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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Model Rasio Pertumbuhan 

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah salah satu alat yang 

digunakan untuk melakukan analisis alternatif guna mengetahui potensi 

kegiatan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis MRP 

memiliki kemiripan dengan analisis Location Quotient (LQ), perbedaan 

keduanya terletak pada cara menghitung, jika MRP menggunakan kriteria 

pertumbuhan sementara LQ menggunakan distribusi. Kedua hitungan ini 

MRP dan LQ digabung untuk mendapatkan hasil identifikasi kegiatan sektor 

yang unggul, baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhannya (Yusuf, 

1999). 

Langkah yang dilakukan dalam analisis MRP adalah dengan 

membandingkan pertumbuhan suatu sektor di kabupaten/kota dengan 

pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. Terdapat dua analisis dalam 

MRP yaitu analisis Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (provinsi) dan 

analisis Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi. Penelitian ini menggunakan 

analisis Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (kabupaten/kota). 

Dibawah ini merupakan hasil perhitungan dan analisis MRP 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nilai RPs lebih dari 1 dikatakan positif (+) 

dan RPs lebih kecil dari 1 dikatakan negatif (-). 
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TABEL 5.1 

Hasil Perhitungan MRP Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2014 

Sektor 
RPR RPS 

Riil Nominal Riil Nominal 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
0.900 - 1.011 + 

Pertambangan dan Penggalian 0.714 - 
-

1.123 
- 

Industri Pengolahan 0.885 - 1.565 + 

Pengadaan Listrik dan Gas 1.492 + 1.086 + 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 
0.896 - 0.816 - 

Konstruksi 1.383 + 1.007 + 

Perdagangan Besar dan Eceran ; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
1.114 + 0.989 - 

Transportasi dan Pergudangan 1.309 + 0.973 - 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
1.113 + 0.974 - 

Informasi dan Komunikasi 1.285 + 0.991 - 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.548 + 0.843 - 

Real Estate 1.472 + 0.966 - 

Jasa Perusahaan 1.453 + 0.853 - 

Adminstrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 
0.624 - 0.930 - 

Jasa Pendidikan 1.801 + 0.983 - 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
1.291 + 0.968 - 

Jasa Lainnya 0.473 - 1.011 + 

Sumber : BPS Kab. Ogan Komering Ulu (data diolah) 

Keterangan : RPR = Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi, RPs = Rasio 

Pertumbuhan Wilayah Studi. 

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sektor 

ekonomi yang mempunyai nilai RPR  positif (+) dan nilai RPs positif (+) 

yaitu sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor kontruksi, . Hal ini berarti 

pada periode tahun 2010 – 2014, sektor tersebut merupakan sektor unggulan 
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baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten karena mempunyai 

pertumbuhan yang menonjol dari sektor ekonomi yang lain.  

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR  positif (+) dan nilai RPs 

negatif (-) yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa 

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

pendidikan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini berarti 

pada periode tahun 2010 – 2014 sektor tersebut pada tingkat provinsi 

mempunyai pertumbuhan yang menonjol namun pada tingkat kabupaten 

belum menonjol.  

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR  negatif (-) dan nilai RPs 

positif (+) yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri 

pengolahan dan sektor jasa lainnya. Hal ini berarti pada periode tahun 2010 

– 2014 sektor tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak 

menonjol sementara pada tingkat kabupaten termasuk menonjol. 

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR  negatif (-) dan nilai RPs 

negatif (-) yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Hal ini berarti pada 

periode tahun 2010 – 2014 sektor tersebut pada tingkat provinsi dan pada 

tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan rendah. 
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Dari hasil analisis MRP Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan 

bahwa sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor kontruksi merupakan 

sektor yang dominan pertumbuhannya. Kelancaran pasokan listrik 

merupakan salah satu pertimbangan penting bagiinvestor untuk 

menanamkan modal, oleh karena itu pemerintah meningkatkan sektor 

tersebut setiap tahunnya. Selain itu, sektor kontruksi juga memiliki peranan 

penting bagi pertumbuhan perekonomian daerah sehingga pembangunan 

kedua sektor tersebut harus ditingkatkan. 

B. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share memiliki peranan penting untuk mengetahui 

tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Alat analisis ini digunakan untuk 

menganalisis sektor potensial atau basis dalam perekonomian. Beberapa 

komponen digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran 

perekonomian yaitu komponen pertumbuhan provinsi, bauran industri dan 

keunggulan kompetitif per sektor ekonomi di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

Menurut Sjafrizal (2008), peningkatan kegiatan ekonomi yang 

diindikasikan oleh kenaikan PDRB suatu wilayah dapat diperluas atas tiga 

komponen. Secara rinci ketiga komponen tersebut adalah peningkatan 

PDRB yang disebabkan oleh faktor luar (kebijakan nasional/provinsi) atau 

sering disebut dengan efek pertumbuhan ekonomi regional (Nij). Pengaruh 

kedua adalah pengaruh struktur pertumbuhan sektor dan subsektor, atau 
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disebut dengan industrial mix-effect efek bauran industri (Mij) dan terakhir 

adalah pengaruh keuntungan kompetitif wilayah studi (Cij). 

Hasil analisis Shift Share dalam sektor – sektor ekonomi di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu dari tahun 2012 – 2014 dapat dilihat dalam tabel 5.2 

dibawah ini : 

TABEL 5.2 

Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2014 

  

Sektor 
2012 2013 2014 

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

1 
145700.2 -16186.4 5188.3 134702.1 121436.7 -3089.8 63645315 63763662 109285.8 -14569.2 -7355.51 87361.13 

2 
95230.77 -32514.3 -115144 -52427.2 71017.05 -24707.5 -1196048871 -1196048871 58247.45 -21786.6 -104312 -67850.9 

3 
65058.44 -9235.06 18079.26 73902.63 55530.85 -13265 409376598.1 409418864 51801.58 -1221.03 32807.63 83388.17 

4 
261.9445 165.0237 47.47621 474.4445 222.1406 52.60994 293676 293950.7 211.1676 188.788 32.34353 432.2991 

5 
640.8524 185.7897 -231.2 595.4416 528.982 -30.2133 -552760 -552262 482.6928 211.5269 -159.126 535.0936 

6 
51175.31 39592.43 -3273.23 87494.51 44149.78 31353.59 1423657 1499160 39953.08 -3344.98 252.9196 36861.02 

7 
60188.05 12079.27 -2851.09 69416.23 50397.52 6317.064 -3870227 -3813513 45747.57 -2210.51 1814.363 45351.42 

8 
6909.3 551.8403 459.5547 7920.695 5851.292 2314.574 -3162679 -3154513 5455.829 2913.023 356.1191 8724.972 

9 
7622.564 2380.299 -531.795 9471.068 6195.572 -2747.98 -914894 -911447 5670.105 1155.576 -163.955 6661.726 

