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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika yang merupakan salah satu 

daerah di Provinsi Papua. Kabupaten Mimika memiliki jumlah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi 

Papua. PDRB Kabupaten Mimika apabila dirata-rata pada tahun 2013-2017 sebesar 

59.211,96 miliar rupiah dan PDRB Provinsi Papua sebesar 131.973,27 miliar 

rupiah. Kabupaten Mimika juga memiliki peran yang besar terhadap perekonomian 

Provinsi Papua, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi PDRB Kabupaten Mimika 

terhadap PDRB Provinsi Papua sebesar 45,23 persen. Akan tetapi, Kabupaten 

Mimika memiliki pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif disetiap tahunnya. Pada 

tahun 2014 pertumbuhan ekonominya hanya sebesar -0,55 persen. 

Kabupaten Mimika memiliki potensi sebagai daerah penyangga 

perekonomian Kabupaten lainnya di wilayah pegunungan dan pantai kawasan 

selatan dan timur Provinsi Papua. Potensi yang dimiliki Kabupaten Mimika apabila 

dikembangkan dengan maksimal akan mendatangkan suatu keuntungan bagi daerah 

tersebut. Memaksimalkan kegiatan ekonomi pada sektor potensial, nantinya sektor 

tersebut akan berkembang dan dapat menjadi sektor basis pada daerah tersebut. 

Bertambahnya kegiatan ekonomi pada sektor unggulan maupun sektor potensial 

pada daerah Kabupaten Mimika akan berimbas pada peningkatan PDRB daerah 

tersebut. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan 

kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

berupa angka, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi 

ilmiah dibalik angka-angka tersebut. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijakan dalam 

pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil 

pembangunan daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa 

yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai 

aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor 

produksi yang dimiliki residen/non residen.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan (riil) digunakan 

untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap 

sektor dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga konstan (rii) disusun berdasarkan 

harga pada tahun dasar dan telah memasukkan faktor inflasi. Produk Domestik 
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Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pendekatan produksi adalah jumlah nilai 

tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah 

suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.  

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi tujuh belas lapangan 

usaha (sektor) yaitu: 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) pertambangan dan 

penggalian; 3) industri pengolahan; 4) pengadaan listrik dan gas; 5) pengadaan air,  

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 6) konstruksi; 7) perdagangan besar 

dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor: 8) transportasi dan pergudangan, 9) 

penyediaan akomodasi dan makan minum; 10) informasi dan komunikasi; 11) jasa 

keuangan dan asuransi; 12) real estate; 13) jasa perusahaan; 14) administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) jasa pendidikan; 16) jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial; 17) jasa lainnya. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan berupa data time series tahun 2013-2017 (lima tahun). 

Data yang digunakan berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Mimika menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 data 

dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua menurut lapangan 

usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010. Data yang digunakan terbatas pada tujuh 

belas sektor ekonomi yang terdapat dalam komponen Produk Domestik Regional 
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Bruto (PDRB) dengan melakukan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Mimika terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Provinsi Papua. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh  dalam penelitian didapat melalui data sekunder 

yang disusun secara berurutan dan telah dipublikasikan oleh badan pemerintahan 

seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika dan Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Papua.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan sebagai berikut: 

1. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah jadi 

dan sudah diolah oleh pihak lain, sehingga penulis dapat mencatat, dan 

mengkaji jenis data sekunder berupa publikasi dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua. 

2. Metode kepustakaan  merupakan penunjang yang dapat mendukung dalam 

pengumpulan data dan membahas objek penelitian. Studi pustaka dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan 

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sektor ekonomi unggulan. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Sektor Unggulan 

a. Static Location Quotient (SLQ) 

Analisis Static Location Quotient (SLQ) digunakan untuk menentukan sektor 

unggulan perekonomian daerah, yang mengacu pada formulasi Bendavid-Val 

(1991:74) sebagai berikut (Kuncoro, 2014:326-327): 

