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ABSTRAK 

Nur Annisa Syahrir, 2020. Analisis Perubahan Struktur Perekonomian dan 
Sektor Ekonomi dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Makassar, Skripsi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas 
Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh pembimbing I Abdul Muttalib dan 
pembimbing II Ismail Rasulong. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengetahui perubahan struktur 
perekonomian dan sektor-sektor yang menjadi sektor basis dalam penyerapan 
tenaga kerja di Kota Makassar. Alat analisis yang digunakan adalah Shift Share 
dan Location Quontient. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makasar. 
Data yang digunakan adalah data time series  yaitu tahun 2015-2019. 

 Hasil analisis Shift Share perekonomian Kota Makassar tahun analisis 
2015-2019 sudah mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Pergeseran diikuti 
dengan pergeseran penyerapan tenaga kerja dan konstribusi terhadap PDRB 
dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hasil analisis Location 
Quontient dari 17 sektor yang diteliti diperoleh koefisien LQ yang lebih besar > 1 
didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. 

 

Kata Kunci : Struktur Perekonomian, Sektor Basis,Tenaga Kerja, Shift 
Share, Location Quontient. 
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ABSTRACK 

NUR ANNISA SYAHRIR, 2020. Analysis Transformation of Structure 
Economy and Economic Sector in Labor Absorption in City of Makassar. 
Thesis Faculty of Economics and Business Departement of Development 
Economics Muhammadiyah University of Makassar. Guided mentor I  by Abdul 
Muttalib and mentor II Ismail Rasulong. 

 Purpose of the research to determine the changes in the structure of the 
economy and the sectors that are sectros base in labor absorption in city of 
makassar. The anlytical tool used is Shift Share and Lacation Quotient. This type 
of research is quantitative. Data to use in data secondary to result of BPS-City of 
Makassar. Data to use is time series in 2015-2019. 

 The results of Shift Share analysis Economic of Makassar City in the 
2015-2019 analysis have already led to the secondary and tertiary sectors. The 
shift was followed by a shift in employment absorption and contribution to GDP 
from the primary sector to the secondary and tertiary sectors. Location Quontient 
analysis results from 17 sectors studied obtained a larger LQ coefficient > 1 
dominated by secondary and tertiary sectors. 

 

Keywords : Structure Economy, Base Sector, Labor, Shift Share,Location 
Quontient. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan ekonomi hakekatnya merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi 

adanya perubahan peranan dari beberapa sektor produksi dan penciptaan 

lapangan kerja serta perubahan pemerataan pendapatan. Di samping itu, 

permasalahan utama pembangunan ekonomi adalah permasalahan alokasi 

sumber daya ekonomi yang tersedia untuk menciptakan nilai tambah secara 

optimal. Dengan demikian, perubahan struktur ekonomi merupakan satu 

bagian proses pembangunan ekonomi. Namun perlu dipahami bahwa 

perubahan struktur ekonomi itu sendiri dapat saja berpengaruh secara negatif 

terhadap hasil pembangunan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, 

ketimpangan pembangunan antar sektor dan tingginya tingkat ketergantungan 

ekonomi. Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi perlu dicermati dan 

diarahkan agar efek negatif tersebut dapat dihindari. 

 Indikasi perubahan struktur ekonomi dapat dilihat dengan pergeseran 

peranan atau perubahan sektor primer (pertanian dan pertambangan) 

terhadap produk domestik bruto yang semakin berkurang diikuti dengan 

pergeseran pernanan sektor sekunder (industri, listrik gas air, dan konstruksi) 

dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan komunikasi, 

keuangan dan jasa) yang cenderung meningkat (Yunisvita, 2011; Kariyasa, 

2015: 90-99). Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dalam jangka 

panjang akan membawa serangkaian perubahan mendasar dalam struktur 
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ekonomi suatu negara atau disebut perubahan struktur ekonomi, yang semula 

lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor primer menuju 

struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor 

sekunder dan tersier (Jumadi, 2015). 

 Proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan membawa 

dua perubahan mendasar dalam struktur ekonomi yaitu sisi permintaan 

agregat dan sisi penawaran agregat. Pada sisi permintaan agregat, 

perubahan struktur ekonomi disebabkan karena adanya peningkatan 

pendapatan masyarakat yang membuat perubahan pada pola konsumsinya. 

Sedangkan dari sisi penawaran agregat, faktor-faktor pendorong utamanya 

adalah terjadinya perubahan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, 

serta penemuan material-material baru untuk produksi (Setiawan, 2016). 

Proses pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan tingkat perubahan struktural. 

Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) menurunnya 

pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder 

(industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) juga memberikan konstribusi 

yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. 

 Distribusi sektor primer di Kota Makasasr pada tahun 2015-2019 

mengalami penurunan yaitu dari 0,58 persen menjadi 0,48 persen. Sektor 

sekunder juga mengalami penurunan yaitu dari 37,62 persen menjadi 36,73 

persen. Sedangkan sektor tersier mengalami peningkatan yaitu dari 61,81 

persen menjadi 62,76 persen. Berikut tabel distribusi PDRB di Kota Makassar 

pada tahun 2015-2019. 
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Tabel 1.1 

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2015-2019 (Persen) 

 
 
 

Lapangan Usaha PDRB 2015 2016 2017 2018 2019 

Sektor Primer 

A. Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 

0,58 0,58 0,56 0,50 0,48 

0,58 0,58 0,56 0,50 0,48 

B. Pertambangan dan 
Penggalian 

0 0 0 0 0 

Sektor Sekunder 37,62 37,98 37,44 36,51 36,73 

C. Industri Pengolahan 20,24 20,62 19,95 18,34 18,31 

D. Pengadaan Listrik, dan 
Gas 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

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

0,22 

 

0,21 

 

0,20 

 

0,19 

 

0,17 

 

F. Konstruksi 17,13 17,12 17,26 17,95 18,22 

Sektor Tersier 

G. Perdagangan Besar dan 
Eceren, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

61,81 61,45 62 62,98 62,76 

18,29 

 

 

 

18,66 19,11 19,82 20,46 

H. Transportasi dan 
Pergudangan 

2,60 2,56 2,59 2,59 2,57 

I. Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

2,34 2,25 2,26 2,31 2,23 

J. Informasi dan 
Komunikasi 

8,92 8,94 9,02 9,24 9,08 

K. Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

5,98 6,21 6,19 6,06 5,81 

L. Real Estate 4,33 4,15 3,91 3,72 3,57 
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M,N. Jasa Perusahaan 1,19 1,16 1,17 1,18 1,21 

O. Administrasi 
Pemerintahan, dan 
Jaminan Sosial Wajib 

3,69 3,37 3,29 3,43 3,41 

P. Jasa Pendidikan 9,14 8,75 9 9,04 8,77 

Q. Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

2,71 2,74 2,79 2,80 2,81 

R,S,T, U. Jasa Lainnya 2,62 2,66 2,67 2,79 2,84 

PDRB 100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2019 (diolah). 

 Aspek penting dari perubahan struktur ekonomi adalah sisi 

ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi melalui proses transformasi dapat 

dicapai melalui (1) peningkatan produktivitas tenaga kerja disetiap sektor (2) 

transfer tenaga kerja dari sektor yang produktivitas tenaga kerjanya rendah ke 

sektor yang produktivitas tenaga kerja lebih tinggi (Clark dalam Nasoetion 

1991). Karena itu, aspek ketenagakerjaan  akan menjadi  bagian penting dari 

analisis dalam penelitian ini. 

 Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan 

dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan 

kerja. Tanggung jawab ideal dari dunia kerja adalah bagaimana dapat 

menyerap sebesar-besarnya tambahan angkatan kerja yang terjadi setiap 

tahun, dengan tetap memperhatikan peningkatan produktivitas pekerja.   

 Makassar adalah satu kota secara letak geografis terletak di tengah 

Indonesia yang telah berkembang menjadi pusat kegiatan di Indonesia Timur, 

karena posisinya yang sangat strategis maka keunggulan-keunggulan di Kota 

Makassar adalah yang pertama bisnis. Bisnis yang paling prospektif adalah 
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property, kemudian yang kedua adalah perdagangan dan jasa, yang ketiga 

adalah pariwisata. 

 Peran makassar dalam bidang perdagangan dan pelayanan niaga 

memiliki pelabuhan laut sehingga mencirikan masyarakat maritim, dan 

kehidupan masyarakatnya bergerak pada bidang perdagangan, pelayaran 

niaga, nelayan dan sebagian bidang agraris. Kehidupan masyarakat ini 

berlangsung hingga abad 19, namun di awal abad ke 20 kehidupan agraris 

khususnya persawahan dan perkebunan penduduk yang membutuhkan 

sarana permukiman dan bangun-bangunan baru. 

 Saat ini, Kota Makassar sebagai pusat pelayanan perdagangan dan 

jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa 

angkatan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat 

pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peran Kota Makassar khususnya di 

Indonesia bagaian timur menarik para pendatang dengan tersedianya 

berbagai jenis pekerjaan, serta peran Kota Makassar sebagai pusat 

pendidikan turut berperan signifikan terhadap meningkatnya jumlah penduduk. 

Pertumbuhan perdagangan Kota Makassar didukung oleh letak strategis 

sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Timur. 

 Ketidakserasian antara perubahan struktur ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja, secara umum menimbulkan kelemahan pada sistem penawaran 

dan permintaan tenaga kerja.. 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil judul “Analisis Perubahan Struktur Perekonomian Dan Sektor 

Ekonomi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Makassar” 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah 

yang dapat ditarik adalah : 

1. Bagaimana perubahan struktur perekonomian yang diukur dengan analisis 

Shift Share dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar? 

2. Sektor ekonomi apa yang merupakan sektor basis yang diukur dengan 

analisis Location Quontient  di Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian yang diukur dengan 

analisis Shift Share dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang merupakan sektor basis yang 

diukur dengan analisis Location Quotient di Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

Manfaat teoritis : dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan gambaran 

serta sebagai refrensi selanjutnya khususnya bagi mereka yang ingin 

melanjutkan penelitian mengentai perubahan struktur perekonomian dan 

sektor ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja. 

Manfaat Praktis: 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca     

 dalam hal dibidang ekonomi. 
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2. Bagi Universitas, sebagai bahan acuan atau refrensi bagi peneliti 

 selanjutnya dalam bidang ekonomi khususnya jurusan Ekonomi 

 Pembangunan Universitas Muhammdiyah Makassar. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 

 Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan bergantian dengan 

pembangunan ekonomi. Akan tetapi, beberapa ahli memberikan istilah-

istilah tersebut. Menurut Scumpeter, pembangunan ekonomi adalah 

perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan yang senantiasa 

mengubah situasi keseimbangan sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan 

ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap 

yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. 

 Menurut Prof. Simon Kuznets (1966: 454-455) pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Definisi 

ini mempunyai 3 komponen, pertama pertumbuhan suatu negara dari 

peningkatan jumlah barang secara terus menerus. Kedua, teknologi maju 

merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penggunaan 

teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di 

bidang kelembagaan dan ideologi sehingga dapat dimanfaatkan secara 

tepat. Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya 

pendapat rill per kapita. 
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2. Teori Pertumbuhan Struktural 

 Salah satu model teoritis tentang pembangunan yang paling terkenal di 

mana memusatkan perhatian pada transformasi struktural (structural 

transformation) suatu perekonomian yang mula-mula dirumuskan oleh W. 

Arthur Lewis. Kerangka pemikiran dan sistem analisisnya berpokok pada 

suatu model sederhana yang disebut sebagai Lewis’s two sector model.  

 Menurut Lewis banyak negara terbelakang tersedia banyak buruh 

dalam jumlah tak terbatas dan dengan upah sekedar untuk hidup 

(subsistem). Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal 

terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh dari sektor subsistem ke 

sektor kapitalis. Sektor kapitalis adalah bagian dari perekonomian yang 

memakai kapital yang dapat direproduksi dan membayar pemilik kapital 

atas pemakian kapital tersebut. Sektor subsitem adalah bagian dari 

ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat direproduksi. Pada 

sektor ini, outputnya lebih rendah dibandingkan pada sektor kapitalis. 

 Menurut Lewis perekonomian terbelakang terdiri dari dua sektor, yaitu : 

pertama, sektor pedesaan subsistem yang kelebihan penduduk. Menurut 

Lewis sebagian tenaga kerja ditarik dari sektor pertanian dan sektor ini 

tidak akan kehilangan outputnya sedikitpun. Kedua, sektor industri 

perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat 

penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor 

subsitem. Tolak ukur pembedaan dua sektor yang dimaksud bahwa sektor 

tradisional kegiatan ekonomi berkisar pada pemenuhan kebutuhan 

konsumsi (subsistence economy). Sektor industri (modern) bersifat 



10 
 

 

komersial dan produksi dilakukan berdasarkan pertimbangan dan dengan 

dengan maksud untuk mendapat laba (profit motive). 

