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Abstract 

The purpose of this research is to identified leading sector wich driving of the Riau 
Economy, main sector driving economic activity of Riau Province, leading sector wich 
can be priority to stimulate economic of Riau Province after price reduction  primer 
commodity. Based on analysis with using Location Quation and Typhology Klassen 
the result is : leading sector wich can be priority as driving sector economic of Riau 
Province during 2014 – 2018 is Mining and Quarrying, Agriculture, Livestock, hunting 
and agriculture service, manufacturing sector. From result analysis of Typology 
Klassen Business activity sector, human health and social work activities sector, 
water supply, severage, waste management & remediation activities sector, real 
estate activities sector, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and 
motorcycles, transportation & storage, Accomodation & food service activities, 
information & communication, Financial & insurance activities, public administration 
& defence, compulsory social secutiry, education, other service, all of that sector is 
relatively left behind (Quadrant IV). Growth of GDRP that sector is lower than growth 
of PDB Indonesia and have contribution with GDRB wich smaller prepare beside with 
value contribution that sector with GDRP of Riau Province. 
Key words, Leading sector of Riau Propvince, Location Quation, Typhology Klassen. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 
Perekonomian suatu daerah dapat diamati dari Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Berdasarkan PDRB pada suatu daerah 
dapat dihitung pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Berbagai 
sektor menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor-sektor 

utama yang menjadi penyumbang laju pertumbuhan perekonomian daerah 
merupakan sektor penggerak bagi sektor lainnya. 

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki akses langsung 
dengan luar negeri. Sehingga sebagian besar komoditas yang dihasilkan 
oleh Provinsi Riau di ekspor ke luar negeri. Beberapa sektor yang menjadi 

andalan penggerak perekonomian Provinsi Riau adalah sektor 
pertambangan dan sektor pertanian. Bertitik tolak dari hal tersebut Provinsi 
Riau sangat tergantung dengan situasi dan kondisi perdagangan 

Internasional. 
Beberapa tahun terakhir beberapa komoditas unggulan mengalami 

penurunan harga di pasaran Internasional. Penurunan harga ini 
memberikan dampak yang sangat berarti terhadap perekonomian Provinsi 
Riau. Komoditas yang mengalami penurunan harga yang sangat drastis 

yaitu harga minyak mentah dunia dan ini memberikan dampak sangat 
berarti bagi Provinsi Riau. Perusahaan minyak di Riau melakukan 

rasionalisasi dan efisiensi untuk mengurangi biaya operasional perusahaan, 
bahkan salah satu perusahaan minyak terbesar di Provinsi Riau akan 
melakukan PHK secara besar-besaran guna melakukan efisiensi. 

Penurunan harga minyak juga sangat berdampak kepada anggaran belanja 
daerah Provinsi Riau. Komponen terbesar penyumbang anggaran adalah 
dana bagi hasil. Turunnya harga minyak mengakibatkan perolehan dana 
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bagi hasil juga akan menurun dan ini sangat dirasakan oleh Provinsi Riau 

pada tahun ini dana bagi hasil juga menurun. 
Disamping itu Komoditas yang mengalami penurunan adalah Komoditas 

pertanian terutama harga CPO dan Karet olahan di pasaran Internasional. 
Penurunan harga ini dipicu oleh menurunnya permintaan kedua produk 
oleh Negara pengimpor, terutama China mengalami perlambatan ekonomi 

dan ini berdampak kepada permintaan CPO dan Karet dari Indonesia. 
Situasi perekonomian dunia akhir-akhir ini tidak menguntungkan 

perekonomian Riau yang sebahagian besar ekspornya merupakan 
komoditas primer, dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi 
Riau. 

Sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau beberapa tahun 
akan digambarkan pada tabel berikut : 
 

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 (C – C) 

Tahun Dengan Migas (%) Tanpa Migas (%) 

2014 2,71 5,91 

2015 0,22 2,03 

2016 2,18 3,68 

2017 2,68 4,57 

2018 2,34 3,95 

Sumber : BPS Provinsi Riau 

 
Pada Tabel 1 diatas, terlihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dari tahun 
2014-2018 berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi terendah yaitu tahun 2015 

sebesar 0,22 % dengan migas sedangkan tanpa migas sebesar 2,03 %. Pada 
tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas sebesar 
2,34 % dan tanpa Migas sebesar 3,95 %. Penurunan harga migas dan 

beberapa produk pertanian seperti CPO dan karet sangat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau.  

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diadakan kajian tentang Analisis 
Penggerak Perekonomian Riau dan Alternatif Sektor Unggulan Provinsi 
Riau.. Kajian ini sangat penting dilakukan oleh karena Provinsi Riau sangat 

tergantung dengan Komoditas Primer yang harga berfluktuasi di pasaran 
Internasional. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penetapan Sektor Ekonomi Unggulan dengan Metode Analisis LQ 

Dalam aplikasinya teknik LQ dapat digunakan untuk menganalisis potensi 
perekonomian dari sisi pendapatan domestik (Product Domestic Bruto). 

Formula LQ dengan menggunakan variabel kontribusi PDRB (Bendavid-Val, 
1992 dalam Kuncoro, 2004; Alkadri dalam Ambardi, 2002) dengan formulasi 
sebagai berikut: 

   E iR  /  E R   
LQ =       

   E i N /  E N   
Dimana : 

E iR   = jumlah kontribusi PDRB pada sektor  i  di daerah R (Kabupaten) 
E R    = jumlah kontribusi PDRB seluruh sektor di daerah R (Kabupaten) 
E i N  = jumlah kontribusi PDRB pada sektor i di daerah referensi N 

(Provinsi) 
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E N    =jumlah kontribusi PDRB seluruh sektor di daerah referensi N 

(Provinsi) 
 

Kriteria nilai perhitungan LQ adalah: 
Jika LQ  > 1, maka daerah tersebut relatif terspesialisasi secara 

berlebihan (overspecialised) pada aktivitas ekonomi (sektor) yang 
bersangkutan. 
Jika  LQ  = 1, maka daerah  tersebut    tidak   terspesialisasi    secara 

berlebihan ataupun kurang terspesialisasi pada aktivitas ekonomi yang 
dimaksud. 

Jika LQ < 1,  maka daerah tersebut relatif kurang terspesialisasi pada 
aktivitas ekonomi yang dimaksud. 
Metode Analisis Shift – Share (S-S) 

Jika suatu wilayah mempunyai industri-industri yang menguntungkan yang 
tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan daerah di atasnya disebut 
sebagai pengaruh bauran industri (Mij). Sementara, untuk pengaruh 

persaingan adalah jika suatu industri tertentu di wilayah tertentu tumbuh 
lebih cepat di suatu wilayah daripada industri yang sama di tingkat yang 

lebih tinggi, maka untuk sektor tertentu di wilayah tertentu perubahan 
variabel dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Dij = Nij + Mij + Cij ( 2 ) 

Keterangan : 
Nij = Eij ( rn ) adalah pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j 
Mij = Eij ( rin – rn ) adalah bauran industri sektor i di wilayah j 
Cij = Eij ( rij – rin ) adalah keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j 

 
rn dan rin adalah laju pertumbuhan nasional per sektor sedangkan rij 
adalah laju pertumbuhan wilayah per sektor yang masing-masing 

diformulasikan sebagai berikut : 
rn = ( E*n - En ) / En 
rin = ( E*in - Ein ) / Ein 

rij = ( E*ij - Eij ) / Eij 
 

Keterangan : 
Eij adalah Nilai tambah sektor i di wilayah j ( Kabupaten/Kota ) 
Ein adalah Nilai tambah sektor i di wilayah nasional ( Propinsi Riau ) 

En adalah Nilai tambah Nasional (Propinsi Riau) 
Tanda * menunjukkan tahun akhir analisis. 

