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                             METODE PELAKSANAAN 
 
 
 
 
 
2.1. Deain  Penelitian dalam Hubungan dengan Waktu 
 
 Dalam studi ini, berhubungan dengan waktu serta pengulangan penelitian, dimana 

kita melihat bahwa penelitian menggunakan metode deskriptif memakai desain di mana 

penyelidikan atau analisis dilakukan dalam suatu interval waktu tertentu. Tetapi dalam 

desain studi ini, data dikumpulkan beberapa kali dengan interval yang reguler serta 

memakai suatu interval yang lama, maka penelitian termasuk dalam studi time series, 

atau studi trend. Dalam studi trend ini, desain yang digunakan adalah membuat 

perbandingan antara kelompok percobaan atau kondisi saat ini (PDRB tahun 2007) 

sebelum perbandingan dengan kelompok/tahun sebelumnya atau kelompok kontrol 

(PDRB tahun 2004). Masalah dalam desain ini timbul karena sukar mengamati 

perubahan-perubahan internal dan cheking dibatasi dengan hanya mencocokkan 

kelompok kontrol dengan kelompok pecobaan atau kondisi saat ini. (Nazir, 1999) 

 

2.2. Jenis dan Sumber Data 
 
 Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, yaitu data dengan 

bentuk time series dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan 

usaha, atas dasar harga konstan dalam periode tahun 2004 – 2007.  Diambilnya data yang 

dimulai pada tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2007 selama 4 (empat) tahun,  dengan 

pertimbangan ketersediaan dan kesamaan waktu karena terdapatnya pemekaran daerah 

tingkat II di Provinsi Bengkulu dengan waktu yang berbeda. Penggunaan data PDRB 

dengan harga konstan dan dengan tahun dasar yang sama, juga akan dapat memberikan 

bobot (nilai riilnya) yang sama dan perbandingan akan menjadi valid.  

 

 

 
 

        II                
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Sumber data dalam penelitian ini, yaitu berasal dari : 

1.  Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu, dan dari 8 (delapan) 

daerah tingkat II (Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, 

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Rejang Lebong, 

Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang) serta 1 (satu) Kota Bengkulu.  

2.  Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, dan dari 8 (delapan) daerah tingkat II 

(Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten 

Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten 

Lebong, Kabupaten Kepahiang) serta 1 (satu) Kota Bengkulu.  

 

2.3. Metode Pengumpulan Data 
 
 Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

menggunakan pendekatan metode kepustakaan (Library Research) dan studi literatur dari 

buku-buku, jurnal-jurnal maupun dari hasil penelitian yang telah dilakukan.   

 
 
2.4. Metode Analisis 
 
 Analisis data dalam studi ini menggunakan 4 (empat) alat analsis, yaitu : Location 

Quotient (LQ), Shift Share (SS), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Metode Overlay. 

Secara lebih rinci dari keempat alat analisis tersebut diuraikan satu persatu sebagai 

berikut :  

 
2.4.1. Location Quotient (LQ) 

 
Dengan teknik kuantitatif ini, kita menentukan kapasitas ekspor perekonomian 

daerah dan derajat kemandirian suatu sektor. Dalam analisis LQ, kegiatan ekonomi suatu 

daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu : 

 Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah 

yang bersangkutan, industri seperti ini dinamakan industri basis. 

 Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan 

industri non basis atau industri lokal 
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Logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri 

basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah 

yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi 

daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan di luar daerah ini menyebabkan 

terjadinya kenaikan konsumsi (consumption,C) dan investasi (investment, I) di daerah 

tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan permintaan terhadap industri basis, 

tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan 

(demand) ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan 

juga industri lain. 

Dengan alasan tersebut, industri basis mestinya harus dikembangkan terlebih 

dahulu. Teknik LQ mengukur konstrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah 

dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan 

peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. 

Teknik LQ dapat dibedakan menjadi dua, yaitu LQ statis (Static Location Quotient, SLQ) 

dan LQ dinamis (Dynamic Location Quotient, DLQ). Dalam studi ini hanya 

menggunakan teknik analisis LQ statis, sedangkan ditampilkannya LQ dinamis untuk 

perbandingan secara teoritis antara kedua teknik LQ tersebut. 