 Di sektor tradisional, produktivitas tenaga kerja jauh lebih rendah dari 

produktivitas tenaga kerja sektor modern. Sektor modern memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja dengan menarik dari sektor tradisional. Dengan 

bertambahnya penduduk, maka pasokan tenaga kerja seolah-olah tiada 

batasannya. Hal ini berarti para pengusaha bisa mendapat tenaga kerja 

dalam jumlah yang dikehendaki dengan membayar pada tingkat upah 

untuk menarik tenaga kerja dalam jumlah yang lebih banyak dan kegiatan 

usaha dapat ditingkatkan dan diperluas dengan tingkat upah yang konstan 

bagi tenaga kerja yang terampil. 

 Perhatian utama model ini diarahkan pada terjadinya transfer tenaga 

kerja, peningkatan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di 

sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan 

kerja timbul karena adanya perluasa output pada sektor modern yang 

ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal 

secara keseluruhan di sektor modern. 

 Model perubahan struktural yang terkenal adalah model yang disusun 

oleh Hollis B. Chenery (Todaro, 1991: 68). Faktor-faktor penting menurut 

Chenery adalah kelancaran transisi dari pola perekonomian agraris ke 

perekonomian industri, kesinambungan akumulasi modal fisik dan 

manusia, perubahan jenis permintaan konsumen, perkembangan daerah 

perkotaan berkat migrasi para pencari kerja dan daerah pertanian di 

pedesaan dan kota kecil. 
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  Menurut Chenery proses transformasi struktural membawa dampak 

positif dan negatif. Salah satu sisi negatifnya adalah meningkatkan arus 

urbanisasi yang sejalan dengan derajat industrialisasi yang dilakukan. 

Industrialisasi dan urbanisasi pada beberapa hal justru akan menghambat 

proses pemerataan pembangunan. Transformasi struktural hanya akan 

berjalan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, 

penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan menurunnya derajat dualisme 

ekonomi antara kota dan desa. 

3. Teori Perubahan Struktural 

  Terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan 

sudah lama disadari oleh para ahli ahli ekonomi. Makin tinggi pendapatan 

per kapita suatu negara peranan sektor pertanian akan semakin mengecil 

sementara itu peranan sektor industri maupun jasa akan semakin 

meningkat. Mulyana dalam Esmara (1987:358) “secara garis besar tahap 

tahap yang umumnya dilalui dalam perkembangan suatu negara (daerah) 

yang dimulai dari tahap sebelum mengadakan pembangunan menuju ke 

tahap seimbang”.  

  Sementara itu Kuznetz dan Chenery dalam Noor (1991:35); Todaro 

(2000:24) dan Anwar (1991:6) juga melakukan penelitian tentang 

perubahan struktur ekonomi suatu negara. Kuznetz tidak hanya meneliti 

tentang perubahan presentasi penduduk yang bekerja di berbagai sektor 

akan tetapi dia juga meneliti perubahan sumbangan berbagai sektor 

terhadap pendapatan nasional. Selanjutnya Kuznetz juga menganalisis 

perubahan peranan berbagai sub sektor industri dalam menyediakan 

kesempatan kerja. Kuznetz berpendapat bahwa perubahan struktur 



12 
 

 

ekonomi ditandai dengan menurunnya kemampuan sektor pertanian dalam 

menyerap tenaga kerja  sedangkan sektor industri menunjukkan hal yang 

sebelumnya yaitu adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja. 

  Chenery menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

peranan suatu sektor dalam menciptakan produksi nasional tergantung 

pada tingkat pendapatan dan jumlah penduduk negara tersebut. Makin 

besar pertumbuhan pendapatan suatu daerah dibanding dengan 

pertumbuhan penduduk daerah tersebut maka dikatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi meningkat. Terjadinya perubahan struktur ekonomi 

ini juga dapat dilihat dari perubahan kontribusi setiap sektor terhadap 

PDB/PDRBnya, di mana sektor sektor tersebut hanya akan dikelompokkan 

menjadi tiga sektor: Sektor primer, Sektor Sekunder, dan Sektor tersier. 

4. Struktur Ekonomi dan Pola Perubahan Struktur Ekonomi 

  Struktur ekonomi menunjukkan besarnya peranan masing-masing 

sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing 

sektor ekonomi. Untuk melihat struktur perekonomian dan pergeserannya 

digunakan pendekatan produksi yang menghitung nilai tambah dari semua 

sektor ekonomi atau lapangan usaha di mana nilai tambah itu diperoleh 

setelah mengurangkan nilai produksi dengan biaya antara (BPS 2017). 

5. Teori Transformasi Sektoral 

 Ahli ahli ekonomi mengatakan bahwa struktur ekonomi akan 

mengalami perubahan dalam proses dilaksanakannya pembangunan 

ekonomi. Ahli ekonomi A.G.B. Fisher (1953) mengatakan bahwa presentasi 

tenaga kerja di sektor primer, sekunder, tersier di berbagai negara itu 
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berbeda-beda, kecenderungan ini telah dibuktikan oleh C. Clark (1949) 

yang menyatakan bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, 

makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan 

kerja, sebaliknya peranan sektor industri makin besar peranannya dalam 

menyerap tenaga kerja. Pola pembangunan Chenery (1960) memfokuskan 

terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, 

industri dan struktur institusi dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 

Pembangunan daerah merupakan integritas dari pembangunan nasional 

yang dilakukan melalui otonomi daerah serta pengarahan sumber daya 

yang dapat memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dan 

demokrasi sehingga berguna dalam penyelenggaraan pemerintah serta 

pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

daerah tersebut secara merata.   

6. Sektor Basis  

  Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang 

lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor 

sektor ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996) dalam 

Suparno (2008) memberi batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor 

yang memiliki keunggulan komparatif (comparatif advantages) dan 

keunggulan kompetitif (competitive advantages) dengan produk sektor jenis 

Sekunder, dan Sektor  Tersier dengan indikator Nilai PDRB di Kota 

Makassar. 

 Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah : 

a. Struktur Ekonomi adalah suatu proses perubahan struktur 

perekonomian (transformasi ekonomi) dari sektor primer ke sektor 
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sekunder dan selanjutnya menuju ke sektor tersier, di mana masing-

masing memiliki perubahan yang berbeda-beda berdasarkan 

pendekatan produksi. 

b. Sektor primer adalah sektor yang tidak mengolah bahan baku, 

melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah 

dan segala yang terkandung didalamnya. Sektor ini meliputi Sektor 

pertanian serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. 

c. Sektor Sekunder adalah sektor yang mengolah bahan baku dari Sektor 

primer maupun Sektor Sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang 

lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor Bangunan, Sektor Industri 

Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. 

d. Sektor Tersier adalah sektor yang produksinya bukan dalam bentuk 

fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi Sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan jas Perusahaan serta 

Sektor Jasa-jasa. 

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, 

atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. 

f. Kontribusi sektoral adalah nilai sumbangan sektor ekonomi terhadap 

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam satuan persen. 

7. Pembangunan Ekonomi Daerah 

 Menurut Arsyad (1999:108), Pembangunan ekonomi daerah adalah 

suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah 
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sumberdaya sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) didalam wilayah tersebut. 

 Tujuan dari pembangunan daerah secara umum adalah : 

a. Mendorong terciptanya pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk, yaitu 

dengan mengupayakan peningkatan sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas, sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih 

produktif dibanding dengan yang sudah dilakukan. 

b. Berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menyiapkan 

sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pengembangan aktivitas 

ekonomi daerah yang meliputi : penyediaan lahan, tenaga kerja, 

pembiayaan dan bantuan teknis/ manajemen untuk mencegah timbulnya 

ketimpangan ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan. 

c. Mengusahakan terciptanya basis diversifikasi aktivitas ekonomi yang 

luas, yang diharapkan dapat memperkecil resiko fluktuasi bisnis. 

Dengan adanya basis ekonomi yang kuat maka resiko flutuasi ekonomi 

regional/ wilayah dapat diperkecil. 

d. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam 

barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti sandang, pangan, papan, 

kesehatan dan perlindungan keamanan. 

e. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 

pendapat tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, 

perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-

nilai kultural dan kemanusiaan, yang semuanya itu tidak hanya untuk 



16 
 

 

memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan jati 

diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 

f. Perluasan pilihan pilihan ekonomi dan sosial yang bagi setiap individu 

serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka 

dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya 

terhadap orang atau bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan 

yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka 

(Todaro,2000:23-24). 

 Pembangunan ekonomi apabila dilihat dari sisi kegiatan ekonomi dan 

dari sudut penyebarannya adalah (Lincolin Arsyad, 1999:107-108) : 

a. Daerah Homogen, yaitu daerah yang dianggap sebagai ruang di mana 

kegiatan ekonomi terjadi dan didalam pelosok ruang terdapat sifat-sifat 

tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budayanya, 

geografinya dan sebagainya. 

b. Daerah Nodal, yaitu daerah yang dianggap sebagai suatu ekonomi 

ruang yang dikuasi oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi 

sehingga perbatasan daerah tersebut ditentukan oleh tempat-tempat di 

mana pengaruh dari satu atau beberapa pusat kegiatan-kegiatan 

ekonomi digantikan dengan pengaruh dari pusat lainnya. 

c. Daerah perencanaan, yaitu daerah administrasi di mana dalam daerah 

yang bersangkutan juga merupakan suatu ekonomi ruang. 

d. Yang berada dibawah suatu daerah administrasi tertentu, seperti 

provinsi, kabupaten kota, dan sebagainya. Jadi pengertian daerah disini 

lebih ditunjukkan pada pembagaian daerah administrasi suatu wilayah. 
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8. Penyerapan Tenaga Kerja 

 Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga 

kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh 

perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah 

keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang 

yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang 

diminta lebih ditunjukan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan 

tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. (Tri Wahyu R, 2004: 125-136) 

 Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. 

Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan 

barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju 

pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap 

sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan 

tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat laju peningkatan 

produktivitas kerja di masing masing sektor. Kedua, secara berangsur-

angsur terjadi perubahan sektoral. Baik dalam penyerapan tenaga kerja 

maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional. 

 Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini 

adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor 

perekonomian. Tenaga kerja di Indonesia lebih banyak terserap pada 

sektor informal. Sektor informal akan menjadi pilihan utama pencari kerja 

karena sektor formal sangat minim menyerap tenaga kerja. Sektor formal 

biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang 

tinggi. 
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9. Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi 

  Perubahan struktur penyerapan tenaga kerja merupakan penjelasan 

lebih lanjut dari eksistensi perubahan struktur ekonomi. Hill (2000) 

berpendapat bahwa perubahan distribusi penyerapan tenaga kerja sektoral 

biasanya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan perubahan peranan 

ouput secara sektoral, mengingat proses perpindahan tenaga kerja sangat 

lambat terutama bagi tenaga kerja yang berasal dari sektor dengan 

produktivitas rendah seperti sektor pertanian (Sitanggang,2004). 

 Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. 

Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan 

barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju 

pertumbuhan yang berbeda, demikian juga sektor pertanian berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian. 

10. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2001) yaitu jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah 

atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit 

ekonomi disuatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi). 

Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalaui tiga pendekatan 

produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. 

 Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan 

memberikan hasil perhitungan yang sama (BPS, 2009). Pendekatan 

produksi (Production Approach) dilakukan dengan menghitung nilai produk 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi (di suatu 
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region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB 

melalui pendekatan ini disebut juga perhitungan melalui nilai tambah (value 

added). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor atau sub sektor tersebut. 

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. 

 Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai 

input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input 

antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis 

dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang 

dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi 

seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang 

diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan 

penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara. 

 Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai 

tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB 

menurut pendekatan produksi terbagi atas 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: 

industri pertambangan, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi, 

perdagangan, angkutan, lembaga keuangan; jasa-jasa. Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan PDRB pendekatan produksi. 

 Pendekatan pendapatan (Income Approach) dilakukan dengan 

menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang ikut dalam proses produksi disuatu wilayah pada jangka waktu 

tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh 

dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi 

yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal 
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keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto 

(BPS, 2009). Pendekatan pengeluaran (Expenditure Approach) dilakukan 

dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah 

tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi 

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan 

ekspor neto disuatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini 

dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa 

yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 2009). 

 Kemudian perhitungan PDRB dengan metode tidak langsung atau 

metode alokasi diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut 

melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi 

PDRB wilayah ini, digunakan beberapa alokasi antara lain : Nilai produksi 

bruto dan netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan ; 

jumlah produksi fisik ; tenaga kerja ; penduduk ; dan alokasi tidak langsung 

lainnya. 

 Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokasi dapat 

diperhitungkan presentasi bagian masing-masing provinsi terhadap nilai 

tambah setiap sektor dan subsektor. Cara penyajian PDRB terhadap PDRB 

Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar 

harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun 

semata mata karena perkembangan produksi rill bukan karena kenaikan 

harga atau inflasi. 

 PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Dan 

penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan 
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dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik 

pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian 

komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan 

kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai 

PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang 

besar, begitu juga sebaliknya. 

 Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang 

tercakup dalam PDRB, yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik gas 

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

dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi sektor keuangan 

persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.  

 Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam 

kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak 

barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh 

sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan 

ideologis yang diperlukannya. 

 Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah 

pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui 

dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan 

PDRB sebelumnya (PDRBt-1). 

B. Tinjauan Empiris 

 Andi Tri Pambudi, (2011) dalam judul penelitiannya yang berjudul 

“Pergeseran Struktur Perekonomian Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Provinsi Jawa Tengah”, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
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analisis LQ (Location Quotien), shift-share, dan tipologi klassen. Hasil 

penelitian ini adalah telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Provinsi Jawa 

Tengah dari sektor tradisional ke sektor modern. 

 Kusumaningsih, Susy Edwina, Yusmini, (2014) dalam judul 

penelitiannya yang berjudul “Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan 

Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten Palalawan Provinsi Riau”, metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis shift-share  (SS) dan 

location quentient (LQ). Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ada 

dua faktor yang memiliki beberapa keuntungan. Sektor-sektor tersebut adalah 

sektor manufaktur berdasarkan indikator PDRB dan sektor konstruksi 

berdasarkan indikator tenaga kerja. Sektor-sektor ini dikategorikan sebagai 

sektor dengan pertumbuhan tinggi, daya saing dan basis sektor. Sedangkan 

sektor pertanian yang mendominasi struktur ekonomi dalam daerah memiliki 

pertumbuhan yang rendah tetapi memiliki daya saing tinggi. Perekonomian di 

Kabupaten Pelalawan bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder. 

 Ida Bagus Putu Wiwekananda, I Made Suyana Utama, (2016) dalam 

judul penelitiannya yang berjudul “Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor 

Unggulan Di Kabupaten Buleleng Periode 2008-2013)”, metode yang 

digukana dalam penelitian ini adalah LQ dan shift share dan DLQ. Hasil 

penelitian ini adalah Hasil perhitungan LQ ada empat sektor yang merupakan 

sektor basis yaitu, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, 

industri pengolahan, dan jasa-jasa. Hasil analisis shift share penyerapan 

tenaga kerja menunjukan bahwa sektor jasa-jasa paling banyak menyerap 

tenaga kerja diikuti oleh sektor konstruksi, sektor PHR, sedangkan sektor 

pertanian menunjukan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja. Hasil 
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analisis shift share untuk kontribusi PDRB jumlah analisis shift share sektor 

PHR memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten Buleleng diikuti dengan 

sektor jasa-jasa dan diikuti dengan sektor pertanian. 

 Hermin Purnamasari, (2018) dalam judul penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Perubahan Struktur Perekonomian dan Penentu Sektor Ungglan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Shift Share Klasik Dan Shift Share Esteban 

Marquilas. Hasil dari penelitian ini adalah hasil perhitungan analisi shift share 

Klasik tentang perubahan stuktur perekonomian Provinsi Jawa Timur yang 

dilihat dari penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa terjadi perubahan 

struktur perekonomian yang ditandai dengan pengalihan tenaga kerja dari 

sektor primer menuju sektor sekunder. Hasil analisis shift share pada sektor 

perekonomian secara keseluruhan terjadi pergeseran struktur ekonomi dilihat 

dari kontribusi terhadap PDRB menujukkan perubahan struktur ekonomi dari 

sektor primer ke sektor sekunder. Hasil analisis dalam perhitungan 

menggunakan analisis Shift Share Esteban Marquillas mengenai sektor 

unggulan Provinsi Jawa Timur yang dilihat dari penyerapan tenaga kerja dari 

9 (sembilan) lapangan usaha menujukkan bahwa belum terdapat sektor 

ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif diikuti dengan alokasi 

spesialisasi. Apabila dilihat dari kontribusi terhadap PDRB menujukkan bahwa 

terdapat 4 sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan tingkat spesialisasi 

di wilayah Jawa Timur. 

 Zulfi Laili Indra N, (2019) dalam judul penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Sektor Unggulan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten 

Jombang Tahun 2013-2017”, metode yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah analisis LQ, Shift Share, dan DLQ. Hasil penelitian ini adalah Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa menurut analisis LQ ada 8 sektor usaha yang 

menjadi sektor basis di Kabupaten Jombang dan Analisis DLQ menunjukkan 

ada 10 sektor usaha yang menjadi sektor basis di masa mendatang. Adapun 

analisis Shift Share menunjukkan terjadi perubahan struktur ekonomi dari 

sektor pertanian menuju sektor industri. 

C. Kerangka Konsep 

 Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. 

Perubahan struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur 

perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana 

masing-masing perekonomian akan mengalami perubahan yang berbeda-

beda. Pada umumnya perubahan struktur ekonomi yang terjadi di kota yang 

berkembang adalah perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri. 

 Perubahan struktur sektor pertanian yaitu perubahan pola komposisi 

produksi, urutan produksi, dan perubahan sumberdaya yang digunakan. 

Dalam proses pertumbuhan ekomomi, pangsa sektor pertanian baik dalam 

PDBR maupun dalam kesempatan kerja menurun sejalan dengan 

peningkatan pendapatan per kapita.  

 Perubahan struktur ekonomi yang terjadi di Kota Makassar akan 

dijelaskan melihat pergeseran konstribusi sektoral perekonomian menurut 

lapangan usaha yang terjadi dari tiga sektor (1) sektor primer, (2) sektor 

sekunder, dan (3) sektor tersier. 

 Berdasarkan teori dan penelitian empiris yang telah dikemukakan di 

atas, maka untuk mengetahui Analisis Perubahan Struktur Perekonomian dan 
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Sektor Ekonomi dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Makssar, dapat 

dikemukakan pada kerangka berpikir yang dirumuskan seperti dalam gambar 

2.1 : 

 

      

 

 

   

   

 

Gambar 2.1  

KERANGKA PIKIR 

 Dengan menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar maka 

kita dapat mengindetifikasi perubahan struktur perekonomian dengan analisis 

Shift Share dalam penyerapan tenaga kerja, sektor sektor yang menjadi basis 

ekonomi dengan analisis Location Quotient. 

D. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka hipotesis yang diajukan 

untuk penelitian ini adalah : 

1. Perubahan Struktur Perekonomian di Kota Makassar dengan menggunkan 

analisi Shift Share, diduga mengalami pergeseran ke arah sektor sekunder 

atau tersier dalam penyerapan tenaga kerja. 

2. Sektor Ekonomi yang menjadi sektor basis di Kota Makassar dengan 

analisis Location Quotient, diduga didominasi oleh sektor sekunder atau 

tersier. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan bersifat 

Deskriptif. Di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa angka dan 

analisis menggunakan deskriptif (Sugiyono,2012). Metode penelitian 

kuantitatif, karena dalam pelaksanaannya meliputi data yang berupa angka, 

atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang 

berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan 

dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka 

tersebut (Nanang Martono, 2011). 

 Data Deskriptif  adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk 

kata-kata, gambar dan angka-angka. Karena dalam pelaksanaannya meliputi 

data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. 

 Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini 

adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan status dari subjek yang diteliti (Kuncoro, 2013). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan waktu penelitian 

dilakukan selama 2 minggu. Alasan pemilihan lokasi karena akses data dari 

halaman website Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yang cukup 

lengkap didapatkan data Distribusi PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota 

Makassar Tahun 2015-2019 yang mudah di akses. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

 Variabel yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini adalah terdiri 

dari variabel bebas (dengan simbol statistik yang digunakan adalah X) yang 

terdiri Struktur Perekonomian (X1) dan Sektor Ekonomi (X2), sedangkan 

variabel terikat adalah Penyerapan Tenaga Kerja yang disimbolkan sebagai 

(Y). 

 Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku : 

semua agregat pendapatan diniliai atas dasar harga berlaku pada 

masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara 

maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen 

pengeluaran produk domestik regional bruto. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan suatu 

tahun dasar : semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang 

terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan (tetap), 

maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata 

disebabkan oleh perkembangan rill dari kuantum produksi tanpa 

mengandung harga (inflasi/deflasi). 

3. Sektor Ekonomi : Dalam hal ini sektor ekonomi yang dimaskud adalah 

sektor basis dan non basis. 

a) Sektor Basis : sektor yang mampu memenuhi kebutuhan produksi atau 

tenaga kerja, baik daerah itu sendiri maupun luar daerah yang 

bersangkutan. Dalam hal ini yang diukur dengan satuan angka di Kota 

Makassar tahun 2015-2019. 
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b) Sektor non Basis : sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan 

produksi atau tenaga kerja di daerah itu sendiri. Dalam hal ini yang 

diukur dengan satuan tenaga kerja di daerah itu sendiri. Dalam hal ini 

yang dikur dengan satuan angka di Kota Makassar tahun 2015-2019. 

4. Penyerapan Tenaga Kerja : merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja 

disetiap sektor ekonomi pada tahun 2015-2019 Kota Makassar yang 

diukur dengan satuan jiwa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data 

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dari BPS Kota Makassar. Dan 

penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur literatur, jurnal dan buku 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

E. Teknik Analisis Data 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 

yaitu tahap analisis deskriptif dan tahap analisis hipotesa. Analisis dektriptif 

digunakan untuk mengetahui dan memberikan gambaran umum struktur 

perekonomian serta perkembangan komponen PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) dan jumlah tenaga kerja sektoral untuk Kota Makassar. 

Sedangkan analisis uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran dari 

pernyataan-pernyataan seperti dirumuskan dalam hipotesis. Analisis uji 

hipotesis menggunkan rumus-rumus berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

 Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian 

sektoral di Kota Makassar. Kondisi perekonomian dapat digambarkan 

dengan melihat besaran konstribusi sektoral dan pertumbuhan PDRB. 
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a) Konstribusi Sektoral 

 Salah satu indikator menilai terjadinya perubahan struktur 

perekonomian di suatu wilayah dari tahun ke tahun adalah dengan 

melihat pergeseran konstribusi tiap-tiap sektor ekonomi. Adanya 

penurunan konstribusi dari sektor primer dan meningkatnya konstribusi 

sektor sekunder dan tersier merupakan salah satu ukuran bahwa telah 

terjadi perubahan dalam perekonomian suatu daerah. 

Potensi berbagai sektor ekonomi pembentuk PDRB dari sisi konstribusi 

atau sumbangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut 

(Lincolin Arsyad, 1999:236) :  

KE of Xit  = 
   

      
        

Keterangan : 

Ke = Konstribusi Ekonomi 

Xit = Sektor Pembentuk PDRB pada tahun t 

2. Analisis Hipotesis 

a) Analisis Shift Share 

 Analisis Shift Share merupakan suatu analisis untuk mengetahui 

perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian 

regional maupun lokal. Analisis Shift Share menggambarkan kinerja 

sektor-sektor di kota makassar dibandingkan dengan kedudukannya 

dalam perekonomian provinsi. Bila kota makassar memperoleh 

kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian provinsi, 

maka akan dapat ditemukan adanya shift (pergerseran). Laju 

pertumbuhan sektor sektor di kota makassar akan dibandingkan dengan 

laju pertumbuhan perekonomian provinsi beserta sektor-sektornya. 
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Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi 

sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, 

hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah 

tersebut. 

