berkembang di kabupaten Mukomuko dan memberikan kontribusi yang 

meningkat tiap tahunnya. 

9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

pada sektor penyedian akomodasi makan dan minum selama tahun 

2011-2015 mengalami fluktuasi, dengan kontribusi pada tahun 2012 

sebesar 1.861 milyar, tahun 2013 menurun menjadi 1.720 milyar, tahun 

2013 menurun kembali menjadi 1.631 milyar, dan tahun 2015 

meningkat menjadi 1.646 milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, 

memberikan kontribusi yang meningkat tiap tahunnya. Tahun 2012 

kontribusi yang diberikan sebesar 0.159 milyar, tahun 2013 sebesar 

0.494 milyar, tahun 2014 sebesar 1.110 milyar dan tahun 2015 sebesar 

1.143 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) berdasarkan 

analisis shift share yang telah dilakukan pada sektor penyediaan 

akomodasi makan dan minum kontribusi yang diberikan bernilai 
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negatif, kontibusi yang diberikan tahun 2012 sebesar -0.0982 milyar, 

tahun 2013 sebesar -0.765 milyar, tahun 2014 sebesar -0.511 milyar, 

dan tahun 2015 sebesar -0.289 milyar. 

Maka diperoleh pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) yang diberikan oleh sektor penyediaan akomodasi makan dan 

minum  tiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2012 sebesar 

1.039 milyar, tahun 2013 sebesar 1.450 milyar, tahun 2014 sebesar 

2.230 milyar, dan tahun 2015 sebesar 2.500 milyar.  

10. Informasi dan Komunikasi 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi tahun 2012 

sebesar 1.537 milyar, tahun 2013 sebesar 1.451 milyar, tahun 2014 

sebesar 1.393 milyar, dan tahun 2015 sebesar 1.393 milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) berdasarkan analisis 

shift share pada sektor informasi dan komunikasi memberikan 

kontribusi tahun 2012 sebesar 0.018 milyar, tahun 2013 sebesar 0.556 

milyar, tahun 2014 sebesar 0.569 milyar, dan tahun 2015 sebesar -

10.740 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) pada sektor 

informasi dan komunikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Mukomuko tahun 2012 sebesar -0246 milyar, tahun 2013 
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sebesar -0.467 milyar, tahun 2014 sebesar -0.312, dan tahun 2015 

sebesar 0.285 milyar. 

Maka diketahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) sektor informasi dan komunikasi dari analisis shift share pada 

tahun 2012 sebesar 1.309  milyar, tahun 2013  meningkat menjadi 

1.540 milyar, tahun 2014 meningkat kemabali menjadi 1.650 milyar 

dan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar10.713 milyar menjadi -

9.063 milyar. 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij)) 

sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Mukomuko, memberikan kontribusi tahun 2012 sebesar 

1.984 milyar, tahun 2013 sebesar 1.944 milyar, tahun 2014 sebesar 

1.867 milyar dan tahun 2015 sebesar 1.848 milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) sektor jasa keuangan 

dan asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

memberikan kontribusi sebesar 1.423 milyar pada tahun 2012, tahun 

2013 memberikan kontribusi sebesar 0.325 milyar, tahun 2014 sebesar -

0.050 milyar, dan tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 1.268 

milyar. 
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Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) dari analisis 

shift share pada sektor jasa keuangan dan asuransi diperoleh kontribusi 

pada tahun 2012 sebesar -0.713 milyar, tahun 2013 sebesar -0.209 

milyar, tahun 2014 sebesar 0.033 milyar, dan pada tahun 2015 sebesar 

0.922 milyar. 

Maka diketahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) pada sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan 

dalam beberapa tahun tetapi meningkat kembali di tahun terakhir 

anaslisis, tahun 2012 sebesar 2.695 milyar, tahun 2013 sebesar 2.060 

milyar,  tahun 2014 sebesar 1.850 milyar dan tahun 2015 sebesar 4.038 

milyar. 