 
2.4.1.1. Static Location Quotient, SLQ 

 
Formula untuk Static Location Quotient (SLQ) adalah :  
  
 
SLQ ik =  
 

 
 
Keterangan :  

Vik    =  Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi k (kabupaten/kotamadya misalnya)    

            dalam pembentukan produk domestik regional riil (PDRB) daerah studi k. 

Vk    =  Produk Domestik Regional Bruto total semua sektor di daerah studi k. 

Vip   =  Nilai output (PDRB) sektor i  daerah refrensi p (propinsi misalnya) dalam  

            pembentukan PDRB daerah  p. 

Vp    =  Produk Domestik Regional Bruto total di semua sektor daerah refrensi p. 

 

Vp
Vip

Vk
Vik
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Asumsi utama dalam analisis LQ adalah bahwa semua penduduk di setiap 

daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat 

daerah refrensi (pola pengeluaran secara geografis adalah sama), produktivitas tenaga  

kerja adalah sama dan setiap industri menghasilkan barang yang sama (homogen) pada 

setiap sektor (Arsyad, 1999:317) 

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada tiga 

kemungkinan nilai LQ yang dapat ditemukan yaitu (Bendavid-Val, 1997 : 174): 

1. Nilai LQ di sektor i= 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah 

studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam 

perekonomian daerah refrensi  p . 

2. Nilai LQ di sektor i > 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah 

studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang 

sama dalam perkonomian daerah refrensi p. Dengan demikian, sektor i merupakan 

sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi untuk 

dikembangkan labih lanjut oleh daerah studi k. 

3. Nilai LQ di sektor i< 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i  di daerah 

studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang 

sama dalam perekonomian daerah refrensi p. Dengan demikian, sektor i   bukan 

merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis ekonomi 

serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k . 

 

2.4.1.2. Dynamic Location Quotient, DLQ 
Dengan menggunakan notasi gij dan Gi akan digunakan untuk menyatakan laju 

pertumbuhan sektor (i) di daerah (j) dan di daerah himpunannya, sedangkan notasi gi dan 

G menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah (j) dan daerah himpunan. 

Dengan notasi demikian, maka persamaannya dapat dirumuskan (Yumono,2000) : 
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Persamaan di atas merupakan hasil modifikasi dari Static Location Quotient 

(SLQ) dengan asumsi bahwa pada SLQ terdapat kesebandingan Xijo/nYjo = Xjo/n Yo = 1 

dimana persamaan SLQ adalah sebagai berikut (Yuwono, 2000) : 

 
 
 
 
 
 
 

Sementara itu untuk IPSSij adalah indeks potensi perkembangan sektor (i) di 

daerah (j) dan IPSSi adalah indeks potensi perkembangan sektor (i) di daerah himpunan. 

Selanjutnya analisis akan dimulai dari perhitungan laju pertumbuhan sektoral gij dengan 

formula : 

 
 
 
 

Formula untuk laju pertumbuhan tersebut diperoleh dari persamaan : 
 
 
 
 
 
2.4.2. Analisis Shift Share 

 
Analisis shift-share juga membandingjkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai 

sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih 

tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas 

faktor penyebab perubahan sedangkan metode shift-share memperinci penyebab 

perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian 

berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam 

pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi 

penggunaan faktor penyebab pertumbuhan  berbagai sektor di suatu daerah dalam 

kaitannya dengan ekonomi nasional. Ada juga yang menamakan model analisis ini 

sebagai industrial mix analysis, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi 

laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, apakah industri yang berlokasi di wilayah 
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tersebut termasuk kedalam kelompok industri yang secara regional memang berkembang 

pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi diwilayah itu atau tidak. Analisis shift-

share terbanyak digunakan adalah variabel lapangan kerja karena datanya lebih mudah 

diperoleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga 

konstan dengan tahun dasar yang sama. Karena apabila tidak maka bobotnya (nilai 

riilnya) bisa tidak sama dan perbandingan itu menjadi tidak valid. 

 

2.4.2.1. Konsep dan Definisi 
 

 Pertambahan lapangan kerja (employment) regional total (Δ Et) dapat diurai 

menjadi komponen shift dan komponen share. Komponen share sering pula disebut 

komponen national share. Komponen national share (N) adalah banyaknya pertambahan 

lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju 

pertambahan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria lanjutan 

bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat 

atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata. 