10 
4029.857 873.6542 31.4993 4935.011 3377.197 452.4714 11569.38 15399.05 3161.92 2351.522 -157.75 5355.692 

11 
12784.65 17644.21 -10348.4 20080.47 10932.9 10111.88 -42518164.89 -42497120.12 9850.94 -1519.8 -190.718 8140.419 

12 
19605.89 8819.919 -1361.68 27064.12 16850.64 11254.28 -5177215 -5149110 15615.03 8612.418 -1464.13 22763.32 

13 
458.1655 130.0994 -124.235 464.0303 390.366 289.8083 -1093298 -1092618 359.071 116.2744 -12.3996 462.9458 

14 
11061.56 -7803.23 -66.7295 3191.598 8799.321 -7598.3 -87682.1 -86481 8071.751 3479.632 -1644.84 9906.542 

15 
12278.42 -479.685 -1066.23 10732.5 10606.73 9013.312 -11639958.13 -11620338.09 10901.6 27625.24 4518.406 43045.25 

16 
5662.527 1185.924 -200.172 6648.279 4712.329 170.3652 -1842478 -1837596 4448.424 4561.782 -627.258 8382.948 

17 
5258.655 -4411.54 -15.8323 831.2818 4247.098 -2366.25 -939849 -937968 3798.138 -1285.28 -5.29881 2507.561 

PDRB 
503927.1 12978.25 -111408 405497.1 415246.5 17524.92 -793143571.8 -792710800.4 373062.2 5278.345 -76310.9 302029.6 

Keterangan : Nij adalah Komponen Pertmbuhan Nasional,  Mij adalah Komponen Bauran Industri, Cij adalah Komponen Keunggulan 

Kompetitif, Dij adalah Komponen Pertumbuhan Daerah 

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 

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

6. Konstruksi 

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

8. Transportasi dan Pergudangan 

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

10. Informasi dan Komunikasi 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 

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 
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1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan 

Provinsi Sumatera Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam 

memberikan kontribusi PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 145700,2 juta 

rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 121436,7 juta rupiah, 

pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 109285,8 juta rupiah terhadap 

kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran 

industri (Mij) memiliki nilai yang negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -

16186,4 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif menjadi sebesar 

-3089,8 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai negatif menjadi 

sebesar -14569,2 juta rupiah. Pengaruh komponen keunggulan kompetitif 

(Cij) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai negatif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 5188,3 juta rupiah, meningkat menjadi sebesar 

63645315 juta rupiah pada tahun 2013, dan menurun menjadi sebesar -

7355,51 juta rupiah pada tahun 2014. Dari hasil analisis shift share 

diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) negatif, hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan 

sektor yang sama di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari 

komponen keunggulan kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki daya saing rendah di 
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Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada sektor yang sama di 

tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai 

positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 134702,1 juta rupiah, meningkat pada 

tahun 2013 menjadi sebesar 63763662 juta rupiah, menurun pada tahun 

2014 menjadi sebesar 87361,13 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti 

bahwa pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih cepat 

dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh 

beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera 

Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi 

PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 95230,77 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 71017,05 juta rupiah, pada tahun 2014 menurun 

menjadi sebesar 58247,45 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB Provinsi 

Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) memiliki nilai 

yang negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -32514,3 juta rupiah, pada tahun 

2013 memiliki nilai negatif menjadi sebesar -24786,6 juta rupiah, dan pada 

tahun 2014 memiliki nilai negatif menjadi sebesar -21786,6 juta rupiah. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor pertambangan dan 

penggalian memiliki nilai negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -115144 
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juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -1196095181 

juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai negatif sebesar -104312 juta 

rupiah. Dari hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran 

industri (Mij) negatif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor 

pertambangan dan penggalian di Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh 

lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sumatera 

Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan kompetitif (Cij) negatif 

yang menunjukkan bahwa sektor perta,bangan dan penggalian memiliki 

daya saing rendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor pertambangan 

dan penggalian Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai negatif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar -52427,2 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki 

nilai negatif sebesar -1196048871 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

memiliki nilai negatif sebesar -67850 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti 

bahwa pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian lebih lambat 

dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Sektor Industri Pengolahan 

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh 

beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera 

Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi 

PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 65058,44 juta rupiah, pada tahun 2013 
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menurun menjadi sebesar 55530,85 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

menurun menjadi sebesar 51801,58 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB 

Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) 

memiliki nilai yang negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -9235,06 juta 

rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif menjadi sebesar -13265 juta 

rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai negatif sebesar -1221,03 juta 

rupiah. Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor industri 

pengolahan memiliki nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 18079,26 

juta rupiah, meningkat menjadi sebesar 409376598,1 juta rupiah pada tahun 

2013, dan memiliki nilai positif sebesar 32807,63 juta rupiah pada tahun 

2014. Dari hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran 

industri (Mij) negatif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor 

industri pengolahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh lebih lambat 

dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Selatan. 

Sedangkan nilai dari komponen keunggulan kompetitif (Cij) positif yang 

menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki daya saing tinggi 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada sektor yang sama di 

tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor industri 

pengolahan Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 73902,63 juta rupiah, meningkat pada tahun 2013 

menjadi sebesar 409418864 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai 

positif sebesar 83388,17 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa 
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pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan sektor 

yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 

Sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh 

beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera 

Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi 

PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 261,64 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 222,14 juta rupiah, dan pada tahun 2014 menurun 

menjadi sebesar 211,16 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB Provinsi 

Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) memiliki nilai 

yang positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 165,02 juta rupiah, pada tahun 

2013 menurun menjadi sebesar 52,60 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

memningkat menjadi sebesar 188,78 juta rupiah. Pengaruh komponen 

keunggulan kompetitif (Cij) sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai 

positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 47,47 juta rupiah, meningkat menjadi 

sebesar 293675,98 juta rupiah pada tahun 2013, dan memiliki nilai positif 

sebesar 32,34 juta rupiah pada tahun 2014. Dari hasil analisis shift share 

diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) positif, hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama 

di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan 

kompetitif (Cij) positif yang menunjukkan bahwa sektor pengadaan listrik 
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dan gas memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dibandingkan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor industri 

pengolahan Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 474,44 juta rupiah, meningkat pada tahun 2013 

menjadi sebesar 293950,73 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai 

positif sebesar 432,29 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa 

pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas lebih cepat dibandingkan 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

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

Ulang. 