 Menurut Prasetyo Soepomo (1993:44), bentuk umum persamaan 

dari analisi shift share dan komponen-komponennya adalah : 

D ij = N ij + M ij + C ij 

Keterangan : 

i = sektor-sektor ekonomi yang diteliti 

j =variabel wilayah yang diteliti kota makassar 

n = variabel wilayah provinsi sulawesi selatan 

D ij = nilai tambah daerah i di daerah j (Kota Makassar) 

N ij = pertumbuhan provinsi sektor i di daerah j (Kota Makassar) 

M ij = pertumbuhan sektoral sektor i daerah j (Kota Makassar) 

C ij = pertumbuhan daya saing sektor i di daerah j (Kota Makassar) 

 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Tenaga Kerja 

dan PDRB yang dinotasikan sebagai (y), maka : 

D ij = y* ij –y ij 

N ij = y ij . r n 

M ij = y ij ( r in – r n) 

C ij = y ij ( r ij – r in) 

Keterangan : 

y ij = tenaga kerja / PDRB sektor i di daerah j (Kota Makassar) 

y* ij = tenaga kerja/ PDRB sektor i di daerah j akhir tahun analisis (Kota    

 Makassar) 
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r ij = laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Kota Makassar) 

r in = laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Provinsi Sulawesi Selatan) 

r n = rata-rata laju pertumbuhan tenaga kerja/GNP di daerah n (Provinsi 

 Sulawesi Selatan) 

Persamaan Shift Share untuk sektor i di wilayah j adalah : 

Dij = y*ij.r n + y ij (r in – r n) + y ij(r ij –r in) 

Persamaan tiap sektor di kota makassar dengan laju pertumbuhan yang 

setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian provinsi selama 

kurun waktu analisis. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa semua 

wilayah dan sektor sebaiknya memiliki tingkat pertumbuhan yang paling 

kecil sama dengan pertumbuhan provinsi (r n). Perbedaan antara 

pertumbuhan suatu variabel di kota makassar dengan pertumbuhan 

provinsi merupakan net gain  atau net lost atau (shift) wilayah 

bersangkutan (supomo, 1993). Bila komponen (pengaruh) Shift Share 

dijumlahkan untuk semua sektor, maka tanda hasil perjumlahan itu akan 

menunjukkan arah perubahan dalam pangasa wilayah tenaga kerja 

provinsi. Pengaruh pertumbuhan sektoral akan positif/negatif/nol di kota 

makassar bila tenaga kerja suatu sektor tumbuh di atas/ di bawah/ sama 

dengan tenaga kerja provinsi. Demikian pula, pengaruh daya saing akan 

positif/negatif/nol di kota makassar, dimana tenaga kerja berkembang 

lebih cepat/lebih lambat atau sama dengan pertumbuhan tenaga kerja 

sektor yang bersangkutan di tingkat provinsi. 

b) Analisis Location Quentient (LQ) 

 Model analisisi Location Quentient (LQ)  adalah suatu 

perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah 
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terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional (Robinson 

Taringan, 2005:82). Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk 

penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan 

mendorong atau tumbuhnya sektor lain berdampak pada penciptaan 

tenaga kerja  

Rumus LQ =  
      

      
 

Keterangan : 

vik = PDRB sektor i daerah studi k 

vkt = PDRB total saemua sektor di daerah studi k 

Vip = PDRB sektor i daerah referensi p 

Vp = PDRB total semua sektor daerah referensi p 

 Dari hasil perhitungan analisis LQ maka masing-masing sektor 

ekonomi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu : 

  Jika LQ > 1 hal ini berarti bahwa tingkat basis sektor i di Kota 

Makassar lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam 

perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. 

Jika LQ = 1, hal ini berarti bahwa tingkat basis sektor i di Kota 

Makassar adalah sama dengan sektor yang sama dalam 

perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. 

Jika LQ < 1, hal ini berari bahwa tingkat basis sektor i di Kota 

Makassar lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam 

perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan 

 Apabila niali LQ > 1, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut 

merupakan sektor basis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

penggerak perekonomian Kota Makassar. Sebaliknya apabila nilai LQ < 



33 
 

 

1, maka sektor tersebut bukan sektor basis dan kurang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kota Makassar. (M. 

Kuncoro, 2004:183). 

 Analisis LQ digunakan karena analisis ini memiliki kelebihan-

kelebihan. Kelebihan analisis LQ antara lain merupakan analisis 

sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu 

daerah dan subtitusi impor potensial yang bisa dikembangkan untuk 

ekspor dan menunjukkan potensi sektoral untuk dianalisis lebih lanjut. 

. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

a) Letak geografis dan Batas Wilayah 

 

Gambar 4.1 Peta Kota Makassar 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 

 Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung 

Pandang, terletak antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” 

Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten 
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Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten 

Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar 

memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan 

lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 

175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga 

tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai 

dengan 29°C. 

 Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai 

yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal 

sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai 

(Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang 

kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan 

hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 

meter dari permukaan laut.  

 Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah : 

 Utara : Kabupaten Maros 

 Timur : Kabupaten Maros 

 Selatan : Kabupaten Gowan dan Kabupaten Takalar 

 Barat : Selat Makassar 

  Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan 

dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh 

kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, 

Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, 

Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan 

Biringkanaya. 



36 
 

 

  Luas dataran masing-masing kecamatan, yaitu: Mariso (1,82 

Km2), Mamajang (2,25 Km2), Tamalate (20,21 Km2), Rappocini (9,23 

Km2), Makassar (2,52 Km2), Ujung Pandang (2,63 Km2), Wajo (1,99 

Km2), Bontoala (2,10 Km2), Ujung Tanah (4,40 Km2), Tallo (5,83 Km2), 

Panakukang (17,05 Km2), Manggala (24,14 Km2), Biringkanaya (48,22 

Km2), Serta Tamalanrea (31,84 Km2) dan Kecamatan Kepulauan 

Sekarrang (1,52 Km2). 

  Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 

Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar 

memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi. Dari sisi 

ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan 

lebih efisien dibandingkan daerah lain. 

b) Topografi 

 Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 

0-25m diatas permukiman laut dengan tingkat kemiringan lereng berada 

pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi 

kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2% = 85%; 2-3% = 

10%, 3-15% = 5%. Hal ini memungkinkan kota Makassar berpotensi 

pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industri, 

pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya. 

  Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu : 

1) Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir 

pantai. 
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2) Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan   

Antang Kecamatan Panakukang. 

 Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke 

bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan di 

Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakukang, dan 

Rappocini. 

2. Jumlah Penduduk 

   Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar gateway 

namun diposisikan sebagai ruang keluarga (living room) di Kawasan Timur 

Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang 

berbagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk.  

   Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 

2019 sebanyak 1.526.677 jiwa. Dibandignkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2018, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan 

sebesar 1,23 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 

2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,09. 

   Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2019 mencapai 

8.686jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam 

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar 

dengan kepadatan sebesar 33.935 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan 

Tamalanrea sebesar 3.638 jiwa/km2. (Kota Makassar Dalam Angka 2020 : 

42). 

   Komposisi penduduk Kota Makassar didominasi oleh penduduk 

usia muda. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Kota Makasar sebagai 

ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang menyediakan sarana pendidian 
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khususnya perguruan tinggi yang cukup banyak dengan berbagai jenis 

jurusan pendidikan yang tersedia, sehingga menjadi salah satu kota yang 

menjadi tujuan para alumni SLTA di bagian timur Indonesia untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Kota Makassar 

berkembang cukup pesat sehingga menjadi  alternatif penduduk usia 

muda/dewasa sebagai tempat mencari pekerjaan (Statistik Daerah Kota 

Makassar 2017)). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk di Kota Makassar tahun 2015-2019 (dalam jiwa) 

Tahun  Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2015 1.449.698,00 

2016 1.467.947,00 

2017 1.489.011,00 

2018 1.503.664,00 

2019 1.521.091,00 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 

  Berdasarkan pada tabel, tahun 2015 jumlah penduduk Kota 

Makassar berada diangka 1.449.698,00 jiwa. Angka tersebut mengalami 

penambahan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga, jumlah 

penduduk di Kota Makassar hingga tahun 2019 mencapai 1.521.091,00 

jiwa. 

3. Ketenagakerjaan  

  Salah satu persoalan dalam ketenagakerjaan yang menjadi 

perhatian banyak pihak adalah persoalan pengangguran. Pada tahun 2017, 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 10,59 persen yang mana TPT 
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penduduk laki-laki sebesar 9,57 persen sedangkan TPT perempuan 

sebesar 12,45 persen. Sedangkan pada tahun 2015 TPT penduduk laki-

laki sebesar 12,35 persen dan TPT penduduk perempuan sebesar 11,49 

persen. 

  Presentase penduduk Kota Makassar yang bekerja pada tahun 

2015 sebesar 48,55 persen. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 

2017 menjadi 49,38 persen. 

  Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk laki-laki pada 

tahun 2017 sebesar 72,90 yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 

yang hanya mencampai 70,22 persen. Sedangkan TPAK penduduk 

perempuan pada tahun 2017 sebesar 38,28 persen yang mengalami 

penurunan sebesar 2,58 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 

40,84 persen (Statistik Daerah Kota Makassar 2019). 

4. Ekonomi Kota Makassar 

 Nilai PDRB Kota Makassar atas dasar harga berlaku pada tahun 

2019 mencapai 178,43 triliuan rupiah. Secara nominal, nilai PRDB ini 

mengalami kenaikan sebesar 18,23 triliun rupiah dibandingkan dengan 

tahun 2018 yang mencapai 160,23 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini 

dipengaruhi oleh meningkatnya produksi barang dan jasa di beberapa 

kategori lapangan usaha dan adanya inflasi. 

 Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam 

memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu 

daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptkan 

oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar 
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ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap 

lapangan usaha. 

 Selama lima tahun terakhri (2015-2019) struktur perekonomian 

Kota Makassar didominasi oleh 3 (tiga) katergori lapangan usaha, 

diantaranya : Industri Pengolahan, Perdagangan Besar Dan Eceran, 

Reparasi Mobil, Dan Sepeda Motor; dan Kontruksi. Ketiga kategori ini 

memberikan kontribusi sebesar 56,99 persen terhadap total PDRB Kota 

Makassar. 

 Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Makassar pada 

tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 20,46 persen 

(angka ini meningkat dari 18,28 persen ditahun 2015). Selanjutnya 

lapangan usaha Industri Pengelohan sebesar 18,31 persen (turun dari 

20,28 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi 

sebesar 18,22 persen (angka ini meningkat dari 12,17 persen di tahun 

2015). Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing 

memberikan kontribusi di bawah 10 persen. 

 Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, konstruksi serta 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil, dan Sepeda Motor 

adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun 

terakhir, kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan 

kontribusi. 
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Tabel 4.2 

PDRB ADHB  Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2015-
2019 (persen) 

 
 
 

No. Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Pertanian 0,58 0,58 0,56 0,50 0,48 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Industri Pengolahan 20,35 20,62 19,95 18,34 18,31 

4. Pengadaan Listrik 

dan Gas 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5. Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 

6. Konstruksi 17,22 17,12 17,26 17,95 18,22 

7. Perdagangan Besar 

dan Eceran, 

Reparas Mobil dan 

Sepeda Motor 

18,27 18,66 19,11 19,82 20,46 

8. Transportasi dan 

Pergudangan 

2,62 2,56 2,59 2,59 2,57 

9. Penyediaa 

Akomodasi dan 

Makanan/Minuman 

2,33 2,25 2,26 2,31 2,23 
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10. Informasi dan 

Komunikasi 

8,86 8,94 9,02 9,24 9,08 

11. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

5,97 

 

6,21 6,19 6,06 5,81 

12. Real Estat 4,32 4,15 3,91 3,72 3,57 

13. Jasa Perusahaan 1,19 1,16 1,17 1,18 1,21 

14. Administrasi 

Pemerintahan, dan 

Jaminan Sosial Wajib 

3,69 3,37 3,29 3,43 3,41 

15. Jasa Pendidikan 9,13 8,75 9,00 9,04 8,77 

16. Jasa Kesehatan 2,70 2,74 2,79 2,80 2,81 

17. Jasa Lainnya 2,61 2,66 2,67 2,79 2,84 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 

  Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan. 

Salah satu penyebab menurunnya peranan Industri Pengolahan adalah 

melambatnya pertumbuhannya dalam dua tahun terkahir bila dibandingkan 

lapangan usaha Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil, dan Sepeda Motor. Oleh karena itu, sejak tahun 2018 terjadi sedikit 

pergeseran struktur, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan menempati 

posisi kedua dalam hal konstribusi terhadap ekonomi Kota Makassar. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

a. Konstribusi Sektoral 

  Analisis deskriptif pada penelitian ini akan membahas mengenai 

kondisi perekonomian sektoral di Kota Makassar dengan melihat besaran 

konstribusi sektoral dan pertumbuhan PDRB di Kota Makassar. Adanya 

penurunan konstribusi dari sektor primer dan meningkatnya konstribusi 

sektor sekunder dan tersier merupakan salah satu ukuran bahwa telah 

terjadi perubahan dalam perekonomian. 

  Berdasarkan potensi berbagai sektor pembentuk PDRB dari sisi 

konstribusi dihitung sebagai berikut : 

Konstribusi Ekonomi = sektor pembentuk PDRB pada tahun t : total PDRB  

    x 100% 

Tabel 4.3 

PDRB Kota Makassar Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier 
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 

2015-2019 (Miliar Rupiah) 
 
 
 

Tahun Sektor 

Primer Sekunder Tersier PDRB 

2015 479,08 32.785,93 53.563,16 88.828,17 

2016 498,55 35.387,54 60.071,54 95.957,63 

2017 506,36 37.964,64 64.261,06 102.732,06 

2018 505,35 39.532,32 72.503,74 112.568,41 

2019 526,58 43.040,99 78.898,27 122.465,84 

Konstribusi (%) 0,48 36,11 63,02 100 

 Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Makassar  (data diolah) 
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  Pada tabel 4.3, tampak bahwa distribusi PDRB Kota Makassar 

atas dasar harga konstan 2010 dari sektor primer, sekunder dan tersier 

pada tahun 2015 masing-masing sebesar 0,53%, 36,9%, dan 60,42%. 