Komponen shift adalah penyimpangan (deviation) dari national share dalam 

pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang 

tumbuh lebih cepat dan  negatif di daerah – daerah yang tumbuh lebih lambat/merosot 

dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, 

shift netto dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu proportional shift (P) dan 

differential Shift (D) 

Proportional Shift component (P) kadang-kadang dikenal sebagai  komponen 

struktural atau industrial mix, mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan 

oleh komposisi sektor–sektor industri didaerah yang bersangkutan. Komponen ini posistif 

di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh 

cepat dan negative didaerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor  yang secara 

nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot. 

 Differential shift component (D) kadang-kadang dinamakan komponen lokasional 

atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift regional 

netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau 
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lebih lambat didaerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh 

faktor-faktor lokasional intern. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan 

lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai differential shift 

component yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan 

akan mempunyai komponen yang negatif. 

Kedua komponen shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang 

bersifat ekstern dan yang bersifat intern. Proportional shift adalah akibat dari pengaruh 

unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional, sedangkan differential shift adalah akibat 

dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus didaerah yang bersangkutan. 

Dengan menggunakan notasi aljabar, berbagai hubungan antara komponen – 

komponen di atas dapat dinyatakan pada uraian berikut ini. Akan tetapi, sebelum 

mengemukakan rumus hubungan, terlebih dahulu akan dikemukakan notasi yang 

dipergunakan berikut ini. 

 

Δ  = pertambahan, angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t – n)    

N  = National atau wilayah nasional/ wilayah yang lebih tinggi jenjangnya 

r  = Region atau wilayah analisis 

E  = Employment atau banyaknya lapangan kerja 

i  = sektor industri 

t  = Tahun 

t - n = Tahun awal 

t+m = Tahun proyeksi 

Ns   = National Share 

P   = Proportional Shift 

D   = Differential Shift 

 

Hubungan antara komponen tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut : 

ntrtrr EEE  ,,  

Artinya, pertambahan lapangan kerja regional adalah banyaknya lapangan kerja 

pada tahun akhir (t) dikurangi dengan jumlah lapangan kerja pada tahun awal (t-n). 



 15

Persamaan di atas berlaku untuk total lapangan kerja diwilayah tersebut. Hal ini 

dapat juga dilihat secara per sektor sebagai berikut : 

 

ntirtirir EEE  ,,,,,  

 

Artinya, pertambahan lapangan kerja regional sektor i adalah jumlah lapangan 

kerja sektor i pada tahun akhir (t) dikurangkan dengan lapangan kerja sektor i pada tahun 

awal (t – n).  

 

Pertambahan lapangan kerja regional sektor i dapat diperinci atas pengaruh dari 

National Share, dan Differential Shift. Dalam notasi aljabar hal itu adalah: 

 

 iriritir DPNsE ,,,, 
 

 

Peranan national share (Nsi) adalah seandainya pertambahan lapangan kerja  

regional sektor i tersebut sama dengan proporsi pertambahan lapangan kerja nasional 

secara rata-rata. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

  ntirntNtnntirti EEEENs   ,,,,,, /  

 

Proportional shift (Pr,i) adalah melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap 

pertumbuhan lapangan kerja sektor I pada region yang dianalisis. Hal ini dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

     ntirntNtNntiNtiNtir EEEEEP   ,,,,,,,,,, //  

 

Hasil yang sama dapat juga diperoleh dengan menggunakan rumus : 
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Differential shift (Dr,i) menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor i 

diwilayah analisis terhadap pertumbuhan sektor i seacara nasional. Dan ini dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

  ntirntiNtintirtir EEEED ,,,,,,,,,,, /   

 

Hasil yang sama dapat juga diperoleh dengan rumus: 

ntir
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Perlu dingat bahwa apabila kita hendak melihat pengaruhnya terhadap seluruh 

wilayah analisis maka angka untuk masing-masing sektor harus ditambahkan. Persamaan 

untuk seluruh wilayah adalah sebagai berikut : 

 

 rrr DPNsE   

Dimana : 