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

Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan analisis shift share tahun 2010 

– 2014 dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai 

positif dalam memberikan kontribusi PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 

640,85 juta rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 528,98 juta 

rupiah, dan pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 482,69 juta rupiah 

terhadap kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen 

bauran industri (Mij) memiliki nilai yang positif yaitu pada tahun 2012 

sebesar 185,78 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif menjadi 

sebesar -30,21 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif 

sebesar 211,52 juta rupiah. Pengaruh komponen keunggulan kompetitif 
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(Cij) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 

memiliki nilai negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -231,20 juta rupiah, 

memiliki nilai negatif sebesar -552760,42 juta rupiah pada tahun 2013, dan 

memiliki nilai negatif sebesar -159,12 juta rupiah pada tahun 2014. Dari 

hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) 

positif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi 

Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan kompetitif 

(Cij) negatif yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki 

daya saing rendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang Kabupaten Ogan Komering 

Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 595,44 juta rupiah, 

pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -552261,65 juta rupiah, dan 

pada tahun 2014 memiliki nilai positif sebesar 535,09 juta rupiah. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang lebih cepat dibandingkan 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

6. Sektor Konstruksi 

Sektor konstruksi di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan 

analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa 
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komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan 

(Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi PDRB 

yaitu pada tahun 2012 sebesar 51175,30 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 44419,78 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

menurun menjadi sebesar 39953,07 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB 

Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) 

memiliki nilai yang negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar 39592,43 juta 

rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 31353,59 juta rupiah, dan 

pada tahun 2014 memiliki nilai negatif sebesar -3344,98 juta rupiah. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor konstruksi memiliki 

nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar -3273,22 juta rupiah, memiliki 

nilai positif sebesar 1423656,61 juta rupiah pada tahun 2013, dan memiliki 

nilai positif sebesar 252,91 juta rupiah pada tahun 2014. Dari hasil analisis 

shift share diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) negatif, hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor konstruksi di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama 

di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan 

kompetitif (Cij) positif yang menunjukkan bahwa sektor konstruksi 

memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan 

pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor konstruksi 

Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 

2012 sebesar 87494,51 juta rupiah, meningkat pada tahun 2013 menjadi 
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sebesar 1499159,98 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif 

sebesar 36861 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan 

sektor konstruksi lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Sumatera Selatan. 

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

Motor. 

Sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda 

motor di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan analisis shift share 

tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh 

komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan (Nij) sektor ini memiliki 

nilai positif dalam memberikan kontribusi PDRB yaitu pada tahun 2012 

sebesar 60188,04 juta rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 

50397,51 juta rupiah, dan pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 

45747,56 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan. 

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) memiliki nilai yang negatif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 12079,27 juta rupiah, pada tahun 2013 menurun 

menjadi sebesar 6317,06 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai 

negatif sebesar -3344,98 juta rupiah. Pengaruh komponen keunggulan 

kompetitif (Cij) sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan 

sepeda motor memiliki nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar -2851,09 

juta rupiah, memiliki nilai negatif sebesar -3870227,40 juta rupiah pada 

tahun 2013, dan memiliki nilai positif sebesar 1814,36 juta rupiah pada 

tahun 2014. Dari hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran 
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industri (Mij) negatif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor 

perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan 

sektor yang sama di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari 

komponen keunggulan kompetitif (Cij) positif yang menunjukkan bahwa 

sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor 

memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan 

pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor pedagangan besar 

dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor Kabupaten Ogan Komering 

Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 69416,22 juta 

rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -3813512,82 juta 

rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif sebesar 45351,4 juta 

rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan sektor perdagangan 

besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor lebih cepat 

dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan. 

Sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh 

beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera 

Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi 

PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 6909,30 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 5851,29 juta rupiah, dan pada tahun 2014 
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menurun menjadi sebesar 5455,82 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB 

Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) 

memiliki nilai yang positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 551,84 juta 

rupiah, pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 2314,57 juta rupiah, 

dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 2913,02 juta rupiah. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor transportasi dan 

pergudangan memiliki nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 459,55 

juta rupiah, memiliki nilai negatif sebesar -3162678,69 juta rupiah pada 

tahun 2013, dan memiliki nilai positif sebesar 356,11 juta rupiah pada tahun 

2014. Dari hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran 

industri (Mij) positif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor 

transportasi dan pergudangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh 

lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sumatera 

Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan kompetitif (Cij) positif 

yang menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan memiliki 

daya saing tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor transportasi dan 

pergudangan Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 7920,69 juta rupiah, memiliki nilai negatif sebesar 

-3154512,83 juta rupiah pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 memiliki 

nilai positif sebesar 8724,97 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa 
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pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan lebih cepat dibandingkan 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan 

Provinsi Sumatera Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam 

memberikan kontribusi PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 7622,56 juta 

rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 6195,57 juta rupiah, dan 

pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 5670,10 juta rupiah terhadap 

kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran 

industri (Mij) memiliki nilai yang positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 

2380,29 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -

2747,98 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif sebesar 

1155,57 juta rupiah. Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) 

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai negatif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar -531,79 juta rupiah, memiliki nilai negatif sebesar -

914894,37 juta rupiah pada tahun 2013, dan memiliki nilai negatif sebesar -

163,95 juta rupiah pada tahun 2014. Dari hasil analisis shift share diperoleh 

nilai komponen bauran industri (Mij) positif, hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang 

sama di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen 
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keunggulan kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki daya saing rendah di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada sektor yang sama di 

tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh 

nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 9471,06 juta rupiah, pada tahun 

2013 memiliki nilai negatif sebesar 911446,78 juta rupiah, dan pada tahun 

2014 memiliki nilai positif sebesar 6661,73 juta rupiah. Hal tersebut 

memiliki arti bahwa pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi 

Sumatera Selatan. 

10. Sektor Informasi dan Komunikasi 

Sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh 

beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera 

Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi 

PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 4029,85 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 452,47 juta rupiah, dan pada tahun 2014 menurun 

menjadi sebesar 3161,92 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB Provinsi 

Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) memiliki nilai 

yang positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 873,65 juta rupiah, pada tahun 

2013 menurun menjadi sebesar 452,47 juta rupiah, dan pada tahun 2014 
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meningkat menjadi sebesar 2351,52 juta rupiah. Pengaruh komponen 

keunggulan kompetitif (Cij) sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai 

negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar 31,49 juta rupiah, pada tahun 2013 

meningkat menjadi sebesar 11569,37, dan memiliki nilai negatif sebesar -

157,75 juta rupiah pada tahun 2014. Dari hasil analisis shift share diperoleh 

nilai komponen bauran industri (Mij) positif, hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama 

di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan 

kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa sektor informasi dan 

komunikasi memiliki daya saing rendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dibandingkan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor informasi dan 

komunikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 4935,01 juta rupiah, meningkat pada tahun 2013 

menjadi sebesar 15399,04 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai 

positif sebesar 5355,69 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa 

pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi lebih cepat dibandingkan 

sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 

Sektor jasa keuangan dan asuransi di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh 

beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera 
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Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi 

PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 12784,64 juta rupiah, pada tahun 2013 

meningkat menjadi sebesar 10932,90 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

menurun menjadi sebesar 9850,93 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB 

Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) 

memiliki nilai yang negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar 17644,20 juta 

rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 10111,87 juta rupiah, dan 

pada tahun 2014 memiliki nilai negatif sebesar -1519,80 juta rupiah. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor jasa keuangan dan 

asuransi memiliki nilai negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -10348,38 juta 

rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -42518164,89 juta 

rupiah dan memiliki nilai negatif sebesar -190,71 juta rupiah pada tahun 

2014. Dari hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran 

industri (Mij) negatif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor jasa 

keuangan dan asuransi di Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh lebih 

lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sumatera 

Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan kompetitif (Cij) negatif 

yang menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki daya 

saing rendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada sektor 

yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor jasa keuangan 

dan asuransi Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 20080,47 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki 
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nilai negatif sebesar -42497120,12 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

memiliki nilai positif sebesar 8140,42 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti 

bahwa pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi lebih cepat 

dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

12. Sektor Real Estate 

Sektor real estate di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan 

analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa 

komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan 

(Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi PDRB 

yaitu pada tahun 2012 sebesar 19605,88 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 16850,64 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

menurun menjadi sebesar 16615,03 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB 

Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) 

memiliki nilai yang positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 8819,91 juta 

rupiah, pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 11254,27 juta rupiah, 

dan pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 8612,41 juta rupiah. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor real estate 

memiliki nilai negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -1361,68 juta rupiah, 

pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -5177215,30 juta rupiah dan 

memiliki nilai negatif sebesar -1464,12 juta rupiah pada tahun 2014. Dari 

hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) 

positif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor real estate di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan 
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sektor yang sama di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari 

komponen keunggulan kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa 

sektor real estate memiliki daya saing rendah di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu dibandingkan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor real estate 

Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 

2012 sebesar 27064,12 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif 

sebesar -5149110,38 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif 

sebesar 22763,3 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan 

sektor real estate lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Sumatera Selatan. 

13. Sektor Jasa Perusahaan 

Sektor jasa perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan 

analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa 

komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan 

(Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi PDRB 

yaitu pada tahun 2012 sebesar 458,16 juta rupiah, pada tahun 2013 menurun 

menjadi sebesar 390,36 juta rupiah, dan pada tahun 2014 menurun menjadi 

sebesar 359,07 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB Provinsi Sumatera 

Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) memiliki nilai yang 

positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 130,09 juta rupiah, pada tahun 2013 

meningkat menjadi sebesar 289,80 juta rupiah, dan pada tahun 2014 
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menurun menjadi sebesar 116,27 juta rupiah. Pengaruh komponen 

keunggulan kompetitif (Cij) sektor jasa perusahaan memiliki nilai negatif 

yaitu pada tahun 2012 sebesar -124,23 juta rupiah, pada tahun 2013 

memiliki nilai negatif sebesar -1093297,92 juta rupiah dan memiliki nilai 

negatif sebesar -12,39 juta rupiah pada tahun 2014. Dari hasil analisis shift 

share diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) positif, hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor jasa perusahaan di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang 

sama di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen 

keunggulan kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa sektor jasa 

perusahaan memiliki daya saing rendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dibandingkan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor jasa perusahaan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 

2012 sebesar 464,03 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif 

sebesar -1092617,74 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif 

sebesar 462,946 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan 

sektor jasa perusahaan lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Sumatera Selatan. 

14. Sektor Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib. 

Sektor adminstrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan analisis shift share tahun 
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2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai 

positif dalam memberikan kontribusi PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 

11061,55 juta rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 8799,32 

juta rupiah, dan pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 8071,75 juta 

rupiah terhadap kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh 

komponen bauran industri (Mij) memiliki nilai yang positif yaitu pada tahun 

2012 sebesar -7803,23 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif 

sebesar -7598,30 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif 

sebesar 3479,63 juta rupiah. Pengaruh komponen keunggulan kompetitif 

(Cij) sektor adminstrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 

memiliki nilai negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -66,72 juta rupiah, 

pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -87682,06 juta rupiah dan 

memiliki nilai negatif sebesar -1644,84 juta rupiah pada tahun 2014. Dari 

hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) 

positif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor adminstrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama 

di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan 

kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa sektor adminstrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki daya saing 

rendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan pada sektor yang 

sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 



86 
 

 
 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor adminstrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Kabupaten Ogan 

Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 3191,59 

juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -86481,04 juta 

rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif sebesar 9906,54 juta 

rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan sektor adminstrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib lebih cepat 

dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

15. Sektor Jasa Pendidikan 

Sektor jasa pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan 

analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa 

komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan 

(Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi PDRB 

yaitu pada tahun 2012 sebesar 12278,42 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 10606,73 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

menurun menjadi sebesar 10901,60 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB 

Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) 

memiliki nilai yang positif yaitu pada tahun 2012 sebesar -479,68 juta 

rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai positif sebesar 9013,31 juta rupiah, 

dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif sebesar 27625,23 juta rupiah. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor jasa pendidikan 

memiliki nilai positif yaitu pada tahun 2012 sebesar -1066,23 juta rupiah, 

pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -11639958,13 juta rupiah 
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dan memiliki nilai positif sebesar 4518,40 juta rupiah pada tahun 2014. Dari 

hasil analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) 

positif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor jasa pendidikan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan 

sektor yang sama di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari 

komponen keunggulan kompetitif (Cij) positif yang menunjukkan bahwa 

sektor jasa pendidikan memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu dibandingkan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor jasa pendidikan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 

2012 sebesar 10732,50 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif 

sebesar -11620338,09 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai 

positif sebesar 43045,2 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa 

pertumbuhan sektor jasa pendidikan lebih cepat dibandingkan sektor yang 

sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu berdasarkan analisis shift share tahun 2010 – 2014 

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan 

Provinsi Sumatera Selatan (Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam 

memberikan kontribusi PDRB yaitu pada tahun 2012 sebesar 5662,52 juta 

rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 4712,32 juta rupiah, dan 
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pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 4448,42 juta rupiah terhadap 

kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran 

industri (Mij) memiliki nilai yang positif yaitu pada tahun 2012 sebesar 

1185,92 juta rupiah, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 170,36 juta 

rupiah, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 4561,78 juta 

rupiah. Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial memiliki nilai negatif yaitu pada tahun 2012 

sebesar 200,17 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -

1842478,20 juta rupiah dan memiliki nilai negatif sebesar -627,25 juta 

rupiah pada tahun 2014. Dari hasil analisis shift share diperoleh nilai 

komponen bauran industri (Mij) positif, hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama 

di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen keunggulan 

kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa sektor jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial memiliki daya saing rendah di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu dibandingkan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif 

yaitu pada tahun 2012 sebesar 4810,17 juta rupiah, pada tahun 2013 

memiliki nilai negatif sebesar -1837595,50 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