12. Real Estate 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

sektor real estate yang memberikan kontribusi tahun 2012 sebesar 

2.706 milyar, tahun 2013 sebesar 2.579 milyar, tahun 2014 sebesar 

2.512 milyar, dan tahun 2015 sebesar 2.554 milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) sektor real estate dalam 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko pada tahun 2012 sebesar 

0.581 milyar, tahun 2013 sebesar 0.716 milyar, tahun 2014 sebesar 

0.384 milyar, dan tahun 2015 sebesar 3.077 milyar. 
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Pengaruh kompenen keunggulan komparatif (Cij) sektor real 

estate memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko pada tahun 2012 sebesar -0.619 milyar, tahun 2014 sebesar 

0.095 milyar, tahun 2014 sebesar 0.914 milyar, dan tahun 2015 sebesar 

0.573 milyar. 

Maka diperoleh pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) sektor real estate mengalami peningkatan tiap tahunnya pada 

tahun 2012 sebesar 2.668 milyar, tahun 2013 sebesar 3.390 milyar, 

tahun 2014 sebesar 3.810 milyar, dan tahun 2015 sebesar 6.204 milyar. 

13. Jasa Perusahaan 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) 

sektor jasa perusahaan memberikan kontribusi tahun 2012 sebesar 

0.180 milyar, tahun 2013 sebesar 0.163 milyar, tahun 2014 sebesar 

0.156 milyar, tahun 2015 sebesar 0.154 milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) sektor jasa perusahaan 

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko tahun 2012 

sebesar 0.016, tahun 2013 sebesar 0.057 milyar, tahun 2014 sebesar 

0.025 milyar, dan tahun 2015 sebesar 0.223 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) sektor jasa 

perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko pada 

tahun 2012 sebesar -0.137 milyar, tahun 2013 sebesar -0.060 milyar, 
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tahun 2014 sebesar -0.041 milyar, dan tahun 2015 sebesar -0.053 

milyar. 

Maka diketahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) berdasarkan analisis shift share sektor jasa perusahaan tiap 

tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 0.059 

milyar, tahun 2013 sebesar 0.160 milyar, tahun 2014 sebesar 0.140 

milyar, dan tahun 2015 sebesar 0.324 milyar. 

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) pada 

sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko tahun 2012 sebesar 9.566 milyar, tahun 2013 sebesar 9.188 

milyar, tahun 2014 sebesar 8.956 milyar, tahun 2015 sebesar 9.064 

milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) sektor administrasi 

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko berdasarkan analisis shift 

share yang telah dilakukan tahun 2012 sebesar -1.525 milyar, tahun 

2013 sebesar 3.187 milyar, tahun 2014 sebesar 1.469 milyar, dan tahun 

2015 sebesar 15.093 milyar. 
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Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

tahun 2012 sebesar 2.381 milyar, tahun 2013 sebesar -0.185 milyar, 

tahun 2014 sebesar 2.345 milyar, dan tahun 2015 sebesar -1.973 milyar. 

Maka diketahu pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko (Dij) 

sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 

yang diperoleh berdasarkan analisis shift share diketahui bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tiap tahunnya menggalami 

peningkatan, tahun 2012 sebesar 10.423 milyar, tahun 2013 sebesar 

12.190 milyar, tahun 2014 sebesar 12.770 milyar, dan tahun 2015 

sebesar 22.184 milyar. 

15. Jasa Pendidikan 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) pada 

sektor jasa pendidikan memberikan kontribusi tahun 2012 sebesar 

0.354 milyar, tahun 2013 sebesar 2.932 milyar, tahun 2014 sebesar 

2.863 milyar, dan tahun 2015 sebesar 2.899 milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) sektor jasa pendidikan 

pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko memberikan 

kontribusi tahun 2012 sebesar -0.365 milyar, tahun 2013 sebesar 0.362 



96 
 

 

milyar, tahun 2014 sebesar 1.659 milyar, dan tahun 2015 sebesar 4.585 

milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) sektor jasa 

pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi 

tahun 2012 sebesar 1.099 milyar, tahun 2013 sebesar 0.687 milyar, 

tahun 2014 sebesar -0.402 milyar, dan tahun 2015 sebesar -0.185 

milyar. 