𝑆𝐿𝑄 =
𝑋𝑟

𝑅𝑉𝑟⁄

𝑋𝑟
𝑅𝑉𝑛⁄

  ..........................................................................................(1) 

Keterangan: 

𝑋𝑟 = Nilai tambah sektor (i) pada Kabupaten Mimika dalam miliar rupiah 

𝑅𝑉𝑟 = Total PDRB Kabupaten Mimika dalam miliar rupiah 

𝑋𝑛 = Nilai tambah sektor (i) pada Provinsi Papua dalam miliar rupiah 

𝑅𝑉𝑛 = Total PDRB Provinsi Papua dalam miliar rupiah 

Kriterian pengukuran SLQ menurut Bendavid-Val (1991:74) sebagai berikut: 

1) SLQ>1 berarti tingkat spesialisasi sektor (i) di tingkat Kabupaten Mimika lebih 

besar dari sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua. 

2) SLQ=1 berarti tingkat spesialisasi sektor (i) di tingkat Kabupaten Mimika 

memiliki nilai sama dengan sektor yang sama pada tingkat Provinsi Papua. 

3) SLQ<1 berarti tingkat spesialisasi sektor (i) di Kabupaten Mimika lebih kecil 

dari sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua. 



27 
 

 
 

Kaitannya dengan pembahasan yang dilakukan, maka apabila nilai SLQ>1 

berari sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Mimika dan 

potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila 

nilai SLQ<1 berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang 

potensial untuk dikembangkan sebagai penggerakn perekonomian daerah. 

b. Analisis Dynamic Location Quontient (DLQ) 

Analisis Dynamic Location Quontient (DLQ) adalah modifikasi dari Static 

Location Quotient (SLQ) dengan mengakomodasi faktor pangsa sektor dari waktu 

ke waktu. DLQ dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Kuncoro, 2012:134): 

 DLQ =  [

(1+𝑔𝑖𝑀)
(1+𝑔𝑀)⁄

(1+𝐺𝑖𝑃)
(1+𝐺𝑃)⁄

]

𝑡

 =  
𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝑀

𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝑃
 ....................................................(2) 

Keterangan: 

𝑔𝑖𝑀 = pangsa nilai tambah sektor (i) di Kabupaten Mimika 

𝑔𝑀 = rata-rata pangsa nilai tambah seluruh sektor di Kabupaten Mimika 

𝐺𝑖𝑃 = pangsa nilai sektor (i) di Provinsi Papua 

𝐺𝐾 = rata-rata pangsa nilai tambah seluruh sektor di Provinsi Papua 

𝑡 = selisih tahun akhir dan tahun awal 

IPPSiM = indeks potensi pengembangan sektor (i) Kabupaten Mimika 

IPPSiP = indeks potensi pengembangan sektor (i) Provinsi Papua 
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Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: 

1) DLQ>1, maka potensi perkembangaan sektor (i) di Kabupaten Mimika lebih 

cepat dibandingkan potensi perkembangaan sektor yang sama di Provinsi 

Papua.  

2) DLQ<1, maka potensi perkembangan sektor (i) di Kabupaten Mimika lebih 

rendah dibandingkan potensi perkembangaan sektor yang sama di Provinsi 

Papua.  

c. Analisis Gabungan Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location 

Quontient (DLQ) 

Analisis SLQ lebih memberikan gambaran atau potret kondisi sektor pada 

suatu titik di waktu tertentu, sedangkan analisis DLQ menitikberatkan pada 

perubahan atau dinamika sektor tersebut. Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ 

dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor usaha di Kabupaten Mimika 

tergolong unggulan, prospektif, andalan dan tertinggal (Kuncoro, 2012:140). 

Tabel 3.1. Analisis Gabungan SLQ dan DLQ 

Kriteria SLQ > 1 SLQ < 1 

DLQ > 1 Unggulan Andalan 

DLQ < 1 Prospektif Tertinggal 

Sumber : Kuncoro, 2012:140 

Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

1) Sektor unggulan jika nilai SLQ>1 dan DLQ>1, maka tingkat spesialisasi sektor 

(i) di tingkat Kabupaten Mimika lebih besar dari sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Papua dan potensi perkembangaan sektor (i) di Kabupaten Mimika 
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lebih cepat dibandingkan potensi perkembangaan sektor yang sama di Provinsi 

Papua. Sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Mimika dan 

potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. 