Maka analisis S-S dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Dij = Eij (rn + Eij ( rin – rn ) ) + Eijh ( rij – rn ) ( 3 ) 

Untuk mengetahui keunggulan kompetitif dan spesialisasi maka analisis S-

S yang terpakai adalah analisis S-S yang telah dimodifikasi dari Estaban 
Marquillas (Soepono, 1993) yaitu komponen ketiga dengan persamaan : 

Cij = Eij ( rij – rn ) 

Disempurnakan menjadi : 
C ‘ij = E’ij (rij – rn ) ( 4 ) 

 
Keterangan : 
C’ij adalah persaingan atau ketidak unggulan kompetitif di sektor i pada 

perekonomian suatu wilayah menurut analisis S-S tradisional. 
E’ij adalah Eij yang diharapkan dan diperoleh dari : 
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E’ij = Ej ( Ein / En ) ( 5 ) 

Sedangkan pengaruh alokasi sebagai bagian yang belum dijelaskan dari 
suatu variabel wilayah ( Aij ) dapat dirumuskan sebagai : 

Aij = ( Eij – E’ij ) ( rij – rin ) ( 6 ) 

 

Keterangan : 
Aij = Pengaruh alokasi dibagi menjadi dua bagian yaitu adanya tingkat 
spesialisasi sektor i di wilayah j dikalikan dengan keunggulan kompetitif. 

( Eij – E’ij ) = Tingkat spesialisasi terjadi apabila variabel wilayah nyata ( Eij ) 
lebih besar dari variabel yang diharapkan ( Eij ) ( rij – rin ) = Keunggulan 

kompetitif terjadi bila laju pertumbuhan sektor di daerah lebih besar 
daripada laju pertumbuhan sektor nasional/regional. 

 
Maka pengaruh alokasi ini disubtitusikan dalam analisis S-S tradisional 
menjadi persamaan S-S yang dimodifikasi oleh Estaban Marquillas ( E-M ) 

menjadi persamaan : 
Dij =Eij (rn) + Eij (rin) – rn) + E’ij (rij – rin) + (Eij - E’ij) (rij –     

         rin) (7) 
Tipologi Klassen 
Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral (yang dapat diperluas tidak 

hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha ataupun komoditi) 
menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda 

sebagai berikut. 
1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Sektor dalam 

kuadran I dapat diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki 

kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar 
daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional. 

2. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada 
kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah 
dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau 

secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (si) 
yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap 
PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi 

ini biasa dilambangkan dengan gi lebih kecil dari g dan si lebih besar 
dari s. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor 

yang telah jenuh. 
3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran 

III). Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang 

sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil 
dibandingkan rata-rata nasional. 

4. Sektor relatif tertingggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor 

yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah 
dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau 

secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap 
PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut 
terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). 
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Dimana: 

gi = pertumbuhan sektor daerah analisis 
g = pertumbuhan sektor daerah acuan 

si = kontribusi sektor daerah analisis 
s = kontribusi sektor daerah acuan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Sektor Unggulan Berdasarkan PDRB Provinsi Riau 

Untuk melihat potensi ekonomi suatu daerah, dapat digunakan Location 
Quationt  
Analisis Location Quotient, LQ 

Secara umum persamaan Location Quotient adalah : 
ViR / VR 

LQ = ------------- 
V1 / V 

Dimana : 

ViR = Pendapatan sektor i di Kabupaten / Provinsi  
VR  = Jumlah PDRB seluruh sektor Kabupaten / Provinsi 