Maka diketahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) sektor jasa pendidikan memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan PDRB yang tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 3.752 milyar, tahun 2013 sebesar 

3.980 milyar, tahun 2014 sebesar 4.120 milyar, dan tahun 2015 sebesar 

7.299 milyar. 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) pada 

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi pada 

tahun 2012 sebesar 0.354 milyar, tahun 2013 sebesar 0.328 milyar, 

tahun 2014 sebesar 0.312 milyar, dan tahun 2015 sebesar 0.314 milyar. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) sektor jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Mukomuko tahun 2012 sebesar -0.017 milyar, tahun 2013 
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sebesar 0.018 milyar, tahun 2014 sebesar 0.228 milyar, tahun 2015 

sebesar 0.516 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi pada tahun 2012 

sebesar -0.136  milyar, tahun 2013 sebesar -0.045 milyar, tahun 2014 

sebesar -0.130 milyar, dan tahun 2015 sebesar -0.086 milyar. 

Maka diperoleh pertumbuhan ekonomi kabupaetn Mukomuko 

(Dij) berdasarkan analisis shift share pada sektor jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial yang meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2012 sebesar 

-0.202 milyar, tahun 2013 sebesar 0.300 milyar, tahun 2014 sebesar 

0.410 milyar, dan tahun 2015 sebesar 0.744 milyar.  

17. Jasa Lainnya 

Berdasarkan analisis shift share yang telah di lakukan terdapat 

beberapa komponen penunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Mukomuko, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu (Nij) pada 

sektor jasa lainnya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Mukomuko tahun 2012 sebesar 0.109 milyar, tahun 2013 

sebesar 0.101 milyar, tahun 2014 sebesar 0.096 milyar, dan tahun 2015 

sebesar 0.095 milyar. 

Pengaruh bauran industri (Mij) sektor jasa lainnya terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko tahun 2012 

memberikan kontribusi sebesar -0.050 milyar, tahun 2013 sebesar -
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0.037 milyar, tahun 2014 sebesar 0.059 milyar, dan tahun 2015 sebesar 

0.168 milyar. 

Pengaruh komponen keunggulan komparatif (Cij) sektor jasa 

lainnya pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko, tahun 2012 

sebesar 0.018 milyar, tahun 2013 sebesar 0.016 milyar, tahun 2014 

sebesar -0.055 milyar, dan tahun 2015 sebesar -0.428 milyar. 

Sehingga diperoleh pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

(Dij) berdasarkan analisis shift share pada sektor jasa lainnya pada 

tahun 2012 sebesar 0.076  milyar, tahun 2013 sebesar 0.080 milyar, 

tahun 2014 sebesar 0.100 milyar dan tahun 2015 sebesar -0.165 milyar. 

 

D. Analisis Tipology Klassen 

 Analisis Tipology klassen merupakan alat analisis yang digunakan 

untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi 

pada masing-masing sektor ekonomi di kabupaten Mukomuko. Analisis 

ini membagi dua indikator, yaitu berdasarkan pada pertumbuhan daerah 

dan juga kontribusi PDRB, dalam penelitian ini terdapat 4 klasifikasi, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Sektor maju dan cepat tumbuh   

Yaitu laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mukomuko (ri)  

lebih tinggi di bandingkan dengan provinsi Bengkulu (r) dan juga 
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memiliki kontribusi terhadap PDRB kabupaten Mukomuko (yi) 

lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Bengkulu (y). 

2. Sektor maju tapi tertekan 

Yaitu pertumbuhan ekonomi yang di berikan oleh kabupaten 

Mukomuko (ri) lebih rendah di bandingkan dengan provinsi 

Bengkulu (r), tetapi tingkat kontibusi PDRB yang di berikan oleh 

kabupaten Mukomuko (yi) lebih tinggi di bandingkan provinsi 

Bengkulu (y). 

3. Sektor potensial atau sedang berkembang cepat 

Yaitu pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mukomuko (ri) yang 

lebih tinggi dibandingkan di provinsi Bengkulu (r), tetapi tingkat 

kontribusi PDRB yang lebih rendah di kabupaten Mukomuko (yi) 

di bandingkan dengan provinsi Bengkulu (y). 

