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Penelitian ini merupakan analisis perbandingan potensi ekonomi Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu Tambora dengan kabupaten/kota yang ada di propinsi 
Nusa Tenggara Barat.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan struktur dan pola 
pertumbuhan ekonomi, serta potensi ekonomi KAPET Tambora dan kabupaten/kota 
lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini penulis mengunakan alat analisa 
Tipologi Klassen, dan Location Quontient.  
Dari hasil analisa menunjukkan bahwa struktur ekonomi yang dominan di KAPET 
Tambora (kabupaten Bima dan Dompu) adalah kelompok sektor primer terutama dari 
sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan pola pertumbuhan dikalasifikasikan 
menjadi dua, yaitu; kabupten Bima tergolong daerah berkembang cepat dan kabupaten 
Dompu tergolong daerah relatif tertinggal. Sektor yang berpotensi dikabupaten Bima 
adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan. Di kabupaten Dompu yang paling berpotensi ada 4 sektor, yaitu; sektor 
pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi dan 
sektor listrik, gas dan air bersih.  
Perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat, yaitu; 
kabupaten Sumbawa Besar tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yang 
memiliki 2 sektor unggulan, antara lain; sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan 
perikanan dan sektor pertambangan dan pengalian. Kota Mataram tergolong daerah maju 
tertekan yang memiliki 8 sektor unggulan, antara lain; sektor Sektor Pertanian, 
peternakan, kehutanan dan perikanan. Industri pengolahan. Listrik dan air bersih. 
Bangunan. Perdagangan, hotel dan restoran. Pengangkutan dan telekomunikasi. 
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Dan tiga kabupaten lainnya 
tergolong daerah relative tertinggal, kabupaten tersebut; kabupaten Lombok Barat dengan 
2 sektor ekonomi unggulan, yaitu : Pertambangan dan penggalian, dan Industri 
pengolahan. Kabupaten Lombok Tengah dengan 3 Sektor ekonomi unggulan sektor 
tersebut adalah; Pertambangan dan penggalian, Listrik dan air bersih, dan Pengangkutan 
dan komunikasi. Kabupaten Lombok Timur dengan 4 sektor ekonomi unggulan sektor 
tersebut adalah ; Pertambangan dan penggalian, Listrik dan air bersih, Perdagangan, hotel 
dan restoran, dan Pengangkutan dan komunikasi.   