V1  = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat Provinsi / Nasional 
V   = Jumlah PDRB seluruh sektor tingkat Provinsi / Nasional 
Asumsi yang mendasari persamaan Location Quotient (LQ) tersebut adalah 

penduduk di setiap daerah (kabupaten) mempunyai pola permintaan yang 
sama dengan pola permintaan pada daerah Provinsi, tingkat konsumsi akan 

suatu jenis barang rata-rata sama antar daerah, produktivitas dan 
keperluan produksi sama antar daerah, serta negara menggunakan sistem 
perekonomian tertutup. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai LQ dari 

suatu sektor adalah lebih dari satu (LQ > 1) maka tergolong sektor basis, 
dan jika nilai LQ dari suatu sektor adalah kurang dari satu ( LQ < 1) maka 

tergolong sektor non basis. 
Logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena 
industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah 

maupun diluar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah 
akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya 
arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan 

konsumsi (consumption, C) dan investasi (investment, I) di daerah tersebut. 
Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan 

kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya 
menaikkan permintaan terhadap industri basis , tetapi juga menaikkan 
permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (demand) 
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ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan 

dan juga industri lain. Berdasarkan perhitungan LQ yang dilakukan sektor 
unggulan Provinsi Riau disajikan pada lampiran 1. 

Dari hasil analisis, sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan, sektor 
pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan merupakan 
sektor yang berpotensi atau sektor basis untuk mendukung perekonomian 

Provinsi Riau. Secara sektoral, sektor pertambangan dan penggalian 
menghasilkan nilai LQ yang lebih tinggi dari sektor lainnya, selama kurun 

waktu tahun 2014  sampai dengan tahun 2018, nilai LQ yang dihasilkan 
berfluktuasi dan selalu diatas 2,5 , dan ini menunjukkan bahwa sektor 
pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang menjadi lokomotif  

perekonomian Provinsi Riau. Secara berkelanjutan kedepan secara 
berangsur-angsur Provinsi Riau harus melepaskan ketergantungan 
terhadap sektor pertambangan dan penggalian, hal ini disebabkan oleh 

karena sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak 
dapat diperbaharukan (unrenewable) dan lebih banyak dikendalikan oleh 

pusat serta harga komoditas minyak sangat tergantung dari pasaran dunia 
dan pada saat ini harga minyak mentah di pasaran dunia menurun. 
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menghasilkan nilai LQ yang 

terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai LQ yang 
dihasilkan sebesar 1,84 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan  

sebesar 1,85. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor  
andalan penggerak roda perekonomian di Provinsi Riau. 
Pada urutan ke-3 secara sektoral industri pengolahan merupakan sektor 

yang dapat dijadikan andalan dan juga merupakan sektor basis yang dapat 
menggerakkan perekonomian Provinsi Riau. Dari hasil perhitungan LQ yang 
dilakukan selama periode tahun 2014 – 2018, LQ serktor industri 

pengolahan selalu lebih besar dari 1 dan kenaikannya berfluktuasi. Pada 
tahun 2014 nilai LQ sebesar 1,26 dan mengalami peningkatan pada tahun 

2018 sebesar 1,43. Dari hasil perhitungan LQ tersebut sektor industri 
pengolahan merupakan sektor unggulan dan sektor basis yang dapat 
menggerakkan perekonomian Provinsi Riau, secara sub sektor Industri 

Makanan dan Minuman berdasarkan perhitungan LQ untuk sub sector 
tersebut nilainya lebih tinggi dari Sektor Industri Pengolahan dan Nilai LQ 

selalu diatas 3, dan ini menunjukkan bahwa industri makanan dan 
minuman merupakan Industri yang dapat dijadikan sebagai sector 
unggulan.  Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan 

reproduksi media rekaman memiliki LQ yang berfluktuasi berkisar antara 
4,37 – 5,34. Dari hasil perhitungan sub sektor Industri batubara dan 
Pengilangan Migas dapat dijadikan sebagai sector unggulan dan sector 

basis. Hasil perhitungan LQ terus mengalami kenaikan dan pada tahun 
2015 hasil LQ>1  dan ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan 

sektor penggerak perekonomian dan merupakan sektor basis penggerak 
sektor lainnya. 
Berdasarkan sub sektor hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sub sektor 

pertambangan minyak, gas dan panas bumi merupakan sub sektor yang 
menghasilkan nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 5,34 dan hasil perhitungan 
menujukkan bahwa nilai perhitungan LQ terus mengalami penurunan dan 