  


 
n

t
ntirntNtNntirt EEEENs

1
,,,,,, /  

     


 
n

t
ntirntNtnntiNtiNtr EEEEEP

1
,,,,,,,,,, //  

   


 
n

t
NTIRntiNtiNtirtr EEEED

1
,,,,,,,,, /  

 

Perlu diingat bahwa: 

 

  tNtiN EE ,,,
 

            
  trtir EE ,,,  

dan seterusnya. 
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2.4.2.2. Rumus Untuk Proyeksi 

 
Seandainya secara nasional (wilayah yang lebih tinggi jenjangnya) telah dibuat 

proyeksi lapangan kerja persektor untuk tahun t + m maka lapangan kerja di daerah 

tersebut dapat diproyeksikan. 

Proyeksi ini untuk national share dan proportional share adalah sama dengan rumus 

yang lalu, hanya t - n diganti t, dan t diganti dengan t + m. dengan demikian rumusnya 

sebagai berikut. 

 

Proyeksi National Share : 

  tirtNmtNtirmti EEEENs ,,,,,,,, /    

 

Proyeksi Proportional share: 

    NtmtNtiNmtiNtirmtir EEEEEP // ,,,,,,,,,    

 

Differantial shift 

 

Sedangkan untuk proyeksi differential shift, dianggap sama dengan differential shift masa 

lalu dikalikan indeks penyesuaian kenaikan lapangan kerja nasional. Jadi rumusnya : 

 

 tiNmtiNtirmtir EEDD ,,,,,,,, /   

 

Ketiga rumus diatas dapat juga digabung dan menghasilkan rumus proyeksi langsung 

sebagai berikut. 
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Sumber: Ekonomi Regional Teori dan aplikasi (Edisi Revisi) 
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2.4.3. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

 Ma’ruf (2003)  menyatakan bahwa Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan 

alat analisa alternatif yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota yang 

diperoleh dengan memodifikasi model analisis Shift-Share, model ini diturunkan dari 

persamaan awal komponen utama dalam analisis shift dan share,  bentuk persamaan 

Model Rasio Pertumbuhan sebagai berikut : 

1) Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) 

RPR adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i wilayah referensi dengan 

laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi. 

  
)(

)(

/
/

tRR

tIRIR

EE
EE

RPR



  

 ∆EIR   
=  Selisih nilai PDRB sektor i awal tahun pengamatan dan akhir tahun pengamatan   

                           Provinsi Bengkulu. 

            ∆ER     =   Selisih nilai total PDRB sektor i awal tahun pengamatan dan akhir tahun 

                           pengamatan Provinsi Bengkulu. 

            EiR(t)   =    Nilai PDRB sektor i awal tahun pengamatan Provinsi Bengkulu. 

 ER(t)     =    Nilai total PDRB sektor i awal tahun pengamatan Provinsi Bengkulu. 
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2) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) 

RPS adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i wilayah studi dengan laju 

pertumbuhan kegiatan i wilayah referensi. 

  
)(

)(

/
/

tRIR

tijij

EIE
EE

RPR



  

           ∆Eij   
=     Selisih nilai PDRB sektor i awal tahun pengamatan dan akhir tahun pengamatan   

                           tiap daerah tingkat II di Provinsi Bengkulu.. 

            ∆EIR  =     Selisih nilai PDRB sektor i awal tahun pengamatan dan akhir tahun 

                           pengamatan Provinsi Bengkulu. 

            Eij(t)   =    Nilai PDRB sektor i awal tahun pengamatan iap daerah tingkat II diProvinsi  

                           Bengkulu. 

 EiR(t)   =    Nilai total PDRB sektor i awal tahun pengamatan Provinsi Bengkulu. 

 

Hasil perhitungan model ini dapat dikalsifikasikan sebagai berikut : 

1) Klasifikasi 1, yaitu nilai RPR (+)  berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi 

mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula pada tingkat kabupaten/kota, 

kegiatan ini disebut sebagai dominan pertumbuhan. 

2) Klasifikasi 2, yait nilai RPR (+) dan RPS (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat 

provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol namun pada tingkat kabupaten/kota 

belum menonjol. 

3) Klasifikasi 3, yaitu nilai RPR (-) dan RPS (+) berarti kegiatan tersebut pada 

tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak menonjol sementara pada tingkat 

kabupaten/kota termasuk menonjol. 

