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ABSTRAKSI

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta
guna menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perkembangan kegiatan
ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang
bersangkutan. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupetan Klaten yang
termasuk ke dalam wilayah pembangunan VIII yang mempunyai nilai nominal
PDRB lebih besar dari daerah sekitarnya kecuali Kota Surakarta, tetapi
pertumbuhan PDRB-nya cenderung sama dengan daerah lain yang nilai PDRB-
nya lebih kecil dari Kabupaten Klaten.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengidentifikasi dan
menganalisis sektor unggulan yang add di setiap Kecamatan di Kabupaten Klaten
dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi;
untuk mengetahui efisiensi sektor unggulan pada setiap Kecamatan di Kabupaten
Klaten ; dan untuk mengetahui Kecamatan mans yang mempunyai sektor unggulan
yang efisien.

Penelitian ini menggunakan alat analisis : LQ (Location Quotient), Shift-
share, dan DEA (Data Envelopment Analysis) . Data yang digunakan dalam
Penelitian ini bersumser dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten tahun
2000-2006 yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan instansi-
instansi yang terkait dengan objek penelitian ini .

Berdasarkan hasil analisis LQ dan Shift-share diperoleh kesimpulan bahwa
sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor unggulan Kecamatan di
Kabupaten Klaten . Hal ini dibuktikan dari banyaknya Kecamatan yang memiliki
sektor basis, spesialisasi dan keunggulan kompetitif di kedua sektor tersebut. Dari
hasil analisis DEA dengan menggunakan asumsi CRS (Constan Return to Scale)
diperoleh hasil bahwa nilai efisiensi sektor unggulan untuk masing-masing
Kecamatan di Kabupaten Klaten nilainya berbeda-beda (hal ini dapat dilihat pada
lampiran E) . Sedangkan untuk Kecamatan yang mempunyai sektor unggulan yang
efisien, hanya ada 1 Kecamatan yang beroperasi secara efisien pada masing-
masing sektor ungulan, yaitu : Kecamatan Kemalang untuk sektor pertanian don
Kecamatan Polanharjo untuk sektor perdagangan . Hal ini menunjukkan ba4wa
sebagian besar Kecamatan di Kabupetan Klaten beroperasi secara tidak efisien
dalam mengelola sektor unggulan tersebut.
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