pada tahun 2018 nilai LQ sebesar 4.87. Pada sektor pertambangan dan 
penggalian sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya merupakan 

sub sektor unggulan dan sektor basis. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 
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analisis berdasarkan LQ diperoleh sebesar 3.64 pada tahun 2014 dan 

kenaikannya berfluktuasi untuk tahun 2018 nilai LQ menurun menjadi 
3,14. Dengan demikian sub sektor pertambangan dan penggalian dapat 

dijadikan sebagai sektor unggulan penggerak perekonomian. Selanjutnya 
Sub sektor kehutanan juga merupakan sektor basis dan sektor unggulan. 
Berdasarkan hasil analisis LQ untuk sub sektor kehutanan terus 

mengalami peningkatan, selama periode 2014 - 2018  berkisar antara 5,35 – 
6,14.  

Selanjutnya sub sektor perkebunan merupakan sektor basis dan dapat 
dijadikan sektor unggulan penggerak perekonomian Provinsi Riau. Hasil 
analisis LQ diperoleh bahwa sub sektor tanaman perkebunan terus 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai LQ sebesar 3,99 dan 
meningkat pada tahun 2018 sebesar 4,67. 
Sektor unggulan lainnya yang merupakan sektor basis dan menjadi 

penggerak perekonomian yaitu perikanan. Berdasarkan analisis nilai LQ 
untuk  sub sektor perikanan sebesar 1.15 pada tahun 2014 dan 

kenaikannya berfluktuasi pada tahun 2018 nilai LQ yang dihasilkan sebesar 
1.08. Oleh karena hasil analisis LQ >1, sub sector perikanan merupakan 
sektor basis dan unggulan.  

4.7.  Analisis Tipologi Klassen Provinsi Riau 
Tehnik tipologi klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran 

tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut Tipologi 
Klassen, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan 
sebagai sektor prima, berkembang, potensial dan terkebelakang. Analisis ini 

mendasarkan pada pengelompokkan suatu sektor dengan melihat 
pertumbuhan dan konstribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu 
daerah. Dengan menggunakan analisis tipologi klassen, suatu sektor dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu : 

 Sektor Prima 

 Sektor Potensial 

 Sektor Berkembang, dan 

 Sektor Terkebelakang. 

Hasil perhitungan dengan metode Tipology Klassen disajikan pada lampiran 
2, terlihat bahwa sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor yang maju 

dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I) adalah Sektor Pertanian, kehutanan 
dan perikanan serta sektor Industri pengolahan. Dengan kata lain, di 
Provinsi Riau sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta Industri 

pengolahan memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang 
lebih besar dibandingkan dengan keadaan Nasional secara keseluruhan. 
Analisis Tipologi Klassen juga menemukan bahwa di Provinsi Riau ini 

terdapat sektor yang terkategori sebagai sektor potensial (Kuadran II). 
Sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor dalam 

Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun 
pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata 
Nasional.  Sektor yang masuk kategori berkembang antara lain : Pengadaan 

listrik dan gas, dan konstruksi. 
Dalam konteks Tipologi Klassen ini juga terlihat bahwa sektor Pengadaan 

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, 
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 
transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, 

informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, Jasa 
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perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 

wajib, Jasa Pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social, serta jasa 
lainnya, ternyata tergolong sebagai sektor yang relatif tertinggal (Kuadran 

IV). Hal ini terlihat dari nilai pertumbuhan PDRB sektor-sektor tersebut 
yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Indonesia dan 
sekaligus memiliki kontribusi terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Riau. 
Hasil pemetaan dari analisis tipologi Klassen, bila dikaitkan dengan 

kegiatan pengembangan ekonomi daerah di masa mendatang, antara lain 
dapat dilakukan dengan strategi, misalnya dari 17 (sektor) tersebut 
pengembangan menurut periode waktunya dapat dilakukan dalam tiga 

tahap yaitu prioritas pengembangan ekonomi untuk masa jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
Untuk periode jangka pendek bagaimana pemerintah daerah mengupayakan  