Sedangkan distribusi sektor primer, sekunder dan tersier pada tahun 2019 

masing-masing sebesar 0,42%, 35,14% dan 64,42%. Hal ini menunjukkan 

bahwa telah terjadi penurunan distribusi PDRB atas dasar harga konstan 

dari tahun 2015-2019 dari sektor primer dan sektor sekunder, sedangkan 

untuk sektor tersier telah terjadi peningkatan. Penurunan distribusi PDRB 

dari sektor primer dan sekunder masing-masing sebesar 0,11%, dan 

1,76%, sedangkan untuk sektor tersier terjadi peningkatan sebesar 4%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam struktur perekonomian Kota 

Makassar berdasarkan PDRB menurut sektor primer, sekunder dan tersier 

mulai tahun 2015-2019 telah terjadi pergeseran. Sektor ekonomi yang 

memberikan konstribusi besar bagi perekonomian Kota Makassar adalah 

dari sektor sekunder dan tersier. 

2. Analisis Hipotesis 

a. Analisis Shift Share 

1) Alat analisis Shift Share dalam penelitian ini menggambarkan kinerja 

sektor-sektor ekonomi di Kota Makassar dibandignkan dengan kinerja 

perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dengan alat 

analisis Shift Share dapat diketahui adanya perubahan struktur 

ekonomi Kota Makassar terhadap struktur ekonomi wilayah 

administratif yang lebih tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 

referensi atau acuan. 
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Pengaruh pertumbuhan sektoral disebut proportional shift atau 

bauran komposisi. Analisis proprotional shift dengan membandingkan 

suatu sektor sebagai bagian dari perekonomian daerah sektor 

tersebut sebagai bagian dari perekonomian provinsi. Komponen ini 

menunjukkan apakah aktivitas ekonomi pada sektor tersebut tumbuh 

lebih cepat atau lambat dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi 

di tingkat provinsi. 

Pengaruh pertumbuhan sektoral akan positif apabila pertumbuhan 

variabel regional suatu sektor lebih besar dari pada pertumbuhan 

total sektor di tingkat provinsi. Sebaliknya pertumbuhan sektoral akan 

negatif apabila pertumbuhan variabel regional suatu sektor lebih kecil 

dibandingkan pertumbuhan variabel tersebut di tingkat provinsi. Nilai 

positif atau negatif tersebut akan menunjukkan tingkat spesialisasi 

suatu sektor, yaitu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat terhadap 

perekonomian provinsi. Jadi suatu, daerah yang memiliki lebih 

banyak sektor yang tumbuh lebih cepat di tingkat provinsi akan 

memiliki pengaruh pertumbuhan sektoral yang positif. Demikian juga 

sebaliknya, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor yang 

tumbuh lebih lambat di tingkat provinsi akan memiliki pengaruh 

pertumbuhan sektoral yang negatif. 

Berdasarkan metode analisis Shift Share, maka hasil penelitian 

terhadap struktur perekonomian Kota Makassar dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.4 

Hasil Analisis Shift Share Kota Makassar Berdasarkan PDRB  
Tahun 2015-2019 (Jutaan Rupiah) 

 

Sektor Ekonomi 

Pertumbuhan (R) Komponen (Juta Rupiah) 

Rn Rin Rij Nij Mij Cij Dij 

Pertanian, 
Kehutanan dan 
Perikanan 

 0,23 -0,20 211.013,63 48.989,28 -291.139,95 -31.137,03 

Pertambangan 
dan Penggalian 

 0,09 -0,63 506,54 45,99 -1.160,52 -607,98 

Industri 
Pengolahan 

 0,26 -0,01 7.360.864,20 1.922.642,97 -6.448.227,93 2.835.279,24 

Pengadaan 
Listrik dan Gas 

 0,34 0,65 10.347,09 3.600,20 10.039,27 23.986,57 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, 
Limbah dan 
Daur Ulang 

 0,22 -0,10 80.257,00 17.712,40 -83.088,32 14.881,09 

Konstruksi  0,37 0,02 6.231.793,56 2.342.666,25 -6.913.670,28 1.660.789,53 

Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; 
Reparasi Mobil 
dan Sepeda 
Motor 

 0,47 0,20 6.653.111,91 3.149.212,54 -5.664.460,42 4.137.864,03 

Transportasi 
dan 
Pergudangan 

 0,31 0,00 944.732,65 293.495,12 -895.878,55 342.349,22 

Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

 0,45 0,06 849.933,41 384.836,44 -1.030.767,95 204.001,90 

Informasi dan 
Komunikasi 

 0,48 0,46 3.245.438,73 1.575.268,61 -234.153,76 4.586.553,58 

Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

 0,29 -0,06 2.174.653,71 633.529,87 -2.458.981,49 349.202,09 

Real Estate  0,22 -0,02 1.573.202,66 355.556,30 -2.226.351,35 -297.592,39 

Jasa 
Perusahaan 

 0,42 -0,00 432.691,67 182.827,98 -579.532,81 35.986,85 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan, 
dan Jaminan 
Sosial Wajib 

 0,26 -0,10 1.343.327,13 361.924,50 -1.588.326,14 116.925,49 

Jasa 
Pendidikan 

 0,37 0,06 3.323.851,26 1.250.379,77 -3.255.776,36 1.318.454,67 

Jasa 
Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

 0,38 0,06 983.934,65 378.329,4 -995.784,07 366.479,97 

Jasa Lainnya  0,49 0,08 951.808,35 469.897,19 -1.207.804,45 213.901,09 

Total 0,31 5,71 0,26 36.371.468,23 13.370.914,9 -33.865.065,17 15.877.317,96 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar (data diolah)  

  Pada tabel 4.4 merupakan hasil analisis Shift Share pada tahun 

2015-2019 di Kota Makassar. Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diketahui 

besarnya PDRB Kota Makassar selama kurun waktu 2015-2019 meningkat 

sebesar Rp. 15.877.317,96 juta. Hal ini dapat dilihat dari (Dij) yang positif. 

Besarnya pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mempengaruhi 

peningkatan PDRB Kota Makassar (Nij) sebesar Rp. 36.371.468,23 juta. 

Kegiatan ekonomi di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2015-2019 

proporsional sehingga pertumbuhan sektoral (Mij) sebesar 

Rp.13.370.914,9 juta. Pengaruh pertumbuhan daya saing (Cij)  sebanyak 

Rp.-33.865.065,17 juta, tidak mampu meningkatkan PDRB Kota Makassar. 

  Berdasarkan pengaruh pertumbuhan sektoral (Mij) terdapat 9 

sektor ekonomi yang pertumbuhannya lebih cepat dari pada pertumbuhan 

pendapatan di tingkat provinsi (rin > rn) dalam hal ini adalah Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor 

Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Infromasi dan 

Sektor Komunikasi, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Pendidikan, 

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa Lainnya. Dan 

terdapat sektor yang pertumbuhanya lebih lambat dari pada pertumbuhan 

pendapatan di tingkat provinsi. Sektor ekonomi tersebut antara lain Sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan 

Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Sektor 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Jasa Keuangan dan 
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Asuransi,  Sektor Real Estate, dan Sektor Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. 

  Berdasarkan pengaruh pertumbuhan daya saing (Cij) tidak semua 

sektor ekonomi memiliki pertumbuhan pendapatan secara regional lebih 

cepat dari pertumbuhan pendapatan di tingkat provinsi dalam hal ini adalah 

Provinsi Sulawesi Selatan (rij > rin). Sektor tersebut adalah Pengadaan 

Listrik dan Gas. 

2) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut digunakan 

untuk menganalisis perubahan pertumbuhan tenaga kerja dan 

konstribusi PDRB pada sektor-sektor ekonomi di Kota Makassar 

dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja dan konstribusi 

pada sektor-sektor perekonomian di tingkat Provinsi. Dalam 

penelitian ini menggunakan alat analisis Shift Share. Data-data 

tersebut adalah data jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas 

yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah PDRB pada 

sektor-sektor ekonomi di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi 

Selatan. Berdasarkan analisis Shift Share 14 sektor Nij, Mij, Cij dan 

Dij sebagai berikut : 

Nij =  tenaga kerja sektor i di daerah j (kota makassar) x rata-rata  

      lajur pertumbuhan di daerah n (provinsi sulawesi selatan). 

Mij =  tenaga kerja i di di daerah j (kota makassar) x (laju   

      pertumbuhan sektor i di darah n (kota makassar – rata-rata laju 

      pertumbuhan tenaga kerja di daerah n (provinsi sulawesi  

      selatan). 



49 
 

 

Cij = tenaga kerja sektor i di daerah j (kota makassar) x (laju         

     pertumbuhan sektor i di daerah j (kota makassar – laju   

     pertumbuhan sektor i di daerah n ( provinsi sulawesi   

     selatan ) 

Dij = tenaga kerja sektor i di daerah j akhir tahun analisis (kota  

     makassar) – tenaga kerja sektor i di daerah j (kota makassar) 

 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Shift Share Jumlah Tenaga Kerja Kota Makassar 

Lapangan Usaha Nij Mij Cij Dij 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

46.075 -17.595,83 14.443 515.829 

Pertambangan dan 

Penggalian 

2.976 1.729,66 -26.761 -1.180 

Industri 

Pengolahan 

190.250 57.500 -23.500 

 

22.703.078 

Pengadaan Listrik 

dan Gas 

12.190 9.911,81 10.463 50.314  

Konstruksi 421.018 4.887,43 -11.637 19.987.687 

Perdagangan 

Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

2.055.374 -

933.509,35 

273.971 25.024.299 
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Hotel dan Rumah 

Makan 

0 0 0 -14.023 

Transportasi dan 

Pergudangan 

216.073 -

143.069,96 

322.642 2.953.681 

Informasi dan 

Komunikasi 

52.871 41.532,65 -20.530 14.907.827 

Jasa Keuangan 

dan Asuransi 

38.119 11.752,96 -6.592 6.354.171 

 

Jasa Pendidikan 200.036 -10.916 -9.824 11.092.876 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

72.608 36.034,32 19.299 3.272.058 

Jasa 

Kemasyarakatan 

0 0 0 -96.952 

Jasa Lainnya 77.716 50.885,45 130.452 3.247.130 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar (data dioalah) 

  Pada tabel 4.5 merupakan hasil analisis Shift Share jumlah tenaga 

kerja di Kota Makassar. Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diketahaui 

sebagai berikut : 

a) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  

 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kota Makassar 

berdasarkan analisis Shift Share dipengaruhi oleh beberapa komponen. 

Pengaruh komponen pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai 

efek positif dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 46.075 tenaga 

kerja atau 1,3% terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh 
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komponen pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek negatif, hal ini 

menyebabkan pertumbuhan tenaga kerja di Kota Makassar tertinggal 

sebanyak -17.595,8 tenaga kerja atau 1,9%. Pertumbuhan sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan dalam sisi tenaga kerja tumbuh 

relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan mempunyai efek positif, dimana pertumbuhan 

tenaga kerja di Kota Makassar sebesar 14.443 tenaga kerja atau 2,1% 

lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat provinsi. Untuk keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan menunjukkan jumlah yang positif sebesar 

515.829 tenaga kerja atau 0,4% yang mempunyai arti bahwa 

pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota 

Makassar relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan tenaga kerja yang 

sama di tingkat provinsi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

mengalami pergerseran atau peningkatan dalam penyerapan tenaga 

kerja di Kota Makasar. 

b) Pertambangan dan penggalian 

Sektor pertambangan dan penggalian di Kota Makassar 

berdasarkan analisis Shift Share dipengaruhi oleh beberapa komponen. 