2) Sektor prospektif jika nilai SLQ>1 dan DLQ<1, maka tingkat spesialisasi 

sektor (i) di tingkat0Kabupaten Mimika lebih0besar dari sektor yang0sama di 

tingkat0Provinsi Papua dan potensi perkembangan sektor (i) di Kabupaten 

Mimika lebih rendah dibandingkan potensi perkembangaan sektor yang sama 

di Provinsi Papua.  

3) Sektor andalah jika nilai SLQ<1 dan DLQ>1, berarti tingkat spesialisasi sektor 

(i) di Kabupaten Mimika lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat Provinsi 

Papua dan potensi perkembangaan sektor (i) di Kabupaten Mimika lebih cepat 

dibandingkan potensi perkembangaan sektor yang sama di Provinsi Papua.  

4) Sektor tertinggal jika nilai SLQ<1 dan DLQ<1, berarti tingkat spesialisasi 

sektor (i) di Kabupaten Mimika lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Papua dan potensi perkembangan sektor (i) di Kabupaten Mimika 

lebih rendah dibandingkan potensi perkembangaan sektor yang sama 

di0Provinsi Papua. Sektor tersebut0bukan merupakan sektor unggulan dan 

kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian 

daerah.  

2. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai 

sektor (industri) di daerah penelitian dengan wilayah nasional. Metode LQ tidak 

memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan, sedangkan metode Shift 
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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  (Tarigan, 2007:85-86).  

Analisis Shift Share merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi 

wilayah yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan ekonomi 

pada wilayah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2014:96).  

Rumus analisis Shift Share menurut Soepono dalam (Hajeri., dkk 2015) 

sebagai berikut: 

𝐷𝑖𝑗 =  𝑁𝑖𝑗 +  𝑀𝑖𝑗 +  𝐶𝑖𝑗 ........................................................................(3) 

Keterangan: 

𝐷𝑖𝑗 = perubahan sektor (i) di Kabupaten Mimika 

𝑁𝑖𝑗 = pertumbuhan provinsi sektor (i) di Kabupaten Mimika 

𝑀𝑖𝑗 = bauran industri sektor (i) di Kabupaten Mimika 

𝐶𝑖𝑗 = keunggulan kompetitif sektor (i) di Kabupaten Mimika 

Adapun persamaan rincian rumus di atas sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗 𝑥 𝑟𝑛 ..................................................................................................(4) 

𝑀𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗 𝑥 (𝑟𝑖𝑛 –  𝑟𝑛) ....................................................................................(5) 

𝐶𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗 𝑥 (𝑟𝑖𝑗 –  𝑟𝑖𝑛) .....................................................................................(6) 
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Masing-masing laju pertumbuhan didefinisikan sebagai berikut: 

𝑟𝑛 =  (𝐸’𝑛 –  𝐸𝑛) / 𝐸𝑛 ......................................................................................(7) 

𝑟𝑖𝑛 = (𝐸’𝑖𝑛 –  𝐸𝑖𝑛) / 𝐸𝑖𝑛 ..................................................................................(8) 

𝑟𝑖𝑗 =  (𝐸’𝑖𝑗 –  𝐸𝑖𝑗) / 𝐸𝑛 .....................................................................................(9) 

Keterangan: 

𝐸’𝑖𝑗 = nilai tambah sektor (i) di Kabupaten Mimika tahun akhir analisis 

𝐸𝑖𝑗 = nilai tambah sektor i (i) i Kabupaten Mimika tahun awal analisis 

𝐸𝑖𝑛 = nilai tambah sektor (i) di Provinsi Papua tahun akhir analisis  

𝐸𝑖𝑛 = nilai tambah sektor (i) di Provinsi Papua tahun awal analisis 

𝐸’𝑛 = nilai tambah Provinsi Papua tahun akhir analisis 

𝐸𝑛 = nilai tambah Provinsi Papua tahun awal analisis 

 Sehingga didapatkan persamaan Shift Share sektor (i) di wilayah Kabupaten 

Mimika sebagai berikut: 