4) Klasifikasi 4, yaitu nilai RPR (-) dan RPS(-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat 

provinsi mempunyai pertumbuhan rendah demikian pula pada tingkat kabupaten. 
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2.4.4. Analisis Overlay 

 Teknik dengan metode analisis overlay, adalah sebuah teknik yang dapat 

digunakan untuk menampilkan hasil-hasil analisis dengan memberikan kriteria tertentu. 

Dengan menggunakan teknik analisis overlay akan memberikan kemudahan dalam 

menganalisis dan menginterpretasikan hasil-hasil analisis yang menggunakan beberapa 

alat analisis.   Penggabungan dari beberapa hasil analisis tersebut ditampilkan dalam 

sebuah tabel,  kemudian diberi notasi sesuai dengan kreiteria yang sudah ditentukan dari 

masing-masing alat analisis. Pengambilan kesimpulan ditentukan berdasarkan kepada 

kriteria  penggabungan dari alat-alat analisis yang digunakan.  

Dalam studi ini, teknik overlay digunakan untuk menyajikan penggabungan hasil 

analisis Location Quotient (LQ), Shift – Share, dan Model Rasio Pertumbuhan terhadap 

sektor dan sub-sub sektor pengamatan PDRB tiap kabupaten dan kota dalam sebuah 

tabel, dengan tujuan untuk menentukan sektor-sektor unggulan. Dengan metode ini dapat 

diintrepretasikan, dengan jalan memberikan penilaian sektor-sektor ekonomi melihat 

kepada nilai positif (+) dan nilai negtif (-). Sektor-sektor yang mempunyai jumlah nilai 

positif (+) paling banyak berarti sektor tesebut merupakan sektor unggulan dan  jika nilai 

suatu sektor mempunyai nilai negatif paling banyak atau tidak mempunyai nilai positif 

sama sekali berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan. 

2.5. Definis Operasional 

Definsi operasional memuat beberapa penyamaan persepsi dan pengertian terhadap 

beberapa istilah dan vriabel yang digunakan dalam studi ini , yaitu :  

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai barang dan jasa 

(komoditi) yang diproduksi pada suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilikan 

faktor-faktor produksinya. Dihitung dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) 

dalam suatu wilayah (juta rupiah) 
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2. Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga konstan 2000 adalah jumlah seluruh 

dari agregat ekonomi yang dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar 

yaitu pada tahun 2000.  

3. Penduduk dan Tenaga Kerja. 

Penduduk Provinsi Bengkulu dihitung berdasarkan hasil Sensus Penduduk, 

Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), Hasil 

Registrasi Penduduk, SUPAS 2005 dan Survey Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS). Sedangkan data ketenagakerjaan diperoleh dari hasil Survei 

Tenaga Kerja Nasional (Sakernas). (BPS Provinsi Bengkulu, 2008) 

4. Produksi 

Produksi padi dan palawija merupakan hasil perkalian antara luas panen dan 

rata-rata produksi per hektar. Luas panen bersumber dari laporan bulanan 

Koordinator Pertanian Kecamatan (KPK) tiap kecamatan sampel, sedangkan 

rata-rata produksi per hektar berdasarkan atas hasil ubinan tanaman padi 

palawija oleh koordinator Statistik Kecamatan (KSK) setiap saat panen pada 

priode Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember (Sub-round). 

Selain itu juga disajikan data produksi peternakan, perikanan, dan perkebunan 

dengan sumber data dari instansi yangbersangkutan. (BPS Provinsi Bengkulu, 

2008). 

5. Sektor ekonomi adalah lapangan usaha yang ada dalam Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang meliputi sembilan sektor, yaitu : 1) Sektor 

Pertanian, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, 3) Sektor Industri 

Pengolahan, 4) Sektor Listrik, gas dan Air Bersih, 5) Sektor Bangunan, 6) 

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Sektor Penganngkutan dan 

Komunikasi, 8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta 9) 

Sektor Jasa-jasa. 

6. Sektor Unggulan adalah sektor ekonomi unggulan yang merupakan sektor atau 

kegiatan perekonomian yang mampu melayani pasar domestik (lokal) atau pasar 

di luar daerah, atau didapat nilai secara proporsional dari hasil analisis positif. 
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