Pengaruh komponen pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai 

efek positif dalam menyerap tenaga kerja  yaitu sebesar 2.967 tenaga 

kerja atau 0,08% terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh 

komponen pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek positif, hal ini 
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menyebabkan pertumbuhan tenaga kerja di Kota Makassar meningkat 

sebesar 1.729,66 tenaga kerja atau 0,1%. Pertumbuhan sektor 

pertambangan dan penggalian dalam sisi tenaga kerja tumbuh relatif 

cepat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor 

pertambangan dan penggalian mempunyai efek negatif, dimana 

pertumbuhan tenaga kerja di Kota Makassar sebanyak -26.761 tenaga 

kerja atau 3,9% lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor 

yang sama di tingkat provinsi. Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah 

(Dij), sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan jumlah yang 

negatif sebanyak -1.180 tenaga kerja atau 0% yang mempunyai arti 

bahwa pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di Kota 

Makassar lebih lambat dibanding dengan tenaga kerja sektor yang sama 

di tingkat provinsi. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami 

pergeseran atau penurunan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota 

Makassar. 

c) Sektor Industri Pengolahan 

Sektor industri pengolaha di Kota Makassar berdasarkan analisis 

Shift Share dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 190.250 tenaga kerja atau 5,6% 

terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek positif yaitu sebesar 57.500 

tenaga kerja atau 6,4% hal ini menunjukkan sektor industri pengolahan 

dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau pertumbuhan sektor 
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industri pengolahan dalam sisi tenaga kerja tumbuh relatif cepat 

dibanding pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor industri 

pengolahan mempunyai efek negatif , dimana pertumbuhan tenaga kerja 

di Kota Makassar sebanyak -23.500 tenaga kerja atau 3,4% lebih lambat 

dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor industri pengolahan 

menunjukkan jumlah yang positif sebesar 22.703.078 tenaga kerja atau 

20,6% yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan sektor industri 

pengolahan di Kota Makassar relatif lebih cepat dibanding dengan 

pertumbuhan tenaga kerja sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor 

industri pengolahan mengalami pergeseran atau peningkatan dalam 

penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

d) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 

 Sektor pengadaan listrik dan gas di Kota Makassar berdasarkan 

analisis Shift Share dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh 

komponen pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif 

dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 12.190 tenaga kerja atau 

0,3% terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek positif sebesar 9.911,81 

tenaga kerja atau 1,1% hal ini menunjukkan sektor pengadaan listrik dan 

gas dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau pertumbuhan sektor 

pengadaan listrik dan gas dalam sisi tenaga kerja tumbuh relatif cepat 

dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 
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Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor pengadaan 

listrik dan gas mempunyai efek positif, dimana pertumbuhan tenaga 

kerja di Kota Makassar sebesar 10.463 tenaga kerja atau 1,5% lebih 

cepat dibandinngkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat 

provinsi. Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor pengadaan 

listrik dan gas menunjukkan jumlah yang positif sebesar 50.314 tenaga 

kerja atau 0,04% yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan tenaga 

kerja sektor pengadaan listrik dan gas di Kota Makassar relatif cepat 

dibanding pertumbuhan tenaga kerja sektor yang sama di tingkat 

provinsi. Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami pergeseran atau 

peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

e) Sektor Konstruksi 

Sektor konstruksi di Kota Makassar berdasarkan analisis Shift 

Share  dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 421.018 tenaga kerja atau 12,4% 

terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek positif yaitu sebesar 

4.887,43 tenaga kerja atau 0,5%  hal ini menunjukkan sektor konstruksi 

dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau pertumbuhan sektor 

konstruksi dalam sisi tenaga kerja tumbuh relatif lebih cepat 

dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor konstruksi 

mempunyai efek negatif, dimana pertumbuhan tenaga kerja di Kota 

Makassar sebanyak -11.637 tenaga kerja atau 1,7% lebih lambat 
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dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor konstruksi 

menunjukkan jumlah yang positif sebanyak 19.987.687 tenaga kerja 

atau 18,1% yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan sektor konstruksi 

di Kota Makassar relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan tenaga kerja 

sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor konstruksi mengalami 

pergeseran atau peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota 

Makassar. 

f) Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor 

 Sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Makassar 

berdasarkan analisis Shift Share dipengaruhi oleh beberap komponen. 

Pengaruh komponen pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai 

efek positif  dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 2.055.374 

tenaga kerja atau 60,7% terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek 

negatif yaitu sebanyak -933.509 tenaga kerja atau 95,4% hal ini 

menunjukkan sektor perdagangan besar dan eceran tidak dapat 

menyerap tenaga kerja lebih banyak atau pertumbuhan sektor 

perdagangan besar dan eceran dalam sisi tenaga kerja tumbuh lebih 

lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor perdagangan 

besar dan eceran mempunyai efek positif, dimana pertumbuhan tenaga 

kerja di Kota Makassar sebesar 273.971 tenaga kerja atau 40,7%  lebih 

cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat 
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provinsi. Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor perdangan 

besar dan eceran menunjukkan jumlah yang positif sebesar 25.024.299 

tenaga kerja atau 22,7% yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan 

sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Makassar relatif lebih 

cepat dibanding pertumbuhan tenaga kerja sektor yang sama ditingkat 

provinsi. Sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pergeseran 

atau peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

g) Sektor Hotel dan Rumah Makan 

Sektor hotel dan rumah makan di Kota Makassar berdasarkan 

analisis Shift Share tidak dipengaruh oleh komponen komponen seperti 

pertumbuhan provinsi (Nij), pertumbuahan sektoral (Mij), pertumbuhan 

daya saing (Cij). Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor 

hotel dan rumah makan menunjukkan jumlah yang negatif sebanyak -

14.023 tenaga kerja atau 0,01% yang mempunyai arti bahwa 

pertumbuhan sektor hotel dan rumah makan di Kota Makassar lebih 

lambat dalam menyerap tenaga kerja. Sektor hotel dan rumah makan 

mengalami pergeseran atau tidak terjadi peningkatan dalam penyerapan 

tenaga kerja di Kota Makassar. 

h) Sektor Transportasi dan Pergudangan 

Sektor transportasi dan pergudangan berdasarkan analisis Shift 

Share dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 216.073 tenaga kerja atau 6,3%  

terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek negatif sebanyak -143.070 
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tenaga kerja atau 1,5% hal ini menunjukkan sektor transportasi dan 

pergudangan tidak dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau 

pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan dalam sisi tenaga 

kerja tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang 

sama di tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumnuhan daya saing (Cij) sektor transportasi 

dan pergudangan mempunyai efek positif, dimana pertumbuhan tenaga 

kerja di Kota Makassar sebesar 322.642 tenaga kerja atau 47,9%  lebih 

cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat 

provinsi. Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor transportasi 

dan pergudangan menunjukkan jumlah yang positif sebesar 2.953.681 

tenaga kerja atau 2,6% yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan 

sektor transportasi dan pergudangan di Kota Makassar relatif lebih cepat 

dibanding pertumbuhan tenaga kerja sektor yang sama di tingkat 

provinsi. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pergeseran 

atau peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

i) Sektor Informasi dan Komunikasi 

 Sektor infromasi dan komunikasi berdasarkan analisis Shift Share 

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 52.871 tenaga kerja atau 1,5%  

terhadap penyerapan tenaga keja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuah sektoral (Mij) mempunyai efek positif yaitu sebesar 

41.532,65 tenaga kerja atau 4,6%  hal ini menunjukkan sektor informasi 

dan komunikasi dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau 
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pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dalam sisi tenaga kerja 

tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama 

di tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor informasi dan 

komunikasi mempunyai efek negatif, dimana pertumbuhan tenaga kerja 

di Kota Makassar sebanyak -20.530 tenaga kerja atau 3% lebih lambat 

dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor informasi dan 

komunikasi menujukkan jumlah yang positif sebesar 14.907.827 tenaga 

kerja atau 13,5% yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan sektor 

informasi dan komunikasi di Kota Makassar relatif lebih cepat dibanding 

pertumbuhan tenaga kerja sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor 

informasi dan komunikasi mengalami pergeseran atau peningkatan 

dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

j) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 

Sektor jasa keuangan dan asuransi berdasarkan analisis Shift 

Share dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini menunjukkan efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 38.119 tenaga kerja atau 1,1% 

terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek positif sebesar 11.752,97 

tenaga kerja atau 1,3% hal ini menunjukkan sektor jasa keuangan dan 

asuransi dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau pertumbuhan 

sektor jasa keuangan dan asuransi dalam sisi tenaga kerja tumbuh 
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relatif lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor jasa 

keuangan dan asuransi mempunyai efek negatif, dimana pertumbuhan 

tenaga kerja di Kota Makassar sebanyak -6.592 tenaga kerja atau 0,9% 

lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat provinsi. Untuk jumlah keselurhan nilai tambah (Dij), sektor jasa 

keuangan dan asuransi menunjukkan jumlah yang positif sebesar 

6.354.171 tenaga kerja atau 5,7% yang mempunyai arti bahwa 

pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota Makassar 

relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan tenaga kerja sektor yang 

sama di tingkat provinsi. Sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami 

pergeseran atau peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota 

Makassar. 

k) Sektor Jasa Pendidikan 

 Sektor jasa pendidikan berdasarkan analisis Shift Share 

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 200.036 tenaga kerja atau 5,9%  

terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek negatif yaitu sebanyak -

10.916 tenaga kerja atau 1,2% hal ini menunjukkan sektor jasa 

pendidikan tidak dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau 

pertumbuhan sektor jasa pendidikan dalam sisi tenaga kerja tumbuh 
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relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor jasa 

pendidikan mempunyai efek negatif, diaman pertumbuhan tenaga kerja 

di Kota Makassar sebanyak -9.824 tenaga kerja atau 1,4%  lebih lambat 

dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor jasa pendidikan 

menunjukkan jumlah yang positif sebesar 11.092.876 tenaga kerja atau 

10% yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan sektor jasa pendidikan 

di Kota Makassar relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan tenaga kerja 

sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor jasa pendidikan mengalami 

pegeseran atau peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota 

Makassar. 

l) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan analisi Shift Share 

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 72.608 tenaga kerja atau 2,1% 

terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek positif yaitu sebesar 

36.034,32 tenaga kerja atau 4% hal ini menunjukkan sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial dapat menyerap tenaga kerja lebih 

banyak atau pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

dalam sisi tenaga kerja tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 
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Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor kesehatan 

dan kegiatan sosial mempunyai efek positif, dimana pertumbuhan 

tenaga kerja di Kota Makassar sebesar 19.299 tenaga kerja atau 2,8% 

lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat provinsi. Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial menunjukkan jumlah yang positif sebesar 

3.272.058 tenaga kerja atau 2,9% yang mempunyai arti bahwa 

pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota 

Makassar relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan tenaga kerja sektor 

yang sama di tingkat provinsi. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

mengalami pergeseran atau peningkatan dalam penyerapan tenaga 

kerja di Kota Makassar. 

m)  Sektor Jasa Kemasyarakatan 

 Sektor jasa kemasyarakatan di Kota Makassar berdasarkan analisis 

Shift Share tidak dipengaruh oleh komponen komponen seperti 

pertumbuhan provinsi (Nij), pertumbuhan sektoral (Mij), daya saing (Cij). 

Untuk jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor jasa 

kemasyarakatan menunjukkan jumlah yang negatif sebanyak -96.952 

tenaga kerja atau 0,08%  yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan 

sektor jasa kemasyarakatan di Kota Makassar lebih lambat dalam 

menyerap tenaga kerja. Sektor jasa kemasyarakatan mengalami 

pergeseran atau tidak terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga 

kerja di Kota Makassar. 
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n) Sektor Jasa Lainnya 

 Sektor jasa lainnya di Kota Makassa berdasarkan analisis Shift 

Share  dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen 

pertumbuhan provinsi (Nij) sektor ini mempunyai efek positif dalam 

menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 77.716 tenaga kerja atau 2,2% 

terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi. Pengaruh komponen 

pertumbuhan sektoral (Mij) mempunyai efek positif yaitu sebesar 

50.885,45 tenaga kerja atau 5,7% hal ini menunjukkan sektor jasa 

lainnya dapat menyerap tenaga keja lebih banyak atau pertumbuhan 

sektor jasa lainnya dalam sisi tenaga kerja tumbuh relatif lebih cepat 

dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. 

Pengaruh komponen pertumbuhan daya saing (Cij) sektor jasa lainnya 

mempunya efek positif, dimana pertumbuhan tenaga kerja di Kota 

Makassar sebesar 130.452 tenaga kerja atau 19,4%  lebih cepat 

dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi. Untuk 

jumlah keseluruhan nilai tambah (Dij), sektor jasa lainnya menunjukkan 

jumlah yang positif sebesar 3.247.130 tenaga kerja atau 2,9%  yang 

mempunyai arti bahwa pertumbuhan sektor jasa lainnya di Kota 

Makassar relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan tenaga kerja yang 

sama di tingkat provinsi. Sektor jasa lainnya mengalami pergeseran atau 

peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

b. Analisis Location Quotinet (LQ) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi Kota 

Makassar sehingga sektor-sektor potensial tersebut dapat 

dikembangkan untuk meningkatan PDRB. 
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 Kegiatan perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor 

kegiatan, yaitu basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan 

yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah 

perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis 

merupakan kegiatan berorientasi lokal yang menyediakan barang dan 

jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian 

yang bersangkutan. 

 Untuk mengetahui potensi sektor basis non basis yang dapat 

mendukung PDRB Kota Makassar maka digunakan analisis LQ yaitu 

untuk mengetahui apakah sektor ekonomi tersebut termasuk sektor 

basis atau non basis.  

Berdasarkan analisis Location Quentient sebagai berikut : 

LQ = PDRB sektor i daerah studi k (kota makassar) / PDRB total semua  

  sektor i di daerah studi k (kota makassar) : PDRB sektor i di  

  daerah referensi p (provinsi sulawesi selatan) / PDRB total semua 

  sektor daerah referensi p (provinsi sulawesi selatan) 

LQ > 1, sektor tersebut merupakan sektor basis dan berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai sektor yang mendukung perekonomian Kota 

Makassar. 

LQ < 1, sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor yang mendukung 

perekonomian Kota Makassar. 