 𝐷𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗 𝑥 𝑟𝑛 +  𝐸𝑖𝑗 𝑥 (𝑟𝑖𝑛 –  𝑟𝑛)  +  𝐸𝑖𝑗 𝑥 (𝑟𝑖𝑗 –  𝑟𝑖𝑛)..................... (10) 

Kriteria keputusan yang diambil untuk nilai Shift Share adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai (Nij) menunjukkan angka positif, memiliki arti sektor (i) di Kabupaten 

Mimika pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan Provinsi Papua. 

Kebalikan daripada itu, jika nilai (Nij) menunjukkan angka negatif, memiliki 
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arti sektor (i) di Kabupaten Mimika pertumbuhannya lebih lambat daripada 

pertumbuhan Provinsi Papua. 

b. Jika nilai (Mij) menunjukkan angka positif, memiliki arti sektor (i) di 

Kabupaten Mimika merupakan sektor yang maju dan sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Berbanding terbalik jika nilai (Mij) menunjukkan angka negatif, berarti sektor 

(i) di Kabupaten Mimika tumbuh dengan lambat. 

c. Jika nilai (𝐶𝑖𝑗) menunjukkan angka positif, memiliki arti sektor (i) di 

Kabupaten Mimika memliki daya saing yang tinggi atau memiliki keunggulan 

kompetitif. Apabila nilai (Cij) menunjukkan angka negatif, memiliki arti sektor 

(i) di Kabupaten Mimika tidak mampu bersaing dengan komoditas serupa.  

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat spesialisasi perekonomian di suatu 

daerah dapat dilakukan dengan modifikasi analisis Shift Share. Esteban Marguillas 

pada tahun 1972 telah melakukan modifikasi terhadap teknik analisis Shift Share 

untuk memecahkan masalah pengaruh efek alokasi dan spesialisasi.  

Modifikasi persamaan Shift Share Estaban-Marquillas mengandung unsur 

baru dengan notasi 𝐸∗𝑖𝑗 didefinisikan sebagai suatu variabel wilayah (𝐸𝑖𝑗), bila 

struktur wilayah sama dengan struktur nasional atau 𝐸𝑖𝑗 = 𝐸∗𝑖𝑗 maka 𝐸∗𝑖𝑗 

dirumuskan menjadi (Ma’mun & Irwansyah, 2013): 

𝐸∗𝑖𝑗 =  𝐸𝑗 (𝐸𝑖𝑛/𝐸𝑛) ............................................................................. (11) 

Apabila 𝐸𝑖𝑗 diganti dengan 𝐸∗𝑖𝑗 maka persamaan diganti menjadi:  

 𝐶𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗 (𝑟𝑖𝑗 –  𝑟𝑖𝑛) 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑢𝑙𝑎 𝐶∗𝑖𝑗 =  𝐸∗𝑖𝑗  (𝑟𝑖𝑗 –  𝑟𝑖𝑛) ................ (12) 
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𝐶𝑖𝑗 adalah untuk mengukur keunggulan/ketidak unggulan kompetitif sektor 

(i) di wilayah Kabupaten Mimika menurut analisis Shift Share klasik. Pengaruh 

efek alokasi (Aij) belum dijelaskan dari suatu variabel wilayah untuk sektor (i) di 

Kabupaten Mimika, untuk mengetahui efek alokasi tersebut didekati dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 𝐴𝑖𝑗 =  (𝐸𝑖𝑗 – 𝐸∗𝑖𝑗) 𝑥 (𝑟𝑖𝑗 –  𝑟𝑖𝑛) ........................................................... (13) 

dimana: 