4. Sektor relatif tertinggal 

Yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga kontribusi kabupaten 

Mukomuko lebih rendah di bandingkan di provinsi Bengkulu. 
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TABEL 5.4 

Klasifikasi Gambaran Pola dan Struktur Pertumbuhan 

Sektor Ekonomi Kabupaten Mukomuko, 2011-2015 

                               

Kontribusi (y) 

 

Pertumbuhan (r) 

yi > y yi < y 

ri > r 

Sektor Maju dan 

Tumbuh Pesat  

 

1. Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

2. Industri Pengolahan 

3. Informasi dan 

Komunikasi 

Sektor Maju tapi 

Tertekan 

 

- 

ri < r 

Sektor Potensial 

atau sedang 

Berkembang Pesat 

 

1. Pengadaan Listrik 

dan Gas 

2. Transportasi dan 

Pergudangan 

3. Real Estate 

4. Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

5. Jasa Pendidikan  

Sektor Relatif 

Tertinggal 

 

1. Pertambangan dan 

Penggalian 

2. Pengadaan Air, 

Pengolahan sampah, 

Limbah, dan Daur 

Ulang 

3. Konstruksi 

4. Penyedian 

Akomodasi Makan 

Minum 

5. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

6. Jasa Perusahaan 

7. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

8. Jasa Lainnya 

 Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko, (data diolah) 

 

Berdasarkan analisis tipology klassen yang telah dilakukan, maka 

diperoleh perhitungan seperti pada tabel 5.6 yang menunjukan bahwa 
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sektor maju dan cepat tumbuh di kabupaten Mukomuko adalah sektor 

pertanian; kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan 

sektor informasi dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut merupakan 

sektor ekonomi yang terdapat di kabupaten Mukomuko dengan laju 

pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB lebih tinggi di bandingkan 

dengan provinsi Bengkulu. Dari perhitungan tersebut juga diketahui 

bahwa tidak terdapat sektor maju tapi tertekan di kabupaten 

Mukomuko.  

Sektor maju dan cepat tumbuh di kabupaten Mukomuko adalah 

sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, 

sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan. Sektor-sektor tersebut 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kabupaten 

Mukomuko, tetapi kontribusinya kabupaten Mukomuko lebih rendah di 

bandingkan di provinsi Bengkulu. 

Sedangkan sektor ekonomi yang merupakan sektor relatif 

tertinggal di kabupaten Mukomuko adalah sektor pertambangan dan 

penggalian, sektor pengadaan air; pengolahan sampah; limbah dan daur 

ulang, sektor konstruksi; sektor penyediaan akomodasi makan dan 

minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan 

asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial, dan sektor jasa lainnya. sektor-sektor tersebut merupakan sektor 
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ekonomi dengan laju pertumbuhan dan kontribusi yang diberikan lebih 

rendah dibandingkan di provinsi Bengkulu. 

 

E. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan salah alat analisis yang bersifat 

sistematis tentang berbagai faktor dan unsur yang ada dalam 

pembangunan, baik faktor yang terjadi di luar lingkup pemabangunan 

(eksternal) maupun faktor yang terjadi di dalam lingkup pembangunan 

(internal) tersebut (Ghufron, 2008 dalam Filia, 2015). 

Unsur-unsur dari analisis SWOT meliputi S (strenght) yang berarti 

mengacu pada keunggulan komparatif dan kompetensi lainnya, W 

(weakness) hambatan yang membatasi pilihan-pilihan pada 

pengembangan strategi, O (opportunity) yaitu kondisi yang 

menguntungkan atau peluang yang membatasi penghalang, dan T 

(threat) yang berhubungan dengan kondisi yang dapat menghalangi 

atau ancaman yang muncul dalam mencapai tujuan. Dalam analisis 

SWOT terdapat empat kemungkinan strategi yang terjadi, yaitu strategi 

S-O, strategi W-O. strategi W-T, dan strategi S-T. 
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TABEL 5.5 

 Matriks SWOT Pembangunan Sektor Unggulan di Kabupaten Mukomuko 

 

 

                                                 

                        

                                   INTERNAL 

 

 

 

       EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

1. Letak geografis kabupaten Mukomuko  

2. Memiliki potensi SDA yang cukup tinggi 

3. Sumber daya manusia yang tinggi 

4. Pengembangan sektor Industri pengolahan 

5. Memilki lautan yang luas, sehingga potensi 

perikanan juga cukup tinggi 

6. Banyaknya potensi pariwisata 

7. Sektor komunikasi dan informasi 

WEAKNESS(W) 

1. Sistem permodalan yang rendah 

2. Kualitas SDM yang rendah 

3. Kurangnya promosi dan pengembangan 

sektor pariwisata 

4. Kurang diperhatikannya sarana dan 

prasarana transportasi 

5. Perlu ditingkatkannya produksi pada sektor 

ekonomi potensial 

6. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi 

OPPORTUNITIES (O) 

1. Kunjungan wisatawan asing dan daerah 

2. Meningkatkan partisipasi perusahaan 

asing 

3. Semakin tingginya permintaan atas 

komoditas unggulan 

4. Teknologi informasi dan produksi 

5. Peluang kerja sama daerah baik dalam 

lingkup nasional ataupun internasional. 

STRATEGIS S-O 

1. Meningkatkan potensi ekonomi bersama 

masyarakat, dan melakukan kerja sama antar 

daerah diikuti dengan meningkatkan 

partisipasi perusahaan. (S2, S3 ,S5, O2, dan 

O5) 

2. Mengembangkan industri pengolahan diikuti 

oleh peningkatan teknologi produksi yang 

semakin berkembang. (S3, O2, dan O5) 

3. Meningkatkan minat wisatawan dengan dan 

meningkatkan promosi potensi pariwisata 

yang ada. Serta memanfaatkan letak geografis 

kabupaten Mukomuko. (S1, S3, S6, S7 dan 

O1) 

STRATEGI W-O 

1. Meningkatkan permodalan dengan 

memanfaatkan partisiapasi perusahaan, dan 

pemanfaatan teknologi. (W1, O1, O2 dan 

O4) 

2. Mengembangkan teknologi industri dengan 

dengan meningkatkan kerjasama. (W5, W6, 

O2, dan O5)  

3. Mengembangkan promosi sektor pariwisata 

dengan memanfaatkan teknologi guna 

meningkatkan wisatawan lokal dan daerah. 

(W4, O1 dan O4) 
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THREATS (T) 

1. Persaingan antar wilayah 

2. Banyaknya perusahaan yang dikuasai oleh 

pihak asing 

3. Tingginya tingkat kriminalitas 

4. Banyaknya aset daerah yang belum 

dimanfaatkan 

5. Degradasi kualitas lingkungan 

STRATEGIS S-T 

1. Menghadapi persaingan dengan meningkatkan 

potensi SDA yang dimiliki oleh daerah. (S2, 

S5, S6, dan T1) 

2. Mengurangi tingkat kriminalias dengan 

memperluas lapangan kerja di berbagai sektor 

yang ada di kabupaten Mukomuko. (S2, S4, 

S5, S6 dan T3) 

3. Memanfaatkan letak geografis kabupaten 

Mukomuko,  dalam menghadapi persaingan. 

(S1 dan T1) 

STRATEGI W-T 

1. Mengembangkan SDM guna menghadapi 

persaingan, memanfaatkan aset daerah. (W2, 

T1, dan T4) 

2. Meningkatkan promosi pariwisata dan 

mengembangkan sarana dan prasana yang 

ada. (W3, W4, W6 dan T4) 

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi 

berbasis lingkungan, agar tidak menjadi 

masalah jangka panjang.(W1, W2 dan T5) 

4. Meningkatkan penguasaan teknologi dan 

permodalan guna meminimalisir campur 

tangan pihak asing. (W1, W5, W6, dan T2) 

Sumber :Data diolah 
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Berdasarkan matriks SWOT pembangunan ekonomi kabupaten 

Mukomuko berdasarkan sektor unggulan diperoleh beberapa strategi 

pembangunan ekonomi sebagai berikut : 