LQ = 1, tingaktat basis sektor di Kota Makassar adalah sama dengan 

sektor yang sama dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Tabel 4.6 

Hasil Analisis Rerata LQ Kota Makassar Tahun 2015-2019 

 

Sektor 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-
Rata 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Pertambangan dan 
Penggalian 

0,00 
 
 

0,00 0,00 0,00 9,02 0,00 

Industri Pengolahan 1,42 1,42 1,43 1,40 
 

1,36 1,41 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,30 0,46 0,45 0,46 0,46 0,43 

Pengadaan Air, 
Pengelolahan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

1,82 1,77 1,73 1,72 1,64 1,74 

Konstruksi 1,43 1,36 1,34 1,33 1,31 1,35 

Perdangan Besar dan 
Eceran 

1,31 1,34 1,32 1,31 1,31 1,32 

Transportasi dan 
Pergudangan 

0,71 0,65 0,65 
 

0,63 0,67 0,66 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

1,73 
 

1,67 1,61 1,59 1,57 1,63 

Infromasi dan Komunikasi 1,42 1,83 1,80 1,79 1,72 1,71 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

1,73 1,57 
 
 

1,58 1,57 1,53 1,59 

Real Estate 1,17 0,98 0,95 0,93 0,91 0,99 

Jasa Perusahaan 2,81 2,48 
 

2,45 2,42 2,42 2,52 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan 
Sosial Wajib 

0,81 0,70 0,70 0,73 0,70 0,73 

Jasa Pendidikan 1,71 1,68 1,67 1,66 1,63 1,67 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

1,40 1,31 1,31 
 

1,32 1,32 1,33 
 

Jasa Lainnya 2,04 1,89 1,87 1,85 1,83 1,89 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar (data diolah) 

 Berdasarkan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa Kota Makassar 

memiliki 11 sektor basis dengan LQ rata-rata lebih besar dari 1 (LQ > 1) 

adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai rata-rata LQ 2,52, sektor jasa 

lainnya dengan nilai rata-rata LQ 1,89, sektor pengadaan air, pengelolahan 
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sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai rata-rata LQ 1,74, sektor 

informasi dan komunikasi dengan nilai rata-rata LQ 1,71, sektor jasa 

pendidikan dengan nilai rata-rata LQ 1,67, sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum dengan nilai rata-rata LQ 1,63, sektor jasa keuangan dan 

asuransi dengan nilai rata-rata LQ 1,59, sektor industri pengolahan dengan 

nilai rata-rata LQ 1,41, sektor konsturksi dengan nilai rata-rata LQ 1,35 dan 

sektor perdangan besar dan eceran dengan nilai rata-rata LQ 1,32. 

 Sektor basis ditunjukkan oleh besar Location Quotient (LQ). Sektor-

sektor ekonomi yang telah disebutkan di atas merupakan sektor basis, karena 

hasil perhitungan LQ menunjukkan angka lebih dari satu (>1), atau dengan 

kata lain kontribusi sektor pada tingkat kota lebih tinggi dari kontribusi sektor 

di tingkat provinsi. 

 Sektor jasa perusahaan merupakn sektor yang nilai LQ rata-ratanya 

paling tinggi yaitu 2,52. Sektor jasa perusahaan dianggap baik karena sarana 

administrasi yang sudah berkembang. 

 Sektor jasa lainnya menjadi sektor basis. Sektor jasa lainnya memiliki 

peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar karena 

meningktanya kemandirian perekonomian Kota Makassar yang bertumpu 

pada pengembangan potensi lokal dengan penekanan pada peningkatan 

pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan upaya penggalian 

dan promosi atau pemasaran objek objek wisata. 

 Sektor pengadaan air, pengelolahan sampah, limbah dan daur ulang 

menjadi sektor basis. Sektor ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan 

usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah atau 

sampah, seperti limbah atau sampah padat atau bukan baik rumah tangga 
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maupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Sektor pengadaan air, 

pengelolahan sampah, limbah dan daur ulang di Kota Makassar di 

sumbangkan seluruhnya dari sub sektor pengadaan air dan pengelolaan 

sampah lainnya. Pengadaan air dan pengelolaan sampah lainnya itu adalah 

pemanfaatan air bawah tanah dan pengelolaan sampah secara maksimal. 

 Sektor infromasi dan komunikasi menjadi sektor basis. Sektor ini 

meningkat karena belanja iklan dan media digital, peningkatan tarif data dan 

peningkatan jumlah pelanggan jasa internet. Sektor informasi dan komunikasi 

memberikan peran penting bagi perekonomian Kota Makassar. 

 Sektor jasa pendidikan menjadi sektor basis. Sektor ini mencakup 

meningkatnya akses dana bantuan pendidikan, peningkatan aksebilitas 

bantuan pendidikan, dan pemberian beasiswa kepada anak yang kurang 

mampu. 

 Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum menjadi sektor basis. 

Sektor ini mencakup meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Makassar 

sehingga meningkatkan konstribusi terhadap Kota Makassar. 

 Sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi sektor basis. Sektor ini 

tumbuh baik dengan tingkat permodalan yang memadai, serta likuiditas dan 

profil risko yang terjaga. 

 Sektor industri pengolahan menjadi sektor basis. Sektor ini mencakup 

bertambahnya jumlah industri besar dan menengah serta jumlah industri kecil 

meningkat dengan perkembangan modal yang mudah. 

 Sektor konstruksi menjadi sektor basis. Kota Makassar merupakan kota 

yang sedang giatnya membangun seperti gedung dan bangunan sipil, baik 

digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Menurut 
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Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) “ekonomi yang produktif tidak mungkin tercapai apabila tidak 

didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai, oleh sebab itu 

infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk 

pemerataan pembangunan”. 

 Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor basis. Sektor ini 

mencakup pelabuhan laut dan udara dengan fasilitasnya yang relatif baik, 

banyaknya akses dan perluasan pasar produk, optimalnya distribusi bahan 

pokok masyarakat dengan harga layak dan terjangkau.  

 Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan 

dan penggalian, pengadaan listirk dan gas, transporttasi dan pergudangan, 

real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 

memiliki koefisien LQ < 1 merupakan sektor non basis,  yang berarti sektor 

tersebut kurang berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan karena 

sektor tersebut bukan merupakan sektor sektor basis bagi pertumbuhan 

ekonomi di Kota Makassar. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil pengujian dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Perubahan Struktur Perekonomian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di 

Kota Makassar 

 Berdasarkan hasil analisis Shift Share PDRB Kota Makassar meningkat 

selama kurun waktu 2015-2019 sebesar Rp. 15.877,96 juta. Apabila dilihat 

dari konstribusi terhadap PDRB menunjukkan perubahan struktur ekonomi 

dari sektor primer yaitu pertanian sebanyak Rp. -31.137,03 juta ke sektor 
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sekunder yaitu pengadaan listrik dan gas sebsar Rp. 23.986,57 juta atau 

sektor tersier yaitu jasa perusahaan sebesar Rp. 35.986,85 juta. Sektor 

pertanian belum mampu memberikan konstribusi yang positif terhdap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, dikarenakan perkembangan dan 

pembangunan peraturan terkait serta tingginya dinamika perubahan 

pemanfaatan ruang yang berakibat pada alih fungsi lahan dari lahan 

pertania menjadi lahan inudstri dan perumahan. Sektor pengadaan listrik 

dan gas memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Kota 

Makassar karena kebutuhan akan listrik dan gas untuk Kota Makassar 

relatif besar yang menyebabkan sektor ini sangat diperlukan. Sektor jasa 

perusahaan dianggap sudah baik karena sarana administrasi yang baik 

untuk berkembangnya sektor jasa. Jika dilihat dari penyerapan tenaga 

kerja terjadi perubahan struktur dari sektor primer yaitu pertambangan dan 

penggalian sebanyak -1.180 tenaga kerja atau 0% ke sektor sekunder yaitu 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil atau sepeda motor sebesar 

25.024.299 tenaga kerja atau 22,7%, dan sektor tersier yaitu infromasi dan 

komunikasi sebesar 14.907.687 tenaga kerja atau 13,5%. Sektor 

pertambangan dan penggalian tidak mengalami perkambangan cukup 

berarti antar lain karena terbatasnya sumber daya alam untuk sektor 

pertambangan dan penggalian di Kota Makassar. Sektor perdagangan 

besar dan eceran, penyerapan tenaga kerjanya meningkat dikarenakan 

banyaknya akses dan perluasan pasar produk ekspor dan berkembangnya 

kerjasama perdagangan secara nasional dan internasional serta 

optimalnya distribusi bahan pokok masyarakat dengan harga yang layak 

dan terjangkau, volume perdagangan di Kota Makassar sangat tinggi 
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seiring padatnya penduduk di Kota Makassar. Sektor informasi dan 

komunikasi meningkat dikarenakan meningkatnya belanja iklan televisi dan 

media digital, peningkatan tarif data internet dan peningkatan jumlah 

pelanggan jasa internet. Struktur ekonomi di Kota Makassar mengalami 

pergerseran dari struktur ekonomi primer ke struktur ekonomi sekunder 

atau tersier, diikuti dengan pergeseran penyerapan tenaga kerja dan 

konstribusi terhadap PDRB dari sektor primer ke sektor sekunder atau 

tersier. Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka H1  dapat diterima, 

sehingga dapat disumpulkan bahawa Struktur Perekonomi (X1) mengalami 

pergerseran ke arah sektor sekunder dan tersier. 

 Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Hermin Purnamasari 

(2018) dalam judul penelitiannya “Analisis Perubahan Struktur 

Perekonomian dan Penentu Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur 2012-

2016”. Dengan metode analisis Shift Share, dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PDRB dan penyerapan tenaga 

kerja menunjukkan perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke 

sektor sekunder. 

b. Sektor Ekonomi Yang Menjadi Sektor Basis Di Kota Makassar 

 Berdasarkan hasil analisis Location Quontient diseluruh sektor 

perekonomian terdapat 11 sektor yang menjadi basis perekonomian di 

Kota Makassar yang didominasi oleh sektor sekunder atau tersier. Sektor 

yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan pada tahun 2015-2019 

yaitu sektor jasa perusahaan, pengadaan air, pengolalahn sampah, limbah 

dan daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, penyediaan 

akomidasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, industri 
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pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran. Sektor sektor 

tersebut dapat menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan lokal dan 

juga untuk daerah lainnya. Kesebelas sektor tersebut merupakan sektor 

basis dimana semuanya memiliki peran sebagai penggerak utama (primer 

mover) dalam pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, bertambah 

banyaknya kegiatan basis di Kota Makassar maka akan menambah arus 

pendapatan ke dalam wilayah yang kemudian akan dapat juga menambah 

permintaan akan barang dan jasa dari dalam wilayah Kota Makassar itu 

sendiri nantinya akan dapat mengakibatkan naiknya volume kegiatan non 

basis dengan demikian pengembangan sektor basis akan berpengaruh 

positif terhadap peningkatan kegiatan non basis dan juga sekaligus 

berpengaruh terhadap proses peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota 

Makassar. Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka H2 dapat diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Sektor Ekonomi (X2) didominasi oleh 

sektor sekunder atau tersier. 

 Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Andi Tri Pambudi 

(2011), dalam judul penelitiannya “Pergeseran Struktur Perekonomian Atas 

Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah”. Dengan 

metode analisis LQ, Shift Share,  dan Tipologi Klasen, dimana hasil 

penelitiannya telah terjadi perubahan strukur ekonomi di  Provinsi Jawa 

Tengah dari sektor tradisional ke sektor modern. Hal ini terlihat dari sektor 

industri menjadi sektor unggulan dan memiliki konstribusi dan pertumbuhan 

yang besar dalam penyerapan tenga kerja dari pada sektor tradisional 

sehingga terjadi pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Jawa Tengah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis Shift Share dapat diketahui bahwa perekonomian 

Kota Makassar tahun analisis 2015-2019 sudah mengarah ke sektor 

sekunder dan tersier. Pergeseran ini diikuti dengan pergeseran penyerapan 

tenaga kerja dan kosntribusi terhadap PDRB dari sektor primer ke sektor 

sekunder dan tersier di Kota Makassar. Untuk penyerapan tenaga kerja di 

Kota Makassar tahun analisis 2015-2019 menunjukkan bahwa sektor 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil atau sepeda motor paling 

banyak dalam menyerap tenaga kerja sebesar 25.024.299 tenaga kerja 

atau 22,7%, selanjutnya diikuti sektor industri sebesar 22.703.078 tenaga 

kerja atau 20,6%, sektor konstruksi sebesar 19.987.687 tenaga kerja atau 

18,1%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 14.907.827 tenaga kerja 

atau 13,5%, sektor jasa pendidikan sebesar 11.092.876 tenaga kerja atau 

10%. Sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 6.354.171 tenaga kerja 

atau 5,7%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3.272.058 

tenaga kerja atau 2,9%, sektor jasa lainnya 3.247.130 tenaga kerja atau 

2,9%, sektor pertanian sebesar 515.829 tenaga kerja atau 0,4%, sektor 

jasa kemasyarakatan sebesar 96.952 tenaga kerja atau 0,08%, sektor 

pengadaan listrik dan gas sebesar 50.314 tenaga kerja atau 0,04%, sektor 

hotel dan rumah makan sebesar 2.953.681 tenaga kerja atau 0,01%  
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sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan nilai negatif 

sebanyak -1.180 tenaga kerja atau 0%. Artinya bahwa telah terjadi 

pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar yang 

didominasi oleh sektor sekunder dan teriser. 