sektor kegiatan ekonomi yang masuk dalam kategori potensial tersebut 
diupayakan untuk menjadi sektor prima dengan mendorong 

pertumbuhannya yang lebih cepat lagi. Jangka menengah, pemerintah 
Provinsi Riau dapat mengupayakan sektor yang saat ini berstatus 
berkembang menjadi sektor prima dengan memperbesar porsi outputnya 

pada perekonomian daerah, dan sektor berkembang yang tadinya berasal 
dari sektor terkebelakang diuapayakan menjadi sektor prima dalam jangka 

panjang. 
Sebagai gambaran strategi pengembangan untuk masa yang akan datang 
disajikan dalam bentuk matrik berikut : 

 
Tabel 2. Matrik Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi Provinsi Riau 

Jangka Pendek 

(1-5 th) 

Jangka Menengah  

(5-10 th 

Jangka Panjang            

(10-25 th) 

Sektor Prima  Berkembang menjadi sektor 
prima 

 Terkebelakang menjadi 
sektor berkembang 

Berkembang menjadi sektor 

prima 

Sumber : (Tri Widodo, 2006, 122) 

 
Stragegi pengembangan merupakan perencanaan yang perlu dipedomani 
guna meningkatkan keberlanjutan sektor-sektor yang akan menjadi 

penggerak perekonomian Provinsi Riau kedepannya sehingga pertumbuhan 
ekonomi yang semakin dapat ditingkatkan dan berkesinambungan dimasa 
yang akan datang. 

 
KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil analisis location quotient sektor-sektor unggulan  dan 
dapat diandalkan sebagai sektor penggerak perekonomian Provinsi Riau 
selama tahun analisis 2014-2018 adalah sektor pertambangan dan 

penggalian, sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, 
sektor Industri pengolahan. Karena sektor tersebut mempunyai nilai LQ 

lebih dari satu (LQ > 1), sehingga digolongkan sebagai sektor unggulan 
atau sektor basis.  

2. Analisis per Sub Sektor kehutanan, pertambangan minyak, gas dan 

panas bumi merupakan sub sektor yang menghasilkan LQ tertinggi, sub 
sektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan 

reproduksi Media Rekaman, dan sub sektor tanaman perkebunan serta 
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sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya, perikanan, 

merupakan sektor unggulan dan sektor penggerak perekonomian karena 
sektor tersebut mempunyai nilai LQ lebih dari satu (LQ > 1), sehingga 

digolongkan sebagai sektor unggulan atau sektor basis. 
3. Sub sektor industri makanan dan minuman merupakan sub sektor 

unggulan, hasil LQ yang diperoleh atas sub sektor tersebut lebih besar 

dari satu (LQ > 1) dan setiap tahun selama periode analisis terus 
mengalami peningkatan. Industri makanan dan minuman dapat 

dijadikan sebagai andalan sebagai sektor penggerak bagi sektor lainnya 
di Provinsi Riau. 

4. Munculnya sektor basis di suatu daerah akan menambah arus 

pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan 
terhadap barang dan jasa didalamnya dan menimbulkan kenaikan 
volume kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan sektor basis 

berperan sebagai penggerak atau pendorong tumbuhnya kegiatan 
perekonomian daerah.  

5. Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor yang maju dan tumbuh 
dengan pesat (Kuadran I) adalah sektor Industri pengolahan, pertanian, 
kehutanan dan perikanan. Dengan kata lain, di Provinsi Riau sektor 

Industri pengolahan, pertanian, kehutanan memiliki kinerja laju 
pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar dibandingkan 

dengan keadaan Nasional secara keseluruhan. Analisis Tipologi Klassen 
juga menemukan bahwa di Provinsi Riau ini terdapat sektor yang 
terkategori sebagai sektor potensial (Kuadran II). Sektor tersebut adalah 

sektor pertambangan dan penggalian. Sektor dalam Kuadran III dapat 
diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar 

daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata Nasional.  
Sektor yang masuk kategori berkembang antara lain : Pengadaan listrik 
dan gas, konstruksi. 

6. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen sektor Jasa Perusahaan, 
jasa kesehatan dan kegiatan social, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, 
penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, 

jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan 
dan jaminan sosial wajib, Jasa Pendidikan, serta jasa lainnya ternyata 
tergolong sebagai sektor yang relatif tertinggal (Kuadran IV). 

Pertumbuhan PDRB sektor-sektor tersebut yang lebih rendah 
dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Indonesia dan sekaligus 

memiliki kontribusi terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Riau. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Boediono, 1999, Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta 

Lyncolyn Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi 
Daerah, BPFE, Yogyakarta 

Mudradjat Kuncoro, 2002, Analisis Spasial dan Regional, UPP AMP, YPKN, 

Yogyakarta 
Mudradjat Kuncoro, 2002, Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan 

Kebijakan, UPP AMP, YPKN, Yogyakarta. 

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

548 

Mudradjat Kuncoro, 2003, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Penerbit 

Erlangga, Jakarta. 
Prasetyo Bambang, Miftahul Jannah, 2001, Metode Penelitian Kuantitatif 

Teori dan Aplikasi, Salemba Empat, Jakarta. 
Rahardjo, Ardisasmita, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, 

Yogyakarta. 
Suparmoko, M, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan 

Daerah, Andi, Yogyakarta. 
Todaro, 1997, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1 dan 2, 

Erlangga, Yogyakarta. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

549 

Lampiran 1 : Hasil Analisis LQ Sektor Unggulan Provinsi Riau 
Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.84 1.86 1.92 2.00 2.06

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 1.75 1.77 1.86 1.95 2.04

a. Tanaman Pangan 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30

b. Tanaman Holtikultura 0.33 0.36 0.39 0.39 0.38

c. Tanaman Perkebunan 3.99 4.08 4.27 4.46 4.67

d. Peternakan 0.42 0.44 0.44 0.46 0.46

e. Jasa Pertanian 1.03 1.02 1.06 1.10 1.15

2. Kehutanan 5.35 5.47 5.67 6.04 6.14

3. Perikanan 1.15 1.18 1.16 1.10 1.08

B Pertambangan dan Penggalian 2.81 2.83 2.76 2.63 2.50

1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 5.34 5.20 5.00 4.97 4.87

2. Pertambangan Batu Bara dan Lignit 0.34 0.12 0.12 0.13 0.15

3. Pertambangan Biji Logam 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02

4. Pertambangan dan Penggalian lainnya 3.64 3.90 3.63 3.30 3.14

C Industri Pengolahan 1.26 1.31 1.35 1.40 1.43

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0.95 0.99 1.00 1.04 1.06

2. Industri Makanan dan Minuman 3.31 3.34 3.36 3.36 3.30

3. Industri Pengolahan Tembakau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Industri Tekstil dan Pakaian jadi 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16

     Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas. Percetakan dan 4.37 4.80 4.87 5.02 5.34

    Reproduksi Media Rekaman 0.96 1.00 1.12 1.18 1.18

8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 0.13 0.38 0.38 0.37 0.50

9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0.00 1.00 1.12 1.18 1.18

10. Industri Barang Galian bukan Logam 0.04 0.14 0.14 0.15 0.16

11. Industri Logam Dasar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

       Optik dan Peralatan Listrik 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

13. Industri Mesin dan Perlengkapan 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00

14. Idustri alat Angkutan 0.15 0.01 0.01 0.01 0.01

15. Industri Furniture 0.48 0.53 0.50 0.49 0.52

16. Industri Pengolahan lainnya, Jasa Reparasi dan 0.04 0.15 0.17 0.19 0.21

       Pemasangan Mesin dan Peralatan

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06

1. Ketenagalistrikan 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05

2. Pengadaan Gas dan Produksi Es 0.09 0.11 0.11 0.12 0.11

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

F Konstruksi 0.75 0.78 0.80 0.82 0.83

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72

Motor

1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 0.92 0.94 0.97 0.98 1.01

2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan 0.55 0.57 0.59 0.63 0.66

     Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21

1. Angkutan Rel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Angkutan Darat 0.17 0.19 0.19 0.18 0.18

3. Angkutan Laut 0.78 0.80 0.82 0.85 0.82

4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03

5. Angkutan Udara 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16

6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16

1. Penyediaan Akomodasi 0.57 0.56 0.56 0.57 0.59

2. Penyediaan Makan Minum 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05

J Informasi dan Komunikasi 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.25 0.24 0.24 0.23 0.24

1. Jasa Perantara Keuangan 0.36 0.35 0.34 0.33 0.35

2. Asuransi dan Dana Pensiun 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

3. Jasa Keuangan 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13

4. Jasa Penunjang Keuangan 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

L Real Estate 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32

M, N Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 0.51 0.53 0.53 0.53 0.52

Wajib

P Jasa Pendidikan 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17

R,S,T,U Jasa Lainnya 0.26 0.28 0.28 0.29 0.29  
Sumber : Diolah 
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Lampiran 2. Hasil Perhitungan Tipologi Klassen Provinsi Riau 
Rata-Rata Rata-Rata Rata-Rata Rata-Rata

Lapangan Usaha Pertumbuhan Kontribusi Pertumbuhan Kontribusi KUADRAN

2015 2018 (%) (%) 2015 2018 (%) (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 108969037.31 124483626.21 4.75                  25.07              1,171,445.8     1,307,025.7     3.86                  13.25         1

B Pertambangan dan Penggalian 108549184.57 92012614.01 (5.08)                21.54              767,327.2        796,505.0        1.27                  8.36           2

C Industri Pengolahan 126882608.44 144814285.23 4.71                  29.18              1,934,533.2     2,193,266.4     4.46                  22.07         1

D Pengadaan Listrik dan Gas 239829.79 286166.66 6.44                  0.06                94,894.8          107,108.6        4.29                  1.08           3

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 62674.66 65213.47 1.35                  0.01                7,369.0            8,421.8            4.76                  0.08           4

F Konstruksi 34442582.69 40367573.87 5.73                  8.03                879,163.9        1,048,082.8     6.40                  10.30         4

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 38816690.84 46090197.50 6.25                  9.12                1,207,164.5     1,376,937.4     4.69                  13.82         3

Motor

H Transportasi dan Pergudangan 3773618.29 4190423.60 3.68                  0.86                348,855.9        435,185.3        8.25                  4.19           4

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2023318.32 2280961.43 4.24                  0.46                268,922.4        314,955.2        5.71                  3.12           4

J Informasi dan Komunikasi 3700665.06 4323757.59 5.61                  0.86                421,769.8        538,874.6        9.26                  5.14           4

K Jasa Keuangan dan Asuransi 4241598.05 4584209.82 2.69                  0.95                347,269.0        415,579.1        6.56                  4.08           4

L Real Estate 4026522.95 4376729.38 2.90                  0.90                266,979.6        300,106.7        4.14                  3.03           4

M, N Jasa Perusahaan 23486.51 28147.47 6.62                  0.01                148,395.5        187,691.1        8.83                  1.80           4

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 8227912.82 8364073.85 0.55                  1.78                310,054.6        349,506.6        4.24                  3.53           4

Wajib

P Jasa Pendidikan 2170080.88 2376274.54 3.17                  0.49                283,020.1        321,083.6        4.48                  3.23           4

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 820327.73 921483.58 4.11                  0.19                97,465.8          117,314.9        6.79                  1.15           4

R,S,T,U Jasa Lainnya 2021824.61 2521477.53 8.24                  0.49                144,904.2        185,468.9        9.33                  1.77           4

448991963.52 482087215.74 2.46                  100.00            8,699,535.30  10,003,113.7   4.99                  100.00       

PDB INDONESIAPDRB Prov. Riau

(1)

 
Sumber : Diolah 
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