1. Strategi pembangunan ekonomi Strenghts-Opportunities (S-O) 

Strategi S-O merupakan strategi yang digunakan untuk 

merencanakan pembangunan ekonomi menggunakan kekuatan internal 

dalam memanfaatkan peluang eksternal guna meningkatkan 

pembangunan. Beberapa alternatif strategi S-O yang dapat dilakukan, 

yaitu : 

a. Meningkatkan potensi ekonomi pada sektor pertanian dan 

perikanan. Serta mengembangkan partisipasi masyarakat, 

dengan cara melakukan kerja sama antar daerah dan 

meningkatkan partisipasi perusahaan dalam mengembangkan 

potensi tersebut. 

b. Mengembangkan industri pengolahan dengan memanfaatkan 

potensi yang ada di kabupaten Mukomuko diikuti oleh 

peningkatan teknologi produksi yang ada agar semakin 

berkembang dan meningkat produksi yang dilakukan. 

c. Meningkatkan minat wisatawan lokal dan daerah dengan cara 

meningkatkan promosi pada potensi pariwisata yang ada. 

Dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang 

semakin berkembang. 

2. Strategi pembangunan ekonomi Weakness-Opportunities (W-O) 
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Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi 

kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Beberapa strategi yang 

dapat digunakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi 

kabupaten Mukomuko, yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatkan permodalan dengan memanfaatkan partisiapasi 

perusahaan, dan pemanfaatan teknologi baik teknologi 

telekomunikasi ataupun teknologi dalam mengembangkan 

industri. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan 

pengembangan potensi unggulan yang ada di kabupaten 

Mukomuko. 

b. Mengembangkan teknologi industri dengan dengan 

meningkatkan kerjasama, karena semakin baik teknologi yang 

digunakan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

pengembangan industri yang dilakukan pada sektor pertanian, 

perikanan dan juga sektor ekonomi pendukung lainnya. 

c. Mengembangkan promosi sektor pariwisata dengan 

memanfaatkan teknologi guna meningkatkan minat wisatawan 

lokal dan daerah. Agar dapat meningkatkan pendapatan daerah 

sehingga dapat mengembangkan pembangunan sarana dan 

prasarana transportasi. 

3. Strategi pembangunan ekonomi Strenghts-Threats (S-T) 

Strategi yang digunakan dalam meningkatkan pelaksanaan 

pembangunan berdasarkan kekuatan internal dalam menghindari 
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ancaman yang ada di luar kabupaten Mukomuko. Strategi yang 

digunakan dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut : 

a. Menghadapi persaingan dengan meningkatkan potensi SDA 

yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi yang dimiliki 

kabupaten Mukomuko terutama pada sektor ekonomi 

pertanian sangatlah tinggi di bandingkan sektor yang sama di 

wilayah provinsi Bengkulu. 

b. Mengurangi tingkat kriminalias yang terjadi dengan 

memperluas lapangan kerja  yang ada dengan memanfaatkan 

berbagai sektor yang ada di kabupaten Mukomuko.  

c. Memanfaatkan letak geografis kabupaten Mukomuko yang 

berada di lintas barat sumatera sehingga merupakan salah satu 

keunggulan dalam yang dimiliki untuk menghadapi 

persaingan. 

4. Strategi pembangunan ekonomi Weaknes-Threats (W-T) 

Strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan internal 

demi menghindari ancaman eksternal yang ada. Beberapa strategi yang 

dapat digunakan dalam pembangunan berdasarkan strategi W-T adalah 

: 

a. Mengembangkan sumberdaya manusia yang tinggi guna 

menghadapi persaingan, dan memanfaatkan aset daerah yang 

ada di kabupaten Mukomuko. 
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b. Meningkatkan promosi pariwisata yang ada di kabupaten 

Mukomuko dan mengembangkan sarana dan prasana yang ada 

karena dianggap mengalami keterbelakangan.  

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, 

agar tidak menjadi masalah jangka panjang, karena adanya 

perusahaan yang tidak menjaga lingkungan dan merusak 

ekosistem yang terdapat di sungai. Bahkan dalam jangka 

panjang dapat merusak laut. 

d. Meningkatkan penguasaan teknologi dan mengembangkan 

permodalan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta 

memanfaatkan dan mengolahnya secara maksimal, hal tersebut 

guna meminimalisir campur tangan pihak asing dalam 

pengembangan sektor unggulan di kabupaten Mukomuko. 

 