memiliki nilai positif sebesar 8382,95 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti 
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bahwa pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial lebih cepat 

dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

17. Sektor Jasa Lainnya 

Sektor jasa lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan 

analisis shift share tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa 

komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan 

(Nij) sektor ini memiliki nilai positif dalam memberikan kontribusi PDRB 

yaitu pada tahun 2012 sebesar 5258,65 juta rupiah, pada tahun 2013 

menurun menjadi sebesar 4247,09 juta rupiah, dan pada tahun 2014 

menurun menjadi sebesar 3798,13 juta rupiah terhadap kontribusi PDRB 

Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh komponen bauran industri (Mij) 

memiliki nilai yang negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -4411,54 juta 

rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -2366,25 juta rupiah, 

dan pada tahun 2014 memiliki nilai negatif sebesar 1285,27 juta rupiah. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor jasa lainnya 

memiliki nilai negatif yaitu pada tahun 2012 sebesar -15,83 juta rupiah, 

pada tahun 2013 memiliki nilai negatif sebesar -939848,61 juta rupiah dan 

memiliki nilai negatif sebesar -5,29 juta rupiah pada tahun 2014. Dari hasil 

analisis shift share diperoleh nilai komponen bauran industri (Mij) negatif, 

hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor jasa lainnya di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang 

sama di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai dari komponen 

keunggulan kompetitif (Cij) negatif yang menunjukkan bahwa sektor jasa 
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lainnya memiliki daya saing rendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dibandingkan pada sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) sektor jasa lainnya 

Kabupaten Ogan Komering Ulu diperoleh nilai positif yaitu pada tahun 

2012 sebesar 831,28 juta rupiah, pada tahun 2013 memiliki nilai negatif 

sebesar -937967,77 juta rupiah, dan pada tahun 2014 memiliki nilai positif 

sebesar 2507,56 juta rupiah. Hal tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan 

sektor jasa lainnya lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Bardasarkan hasil analisis, secara keseluruhan komponen 

pertumbuhan nasional (Nij) masing – masing sektor mengalami penurunan 

dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012 sebesar 503927,1 juta rupiah, 

mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 415246,5 juta 

rupiah, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 

373062,2 juta rupiah. 

Pertumbuhan komponen bauran industri (Mij) secara total mengalami 

fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012 sebesar 12978,25 

juta rupiah, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sebesar 

17524,92 juta rupiah dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 

sebesar 5278,345 juta rupiah. Tercatat sektor – sektor yang memiliki nilai 

positif terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu sektor 

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

limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor 
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penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan 

komunikasi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor adminstrasi 

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

dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Pertumbuhan komponen keunggulan kompetitif (Cij) secara total 

mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012 sebesar 

-111408 juta rupiah, pada tahun 2013 sebesar -793143571,8 juta rupiah, dan 

pada tahun 2014 sebesar -76310,9 juta rupiah. Tercatat sektor yang 

memiliki nilai positif terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu 

sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor 

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

motor, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor jasa pendidikan. 

Pertumbuhan komponen pertumbuhan daerah (Dij) keseluruhan sektor 

memiliki nilai positif kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian 

yang memiliki nilai negatif. Secara total komponen pertumbuhan daerah 

(Dij) mengalami fluktuasi, tercatat pada tahun 2012 sebesar 405497,1 juta 

rupiah, pada tahun 2013 sebesar -792710800,4 juta rupiah, dan pada tahun 

2014 sebesar 302029,6 juta rupiah. 

C. Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor 

yang dapat dijadikan unggulan dari sisi kontribusi, sehingga dapat diketahui 

komoditas ekspor suatu wilayah. Untuk melihat potensi ekonomi di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu digunakan analisis LQ. Analisis LQ didapat 
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dengan membandingkan kontribusi suatu sektor di suatu wilayah terhadap 

total output keseluruhannya dengan kontribusi sektor yang sama terhadap 

total output di provinsi.  

Apabila hasil perhitungan LQ pada salah satu sektor menunjukkan 

hasil lebih dari satu (LQ>1) maka sektor tersebut merupakan sektor basis di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berarti peranan sektor tersebut di 

Kabupaten lebih dominan dibandingkan sektor di tingkat provinsi dan 

sebagai petunjuk bahwa kabupaten surplus akan produk sektor tersebut. 

Apabila hasil perhitungan LQ pada salah satu sektor tersebut menunjukkan 

hasil kurang dari satu (LQ<1) maka sektor tersebut merupakan sektor 

nonbasis di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berarti peranan sektor 

tersebut lebih kecil di kabupaten dibandingkan peranannya di tingkat 

provinsi. 

Berikut tabel hasil perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) 

Kabupaten Ogan Komering Ulu : 

TABEL 5.3 

Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Tahun 2010 – 2014 

Sektor 
Location Quotient Rerata 

LQ 2010 2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.4608 1.4724 1.4978 1.5169 1.5286 1.4953 

Pertambangan dan Penggalian 0.9281 0.8930 0.8347 0.7691 0.7141 0.8278 

Industri Pengolahan 0.6493 0.6716 0.6938 0.7276 0.7563 0.6997 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.6025 0.6103 0.6263 0.6368 0.6479 0.6248 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah, dan Daur Ulang 
1.1321 1.1408 1.1316 1.1368 1.1325 1.1348 

Konstruksi 0.8796 0.8890 0.8988 0.9080 0.9180 0.8987 

Perdagangan Besar dan Eceran ; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
1.2140 1.2178 1.2323 1.2442 1.2598 1.2336 



93 
 

 
 

Sektor 
Location Quotient Rerata 

LQ 2010 2011 2012 2013 2014 

Transportasi dan Pergudangan 0.7855 0.7795 0.7945 0.8003 0.8112 0.7942 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
1.2972 1.3045 1.3182 1.3304 1.3430 1.3187 

Informasi dan Komunikasi 0.2686 0.2700 0.2742 0.2769 0.2793 0.2738 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.0408 1.0373 1.0027 0.9936 1.0034 1.0155 

Real Estate 1.4369 1.4438 1.4590 1.4715 1.4812 1.4585 

Jasa Perusahaan 0.9338 0.9191 0.9169 0.9134 0.9218 0.9210 

Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 
0.6624 0.6634 0.6731 0.6798 0.6810 0.6719 

Jasa Pendidikan 0.9899 0.9939 1.0032 1.0078 1.0356 10.061 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.7157 1.7265 1.7484 1.7625 1.7707 1.7448 

Jasa Lainnya 1.2070 1.2197 1.2376 1.2486 1.2620 1.2350 

Sumber : BPS Kab. Ogan Komering Ulu (data diolah) 

Berdasarkan tabel 5.3 hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa 

terdapat sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

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

motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa 

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

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

tersebut merupakan sektor basis yang memiliki peranan penting dalam 

perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditunjukkan dengan 

nilai koefisien LQ>1. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut 

mampu memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dan cenderung mampu mengekspor ke wilayah lain.  

Pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor industry 

pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor kontruksi, sektor 

transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa 
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perusahaan dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib memiliki nilai koefisien LQ<1, hal ini menunjukkan bahwa 

sektor tersebut merupakan sektor non basis dan cenderung akan mengimpor 

dari wilayah lain. 

Dari hasil perhitungan analisis tersebut menunjukkan bahwa sektor 

yang memilliki nilai LQ>1 adalah sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan (rerata LQ = 1,4953), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, 

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

dan sepeda motor (rerata LQ = 1,2336), sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum (rerata LQ = 1,3187), sektor jasa keuangan dan asuransi 

(rerata LQ = 1,0155), sektor real estate (rerata LQ = 1,4585), sektor jasa 

pendidikan (rerata LQ = 1,0061),  sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

(rerata LQ = 1,7448), dan sektor jasa lainnya (rerata LQ = 1,2350) sebagai 

sektor unggulan dan memiliki keunggulan komparatif. Oleh karena itu, 

sektor tersebut perlu diupayakan baik oleh pemerintah untuk lebih 

dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian daerah di 

wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

D. Analisis Overlay 

Analisis Overlay digunakan untuk menentukan sektor atau kegiatan 

ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria 

kontribusi dengan menggabungkan hasil metode Model Rasio Pertumbuhan 

(MRP) dan Location Quotient (LQ). Jika nilai RPs>1 yaitu positif (+), 

artinya menunjukkan pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi lebih 
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tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi. 

Jika RPs<1 yaitu negatif (-) artinya pertumbuhan suatu sektor pada tingkat 

wilayah studi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor 

tersebut pada wilayah referensi. Sedangkan dari analisis LQ, jika nilai LQ>1 

yaitu positif (+) artinya menunjukkan sektor tersebut mempunyai kontribusi 

besar, dan jika nilai LQ<1 yaitu negatif (-) artinya sektor tersebut memiliki 

kontribusi kecil. 

Adapun hasil perhitungan analisis Overlay dalam sektor – sektor 

ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini : 

TABEL 5.4 

Hasil Perhitungan Overlay Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Tahun 2010 – 2014 

 

Sektor 
MRP (RPs) LQ 

Nilai Nominal Nilai Nominal 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
1.011 + 1.4953 + 

Pertambangan dan Penggalian 
-

1.123 
- 0.8278 - 

Industri Pengolahan 1.565 + 0.6997 - 

Pengadaan Listrik dan Gas 1.086 + 0.6248 - 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 
0.816 - 1.1348 + 

Konstruksi 1.007 + 0.8987 - 

Perdagangan Besar dan Eceran ; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
0.989 - 1.2336 + 

Transportasi dan Pergudangan 0.973 - 0.7942 - 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
0.974 - 1.3187 + 

Informasi dan Komunikasi 0.991 - 0.2738 - 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0.843 - 1.0155 + 

Real Estate 0.966 - 1.4585 + 

Jasa Perusahaan 0.853 - 0.9210 - 
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Sektor 
MRP (RPs) LQ 

Nilai Nominal Nilai Nominal 

Adminstrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

0.930 - 0.6719 - 

Jasa Pendidikan 0.983 - 1.0061 + 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
0.968 - 1.7448 + 

Jasa Lainnya 1.011 + 1.2350 + 

Sumber : BPS Kab. Ogan Komering Ulu (data diolah) 

Keterangan : 

MRP : Model Rasio 

RPs : Nilai Rasio Pertumbuhan Wilayah 

LQ : Nilai Koefisien Location Quotient  

Dari hasil perhitungan analisis Overlay tahun 2010 – 2014 pada tabel 

5.4, dapat dilihat sektor ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu baik 

pertumbuhan maupun dari kontribusi yang diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+) terdapat pada sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan dan sektor jasa lainnya. Artinya sektor 

tersebut menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari 

pertumbuhan maupun dari kontribusi yang sangat besar terhadap 

pembentukan PDRB dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), terdapat pada sektor industri 

pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor kontruksi 

menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi 

kontribusinya kecil. Kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan 

kontribusinya untuk menjadi kegiatan yang dominan. 
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3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), terdapat pada sektor pengadaan 

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

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

akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, 

sektor real estate, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial menunjukkan suatu kegiatan yang 

pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Kegiatan ini sangat 

memungkinkan bahwa kegiatan sedang mengalami penurunan. 

4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), terdapat pada sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi 

dan komunikasi, sektor jasa perusahaan dan sektor administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menunjukkan 

suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan 

maupun kontribusi. 

E. Analisis Klassen Typology 

Analisis Klassen Typology digunakan untuk mengetahui klasifikasi 

sektor perekonomian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis ini 

dapat digunakan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral maupun daerah. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah 

data PDRB. Dalam analisis ini terdapat empat klasifikasi dalam sektor – 

sektor ekonomi yang memiliki karakteristik yang berbeda yaitu, sektor maju 

atau tumbuh cepat (rapid growth sector), sektor maju tetapi tertekan 
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(retarted sector), sektor sedang tumbuh (growing sector), dan sektor relatif 

tertinggal (relativully backward sector). 

Adapun untuk mengetahui hasil dari klasifikasi Klassen Typology 

dapat dilihat dari rata – rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor 

ekonomi provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu 

pada tabel dibawah ini : 

TABEL 5.5 

Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Tahun 2010 – 2014 Berdasarkan Klassen Typology 

 
 Proporsi 

 

Pertumbuhan 

𝑋1

𝑋
 ≥ 1 

𝑋1

𝑋
 ≤ 1 

∆𝑋𝐼

∆𝑋
 ≥ 1 

Sektor Maju: 

 

Pertanian, kehutanan, dan 

perikanan 

Jasa pendidikan 

Jasa lainnya 

 

 

Sektor Sedang Tumbuh: 

 

Industri pengolahan 

Pengadaan listrik dan gas 

Kontruksi 

 

 

∆𝑋𝐼

∆𝑋
 ≤ 1 

Sektor Maju tetapi Tertekan: 

 

Pengadaan air, pengolahan 

sambah, limbah, dan daur ulang 

Perdagangan besar dan eceran ; 

reparasi mobil dan sepeda motor 

Penyediaan akomodasi dan 

makan/minum 

Jasa keuangan dan asuransi 

Real estate 

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

 

 

Sektor Tertinggal: 

 

Pertambangan dan 

penggalian 

Transportasi dan 

pergudangan 

Informasi dan komunikasi 

Jasa perusahaan 

Administrasi pemerintah, 

pertahanan dan jaminan 

sosial wajib 

 

 

Sumber : BPS Kab. Ogan Komering Ulu 

Dari hasil perhitungan tabel 5.5 diatas, terlihat bahwa sektor maju 

adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (kontribusi 1,50 dan 

pertumbuhan 1.02), sektor jasa pendidikan (kontribusi 1,01 dan 

pertumbuhan 1,01) dan sektor jasa lainnya (kontribusi 1,23 dan 
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pertumbuhan 1,03) menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki andil yang 

cukup besar terhadap pembentukkan PDRB di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu dan di masa mendatang akan menjadi sektor yang terus berkembang.  