(𝐸𝑖𝑗 – 𝐸∗𝑖𝑗) = menggamarkan tingkat spesialisasi sektor (i) di wilayah Kabupaten 

 Mimika 

(𝑟𝑖𝑗 –  𝑟𝑖𝑛) = menggambarkan tingkat keunggulan kompetitif sektor (i) di wilayah 

   Kabupaten Mimika 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 𝐴𝑖𝑗 sebagai 

pengaruh alokasi dapat dilihat dalam dua bagian yaitu tingkat spesialisasi sektor (i) 

di wilayah Kabupaten Mimika (𝐸𝑖𝑗 – 𝐸∗𝑖𝑗) yang dikalikan dengan keunggulan 

kompetitif sektor yang sama di Kabupaten Mimika (𝑟𝑖𝑗 –  𝑟𝑖𝑛). Persamaan diatas 

dapat bermakna apabila suatu wilayah mempunyai suatu0spesialisasi di sektor-

sektor tertentu, maka sektor-sektor tersebut0pasti0akan menikmati pula keunggulan 

kompetitif yang lebih baik.  

Kemungkinan-kemungkinan0yang akan0terjadi dari0efek alokasi0dijelaskan 

pada Tabel 3.2. sebagai berikut: 
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Tabel 3.2.  Kriteria keputusan yang diambil dapat dilihat pada tabel berikut 

Kode Kriteria 
Aij Komponen 

(Efek Alokasi) (Eij – E*ij) (rij -rin) 

1 
Competitiv disadvantage, 

spesialized 
Negatif Positif Negatif 

2 
Competitiv disadvantage, 

not spesialized 
Positif Negatif Negatif 

3 
Competitiv advantage, not 

spesialized 
Negatif Negatif Positif 

4 
Competitiv advantage, 

spesialized 
Positif Positif Positif 

Sumber: Kurniawan dkk., (2017) 

3. Analisis Tipologi Klassen 

Analisis tipologi klassen adalah alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-

masing daerah. Menurut tipologi klassen, sektor dibagi menjadi empat klasifikasi 

yaitu sektor cepat maju dan cepat tumbuh, sektor maju tapi tertekan, sektor 

berkembang cepat, dan sektor relatif tertinggal (Kuncoro, 2014:187).  

Analisis ini membandingkan perekonomian daerah Kabupaten Mimika 

berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi dengan daerah yang 

lebih atas Provinsi Papua. Kriteria yang digunakan antara lain: 

a. Sektor cepat maju dan cepat tumbuh, artinya sektor (i) di Kabupaten Mimika 

memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di 

Provinsi Papua dan kontribusinya lebih besar dibandingkan sektor yang sama 

di Provinsi Papua. 

b. Sektor maju tapi tertekan, artinya sektor (i) di Kabupaten Mimika memiliki 

kontribusi yang lebih besar dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Papua, 
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tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di 

Provinsi Papua. 

c. Sektor masih dapat berkembang atau potensial, artinya sektor (i) di Kabupaten 

Mimika memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 

sektor yang sama di Provinsi Papua, tetapi kontribusinya lebih kecil 

dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Papua. 

d. Sektor relatif tertinggal, artinya sektor (i) di Kabuaten Mimika 

pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di Provinsi 

Papua dan kontribusinya lebih kecil dibandingkan sektor yang sama di Provinsi 

Papua. 

Tabel 3.3.  Analisis Tipologi Klassen 

Laju Pertumbuhan 

Kontribusi 

(yi > y) (yi < y) 

(ri > r) Kuadran I 

Sektor cepat maju dan 

cepat tumbuh 

Kuadran II 

Sektor cepat maju tapi 

tertekan 

(ri < r) Kuadran III 

Sektor potensial atau 

masih dapat berkembang 

Kuadran IV 

Sektor relatif 

tertinggal 

Sumber : Kuncoro, 2014:187 

Keterangan: 

yi = laju pertumbuhan sektor i PDRB Kabupaten Mimika 

y = laju pertumbuhan sektor i PDRB Provinsi Papua 

ri = kontribusi sektor i terhadap PDRB Kabupaten Mimika  

r = kontribusi sektor i terhadap PDRB Provinsi Papua 