2. Berdasarkan analisis Location Quontient (LQ)  dari 17 sektor yang diteliti 

diperoleh koefisien LQ yang lebih besar > 1 didominasi oleh sektor 

sekunder dan tersier adalah sektor jasa perusahaan, sektor jasa, sektor 

pengadaan air, pengelolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor 

informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor 

industri pengolahan, sektor konsturksi dan sektor perdangan besar dan 

eceran yang merupakan sektor basis di Kota Makassar. 

B.  Saran  

1. Perubahan struktural dari perekonomian tradisional ke perekonomian 

modern atau dari pertanian ke industri dan jasa telah menyebabkan 

pergeseran penyerapan tenaga kerja dan konstribusi PDRB di Kota 

Makassar sehingga pemerintah Kota Makassar agar lebih cermat dalam 

melihat perubahan struktur ekonomi yang terjadi. Seperti memanfaatkan 

sektor basis di Kota Makassar, sektor tersebut adalah sektor perdagangan 

besar dan eceran yang telah menyerap tenaga kerja lebih banyak serta 

memberikan konstribusi PDRB yang tinggi terhadap perekonomian di Kota 

Makassar. 

2. Pembangunan ekonomi di Kota Makassar seharusnya memperhatikan 

pada perubahan struktur perekonomian, seperti sektor pertanian yang 

mulai mengalami pergeseran penurunan tenaga kerja dan konstribusi 
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PDRB akibat perubahan struktur perekonomian dari tradisonal ke 

perekonomian modern. Maka dari itu sektor pertanian tetap dikembangkan 

jangan sampai ditinggalkan karena penurunan jumlah produksi sektor 

pertanian akan mengganggu ketahanan pangan di Kota Makassar. 
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Lampiran 1 

Peneliti Terdahulu 

 Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 
Penelitian 

1. Andi Tri 
Pambudi (2011) 

Pergerseran 
struktur 
perekonomian 
atas dasar 
penyerapan 
tenaga kerja di 
provinsi jawa 
tengah. 

Metode analisis 
yang digunakan 
pada penelitian ini 
analisis LQ 
(Location Quetien), 
Shift-Share, dan 
topolgi klassen. 

Telah terjadi 
perubahan 
strukur 
ekonomi di 
Provinsi Jawa 
Tengah dari 
sektor 
tradisioanl ke 
sektor 
modern. 

2. Kusumaningsih, 
Susy Edwina, 
Yusmini, (2014) 

Analisis 
Perubahan 
Struktur Ekonomi 
Dan Penentuan 
Sektor Unggulan 
Kabupaten 
Palalawan 
Provinsi Riau 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
analisis shift-share  
(SS) dan location 
quentient (LQ) 

Perekonomian 
di Kabupaten 
Pelalawan 
bergeser dari 
sektor primer 
ke sektor 
sekunder. 

3. Ida Bagus Putu 
Wiwekananda, I 
Made Suyana 
Utama, (2016) 

Transformasi 
Struktur Ekonomi 
dan Sektor 
Unggulan Di 
Kabupaten 
Buleleng Periode 
2008-2013) 

Metode yang 
digukana dalam 
penelitian ini adalah 
LQ dan shift share 
dan DLQ 

Hasil 
perhitungan 
LQ ada empat 
sektor yang 
merupakan 
sektor basis 
yaitu, sektor 
pertanian, 
sektor 
pertambangan 
dan 
penggalian, 
industri 
pengolahan, 
dan jasa-jasa. 
Hasil analisis 
shift share 
penyerapan 
tenaga kerja 
menunjukan 
bahwa sektor 
jasa-jasa 
paling banyak 
menyerap 
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tenaga kerja 
diikuti oleh 
sektor 
konstruksi, 
sektor PHR, 
sedangkan 
sektor 
pertanian 
menunjukan 
adanya 
penurunan 
penyerapan 
tenaga kerja. 
Hasil analisis 
shift share 
untuk 
kontribusi 
PDRB jumlah 
analisis shift 
share sektor 
PHR 
memberikan 
kontribusi 
terbesar di 
Kabupaten 
Buleleng 
diikuti dengan 
sektor jasa-
jasa dan 
diikuti dengan 
sektor 
pertanian 

4. Hermin 
Purnamasari, 
(2018) 

Analisis 
Perubahan 
Struktur 
Perekonomian 
dan Penentu 
Sektor Ungglan 
Provinsi Jawa 
Timur Tahun 
2012-2016 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
analisis Shift Share 
Klasik Dan Shift 
Share Esteban 
Marquilas 

Hasil analisis 
shift share 
pada sektor 
perekonomian 
secara 
keseluruhan 
terjadi 
pergeseran 
struktur 
ekonomi 
dilihat dari 
kontribusi 
terhadap 
PDRB 
menujukkan 
perubahan 
struktur 
ekonomi dari 
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sektor primer 
ke sektor 
sekunder 

5. Zulfi Laili Indra 
N, (2019) 

Analisis Sektor 
Unggulan Dan 
Perubahan 
Struktur Ekonomi 
Kabupaten 
Jombang Tahun 
2013-2017 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
analisis LQ, Shift 
Share, dan DLQ 

Hasil 
penelitian ini 
adalah Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
menurut 
analisis LQ 
ada 8 sektor 
usaha yang 
menjadi 
sektor basis di 
Kabupaten 
Jombang dan 
Analisis DLQ 
menunjukkan 
ada 10 sektor 
usaha yang 
menjadi 
sektor basis di 
masa 
mendatang. 
Adapun 
analisis Shift 
Share 
menunjukkan 
terjadi 
perubahan 
struktur 
ekonomi dari 
sektor 
pertanian 
menuju sektor 
industri 
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Lampiran 2 

PDRB Kota Makassar Atas Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) 

 

 

PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan  2010  

(Miliar Rupiah) 
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Lampiran 3 

Jumlah Penduduk Kota Makassar Berumur 15 Tahun Ke Atas  
Yang Bekerja menurut Lapangan Usaha 
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Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Berumur 15 Tahun Ke Atas 
Yang Bekerja menurut Lapangan Usaha 

 

 

Lampiran 4 

Hasil Shift Share  Konstribusi Sektoral Kota Makassar 2015-2019 

 

Lampiran 5 

Hasil Shift Share Tenaga Kerja 
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Lampiran 6 

LQ Kota Makassar Tahun 2015-2019 

 

 



85 
 

 
 

Lampiran 7 

Analisis Setiap Sektor Kota Makassar 

SEKTOR ASPEK PARAMETER MAKNA 

Sektor Primer   Keseluruhan nilai tambah 
sektor pertanian, kehutanan, 
dan perikanan menunjukkan 
nilai yang positif sebesar 
515.829 atau 0,4% tumbuh 
cepat di kota makassar. Sektor 
pertanian, kehutanan, dan 
perikanan merupakan sektor 
non basis dengan nilai LQ 0,02. 
Tinginya dinamika 
pemanfaatan ruang yang 
berakibat pada alih fungsi 
lahan. 

1. Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

Dij Positif 

LQ < 1 (non 
basis) 

2. Pertambangan 
dan penggalian 

Dij Negatif Keseluruhan nilai tambah 
pertambangan dan penggalian 
menunjukkan nilai yang negatif 
sebanyak -1.180 atau 0% 
tumbuh lambat di kota 
makassar. Sektor 
pertambangan dan penggalian 
merupakn sektor non basis  
dengan nilai LQ 0,00. 
Menurunnya hasil 
pertambangan karena sumber 
daya alam yang terbatas 

LQ < 1 (non 
basis) 

Sektor Sekunder   Keseluruhan nilai tambah 
sektot industri pengolahan 
menujukkan nilai yang positif 
sebesar 22.703.078 atau 
20,6% tumbuh cepat di kota 
makassar. Sektor industri 
pengolahan merupakan sektor 
basis dengan nilai LQ 1,41. 
Semakin bertambahnya jumlah 
industri besar dan kecil yang 
meningkat dengan 
perkembangan modal yang 
mudah. 

3. Industri 
Pengolahan 

Dij Positif 

LQ > 1 (basis) 

4. Pengadaan listrik, 
gas 

Dij Positif  Keseluruhan nilai tambah 
sektor pengadaan listrik dan 
gas menunjukkan nilai yang 
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LQ < 1 (non 
basis) 

positif sebesar 50.314 atau 
0,04% tumbuh cepat di kota 
makassar. Sektor pengadaan 
listrik, gas merupakan sektor 
non basis dengan nilai LQ 0,43. 
Terbatas sumber daya manusia 
dibidang energi dan sumber 
mineral. 

5. Konstruksi Dij Positif  Keseluruhan nilai tambah 
sektor konstruksi menunjukkan 
nilai yang positif sebesar 
19.987.687 atau 18,1% tumbuh 
cepat di kota makassar. Sektor 
konstruksi merupakan sektor 
basis dengan nilai LQ 1,35. 
Kota makassar merupakan 
kota yang sedang giatnya 
membangun gedung dan 
bangunan sipil. 

LQ > 1 (basis) 

SEKTOR TERSIER 
 

  Keseluruhan nilai tambah 
sektor perdagangan besar dan 
eceran menunjukkan nilai yang 
positif sebesar 25.024.299 atau 
22,7% tumbuh cepat di kota 
makassar. Sektor perdagangan 
besar dan eceran merupakan 
sektor basis dengan nilai LQ 
1,32. Pelabuhan laut dan udara 
dengan fasilitias yang relatif 
baik, banyaknya akses dan 
perluasan pasar produk. 

 
6. Perdagangan 
besar dan eceran 

Dij Positif  

LQ > 1 (basis) 

7. Transportasi dan 
pergudangan 

Dij Positif  Keseluruhan nilai tambah 
sektor transportasi dan 
pergudangan menunjukkan 
nilai yang positif sebesar 
2.953.681 atau 2,6% tumbuh 
cepat di kota makassar. Sektor 
transportasi dan pergudangan 
merupakan sektor non basis 
dengan nilai LQ 0,66. Sarana 
dan prasaran yang belum 
mendukung dalam pergerakan 
barang dan jasa. 

LQ < 1 (non 
basis) 

8. Informasi dan 
komunikasi 

Dij Positif  Keseluruahan nilai tambah 
sektor informasi dan 
komunikasi menunjukkan nilai 
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LQ > 1 (basis) yang positif sebesar 
14.907.827 atau 13,5% tumbuh 
cepat di kota makassar. Sektor 
informasi dan komunikasi 
merupakan sektor basis 
dengan nilai LQ 1,71. 
Peningkatan belanja iklan dan 
media digital, peningkatan tarif 
data dan peningkatan jumlah 
pelanggan jasa internet. 

9. Jasa keuangan 
dan asuransi 

Dij Positif  Keseluruhan nilai tambah 
sektor jasa keuangan dan 
asusransi menunjukkan nilai 
yang positif sebesar 6.354.171 
atau 5,7%. Sektor jasa 
keuangan dan asuransi 
merupakan sektor basis 
dengan nilai LQ 1,59. Tingkat 
pemodalan yang memadai, 
serta likuiditas dan profil risko 
yang terjaga. 

LQ > 1 (basis) 

10. Jasa Pendidikan Dij Positif  Keseluruhan nilai tambah 
sektor jasa pendidikan 
menunjukkan nilai yang positif 
sebesar 11.092.876 atau 10% 
tumbuh cepat di kota 
makassar. Sektor jasa 
pendidikan merupakan sektor 
basis dengan nilai LQ 1,67. 
Meningkatnya akses dan 
bantuan pendidikan, 
meningkatnya aksebilitas 
pemerataan penyelenggaran 
pendidikan. 

LQ > 1 (basis) 

11. Jasa Kesehatan 
dan kegiatan sosial 

Dij positif Keseluruhan nilai tambah 
sektor jasa kesehatan dan 
kegiatan sosial menunjukkan 
nilai yang positif sebesar 
3.272.058 atau 2,9% tumbuh 
cepat di kota makassar. Sektor 
jasa kesehatan dan kegiatan 
sosial merupakan sektor basis 
dengan nilai LQ 1,33. 
Tersedianya rumah sakit dan 
puskesmas serta meningkatnya 
akses kesehatan masyarakat. 

LQ > 1 (basis) 

12. Jasa Lainnya Dij Positif  Keseluruhan nilai tambah 
sektor jasa lainnya 
menunjukkan nilai yang positif 
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LQ > 1 (basis) sebesar 3.247.130 atau 2,9% 
tumbuh cepat di kota 
makassar. Sektor jasa lainnya 
merupaka sektor basis dengan 
nilai LQ 1,89. Meningkatnya 
kemandirian perekonomian 
kota makassar yang bertumpu 
pada peningkatan pendapatan 
dan penciptaan lapangan kerja 
serta upaya 
penggalian/promosi objek 
wisata di kota makassar. 
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Lampiran 8 

Surat Balasan Penelitian 
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