Sementara untuk sektor yang sedang tumbuh yaitu sektor industri 

pengolahan (0,70 dan 1,58), sektor Pengadaan listrik dan gas (kontribusi 

0,63 dan pertumbuhan 1,10) dan sektor kontruksi (kontribusi 0,90 dan 

pertumbuhan 1,00). Sektor yang Sektor Maju tetapi Tertekan yaitu sektor 

pengadaan air, pengolahan sambah, limbah, dan daur ulang (kontribusi 1,13 

dan pertumbuhan 0,78), sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi 

mobil dan sepeda motor (kontribusi 1,23 dan pertumbuhan 0,98), sektor 

penyediaan akomodasi dan makan/minum (kontribusi 1,32 dan 

pertumbuhan 0,97), sektor jasa keuangan dan asuransi (kontribusi 1,01 dan 

pertumbuhan 0,78), sektor real estate (kontribusi 1,46 dan pertumbuhan 

0,96) dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (kontribusi 1,75 dan 

pertumbuhan 0,96).  

Sektor pertambangan dan penggalian (kontribusi 0,83 dan 

pertumbuhan -0,84), sektor transportasi dan pergudangan (kontribusi 0,79 

dan pertumbuhan 0,97), sektor informasi dan komunikasi kontribusi (0,27 

dan pertumbuhan 0,99), sektor jasa perusahaan (kontribusi 0,92 dan 

pertumbuhan 0,83) dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib (kontribusi 0,67 dan pertumbuhan 0,89) termasuk 

sektor yang tertinggal. 
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F. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dan 

dapat menyelaraskan faktor – faktor dari lingkungan internal dan eksternal 

serta dapat mengarahkan dan berperan sebagai katalisator dalam proses 

perencanaan strategis. Unsur – unsur SWOT meliputi S (strength), W 

(weakness), O (opportunity), dan T (threat). Matriks ini dapat menghasilkan 

empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, 

strategi W-T dan strategi S-T. Strategi S-O adalah upaya untuk 

memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap 

unsur peluang yang ada seoptimal mungkin. Strategi W-O adalah upaya 

untuk memperbaiki masing – masing unsur kelemahan agar dapat 

memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang  

ada. Strategi W-T adalah upaya untuk memperbaiki unsur kelemahan 

gar dapat menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. 

Sedangkan setrategi S-T adalah upaya memaksimalkan setiap unsur 

kekuatan untuk menjaga setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. 

Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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TABEL 5.6 

Hasil Analisis SWOT Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

STRENGTH (S) 

 

1. Potensi SDA yang besar 

di sektor basis (LQ>1) 

2. Fasilitas pendidikan yang 

memadai 

3. Letak geografis 

Kabupaten Ogan 

Komering Ulu yang 

strategis 

4. Memiliki komoditas 

perkebunan andalan dan 

unggulan 

WEAKNESS (W) 

 

1. Pemanfaatan dan 

pengelolaan SDA belum 

optimal 

2. Sarana dan prasarana 

pembangunan di sektor 

basis masih minim 

3. Kualitas SDM yang masih 

rendah 

OPPORTUNITIES (O) 

 

1. Dukungan pemerintah 

daerah dalam memajukan 

sektor basis 

2. Perkembangan teknologi 

di sektor basis 

3. Kemitraan dan kerjasama 

dengan pihak swasta atau 

pihak lain 

4. Kebutuhan dan 

permintaan sarana 

pembangunan 

5. Kebutuhan dan 

permintaan komoditas 

perkebunan yang tinggi 

STRATEGI S-O 

 

1. Meningkatkan potensi 

SDA dengan 

memanfaatkan dukungan 

pemerintah dan 

perkembangan teknologi 

(S1, O1, O2) 

2. Memanfaatkan letak 

geografis untuk 

menggerakkan 

perekonomian 

masyarakat (S3, S4, O5) 

3. Meningkatkan mutu 

pendidikan (S2, O3, O4) 

STRATEGI W-O 

 

1. Mengoptimalkan  

pengelolaan SDA untuk 

membuka lapangan kerja 

dengan dukungan 

pemerintah (W1, O1, O5) 

2. Memperbaiki sarana dan 

prasarana, bekerjasama 

dengan swasta dan pihak 

lain (W2, O3, O4) 

3. Meningkatkan kualitas 

SDM yang sadar 

perkembangan teknologi 

(W3, O2) 

THREATS (T) 

 

1. Kondisi politik dan 

keamanan yang tidak 

stabil 

2. Persaingan antar wilayah 

3. Bencana alam 

4. Daya saing di era 

globalisasi 

STRATEGI S-T 

 

1. Menciptakan iklim usaha 

yang kondusif untuk 

mendorong 

perekonomian 

menghadapi persaingan di 

era globalisasi (S1, S3, 

T1, T2, T4) 

2. Penyediaan sarana dan 

prasarana 

penanggulangan bencana 

alam (S2, T3) 

STRATEGI W-T 

 

1. Meningkatkan kualitas 

SDM untuk bersaing di 

era globalisasi (W3, T2, 

T4) 

2. Memperbaiki sarana dan 

prasarana pembangunan 

serta mengoptimalkan 

pemanfaatan SDA untuk 

menghadapi persaingan 

antar wilayah (W2, T1, 

T2) 

3. Pemberdayaan SDM 

dalam menghadapi 

bencana dan gagal panen 

(W3, T3, T4) 
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1. Strategi Strength-Opportunities (S-O) 

Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal 

untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperoleh keuntungan bagi 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pembangunan wilayahnya. Beberapa 

alternatif Strategi S-O yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama pada 

sektor yang menjadi basis utama Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

berdasarkan hasil LQ>1 yang merupakan sektor basis yaitu sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan air, 

pengelolaansampah, limbah, dan daur ulang, sektor perdagangan besar 

dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, 

sektor real estate, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Sektor tersebut dapat 

dikembangkan dengan memanfaatkan dukungan pemerintah daerah 

serta pengoptimalan perkembangan teknologi di sekitar basis dalam 

melaksanakan pembangunan. 

2) Meningkatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki yaitu 

sektor perkebunan yang memiliki komoditas unggulan. Komoditas 

yang dimiliki sektor perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu 

karet dan sawit. Tercatat pada tahun 2014 produksi kelapa sawit 

sejumlah 306.509,81 ton dengan total luas panen sejumlah 34.620,82 

hektar. Sedangkan produksi karet pada tahun 2014 sejumlah 1.839,48 
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ton dengan total luas panen sejumlah 918,09 hektar. Berdasarkan letak 

geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu yang strategis, yaitu berada 

pada jalur lintas tengah sumatera, diharapkan mampu menjadi pusat 

aktivitas ekonomi dengan menyerap tenaga kerja yang berasal dari 

masyarakat sekitar. 

3) Meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

Sumaber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing. Berdasarkan 

data BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu, tercatat jumlah sekolah 

dasar yang dimiliki sejumlah 199 unit, sekolah menengah pertama 

sejumlah 55 unit, dan sekolah menengah umum/lanjutan sejumlah 39 

unit. Tercatat dari total sekolah dasar hingga sekolah menengah 

umum/lanjutan terdapat 39 unit sekolah swasta dengan rincian sekolah 

dasar sejumlah 14 unit, sekolah menengah pertama sejumlah 12 unit, 

dan sekolah menengah umum/lanjutan sejumlah 13 unit. Terdapat 

peluang untuk bekerjasama dalam bentuk kemitraan dengan pihak 

swasta atau pihak lain dalam pengembangan SDM yang berkualitas 

yaitu dengan penambahan gedung sekolah baru. Selain itu, kebutuhan 

pelengkap untuk pembangunan gedung sekolah baru adalah rumah 

singgah sementara untuk siswa yang lokasi tempat tinggalnya jauh 

dari sekolah. Kebutuhan siswa tersebut dapat dimanfaatkan 

masyarakat sekitar sebagai usaha yang diharapkan dapat 

menggerakkan roda perekonomian. 

2. Strategi Weakness-Opportunities (W-O) 
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Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengetasi 

kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa alternatif 

startegi yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA untuk membuka 

lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di sektor basis. Kebutuhan 

dan permintaan di sektor perkebunan yang tinggi menyebabkan 

pengelolaan di sektor tersebut harus ditingkatkan, salah satunya 

dengan cara penambahan jumlah produksi. Penambahan jumlah 

produksi tersebut menyebabkan ditambahnya jam kerja untuk para 

tenaga kerja. Salah satu cara yang dapat dijadikan sebagai solusi 

adalah dengan penambahan tenaga kerja. Oleh karena itu dibutuhkan 

peran pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang menguntungkan 

bagi masyarakat dalam hal regulasi perusahaan untuk perekrutan 

tenaga kerja. 

2) Peningkatan sarana dan prasarana merupakan salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi suatu daerah. Sarana 

dan prasarana yang tidak maksimal akan menghasilkan output yang 

tidak maksimal. Kebutuhan seperti aspal, penerangan jalan, dan 

perawatan jalan dapat dipenuhi dengan cara bermitra dan bekerjasama 

dengan swasta atau pihak lain. Strategi tersebut sangat 

direkomendasikan untuk mengatasi sarana dan prasarana di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu yang masih kurang. 
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3) Peningkatan kualitas SDM dalam upaya pengoptimalan pengelolaan 

SDA serta peningkatan produksi dan perkembangan teknologi. 

Strategi ini sangat direkomendasikan untuk mengatasi kelemahan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu rendahnya kualitas SDM. 

Sektor pertanian untuk produksi padi merupakan salah satu 

penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. Tercatat pada tahun 2014 produksi padi sawah sejumlah 

53.125,05 ton gabah kering panen, sedangkan produksi padi ladang 

sejumlah 18.116,87 ton gabah kering panen. Namun sebagian besar 

petani masih banyak yang menggunakan alat produksi manual, oleh 

karena itu dibutuhkan pemanfaatan perkembangan teknologi seperti 

pemanfaatan traktor dan mesin penggilingan padi. 

3. Strategi Strengths-Threats (S-T) 

Strategi S-T merupakan strategi yang memaksimalkan setiap unsur 

kekuatan untuk menjaga setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. 

Beberapa alternatif strategi S-T yang dihasilkan sebagai berikut : 

1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong adanya 

investasi. Strategi ini didasarkan atas tanggapan kekuatan dari potensi 

SDA yang besar di sektor basis yang memiliki LQ>1 serta letak 

geografis yang berada di jalur lintas tengah sumatera yang 

mengakibatkan mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan ke 

Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup tinggi. Kekuatan – kekuatan 

tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi iklim usaha yang 
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kondusif untuk menghindari kondisi politik dan keamanan daerah 

yang tidak stabil serta bencana alam yang selama ini terjadi yaitu 

banjir yang menyebabkan padi gagal panen dan karet yang kuantitas 

getahnya menurun, serta kekeringan yang menyebabkan gagal penen 

pada pertanian lainnya. 

2) Fasilitas pendidikan yang memadai di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

terutama di daerah yang dekat dengan sungai membutuhkan 

manajemen penanggulangan bencana. Tercatat pada tahun 2014 curah 

hujan di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki curah hujan antara 

7 mm hingga 402 mm, dan pada bulan desember merupakan puncak 

musim penghujan yang dapat menyebabkan banjir. Daerah yang 

berdekatan dengan sungai pada musim penghujan sangat rentan 

mengalami permasalahan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan 

pembangunan gedung maupun fasilitas yang dapat mengantisipasi jika 

terjadi banjir seperti pembangunan gedung yang lebih tinggi dari 

permukaan tanah, membuat drainase di sekitar sekolah, dan menjaga 

kebersihan sungai. 

4. Strategi Weakness-Threats (W-T) 

Strategi W-T merupakan strategi yang diusulkan untuk mengurangi 

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang ada. Beberapa 

alternatif strategi W-T yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi era globalisasi 

dengan memprioritaskan pada SDM di sektor perkebunan dan 
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pertanian serta memperbaiki jaringan informasi. Strategi ini disusun 

untuk mengantisipasi kelemahan berupa kualitas SDM yang rendah. 

Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas SDM tersebut 

Kabupaten Ogan Komering Ulu mampu bersaing di era globalisasi 

yang menuntut daya saing tinggi. 

2) Memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan serta 

mengotimalkan pemanfaatan SDA untuk menghadapi persaingan antar 

wilayah. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi kelemahan 

khususnya akses jalan yang masih banyak mengalami kerusakan 

sehingga menyebabkan lalu lintas perdagangan menjadi belum 

optimal. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perbaikan jalan 

yang diharapkan mampu mengoptimalkan perdagangan SDA yang 

terdapat di kabupaten Ogan Komering Ulu. 

3) Melakukan pemberdayaan SDM dalam upaya mengantisipasi bencana 

alam dan gagal panen. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi 

persaingan wilayah di era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi 

serta untuk menanggulangi bencana alam seperti banjir, maupun 

kekeringan yang terjadi di Kabupaten Ogan komering Ulu. 


