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ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DALAM
PDRB DAN PENGARUHNYA TERHADAP JUMLAH KELUARGA
SEJAHTERA KOTA METRO

Oleh
PRAYUDHA ANANTA
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan kesejahteraan masyarakat
yang menghasilkan produksi barang dan jasa tersebut. Banyak hal yang
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kontribusi Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha di
daerahnya. Sektor-sektor tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat di
daerah, sehingga terdapat hubungan dimana tingkat kesejahteraan masyarakat
suatu daerah tergantung dari pertumbuhan PDRB yang dihasilkan sektor-sektor
usaha tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi produksi barang dan jasa
masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Metro dari tahun 2000
hingga tahun 2008 dan untuk mengetahui pengaruh sektor-sektor ekonomi
tersebut terhadap jumlah keluarga sejahtera di Kota Metro, serta sektor-sektor
ekonomi yang paling berperan dalam meningkatkan jumlah masyrakat sejahtera.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang disusun secara Time Series dari
tahun 2000 hingga 2008. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana.
Variabel dependen (terikat) yang digunakan dalam penelitian ini jumlah keluarga
sejahtera Kota Metro, sedangkan variabel independen (bebas) yang digunakan
adalah jumlah produksi barang atau jasa delapan sektor ekonomi yang ada di Kota
Metro.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) peningkatan golongan keluarga
sejahtera II (mampu I) terjadi penurunan di tahun tertentu, secara umum untuk
golongan keluarga sejahtera II ini meningkat 1% per tahun selama kurun tahun
2000 hingga 2008. Sedangkan pada golongan keluarga sejahtera III (mampu II)
meningkat 9% per tahun, dan keluarga sejahtera III plus (kaya) meningkat 10%
per tahunnya, serta total keseluruhan keluarga sejahtera di Kota Metro meningkat

4% per tahunnya, (2) peringkat sektor yang paling dominan memberikan
kontribusi dalam PDRB di Kota Metro selama 2000 hingga 2008 adalah sektor
jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pertanian; sektor
keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor pengangkutan dan komunikasi;
sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor listrik, gas, dan air bersih; (3)
dari delapan variabel yang dilakukan uji regresi, hanya ada tujuh variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel terikat. Dilihat dari penghitungan koefisien regresi,
kecuali sektor pertanian (X3) yang tidak mempunyai pengaruh signifikan, secara
keseluruhan tujuh variabel lainnya berpengaruh positif terhadap jumlah keluarga
sejahtera (Y) dengan derajat kenyataan atau signifikansi 95%. Dilihat dari
pengaruhnya, peringkat sektor ekonomi tersebut adalah sebagai berikut: (a) sektor
listrik, gas, dan air bersih; (b) sektor bangunan; (c) sektor industri pengolahan; (d)
sektor pengangkutan dan komunikasi; (e) sektor perdagangan, hotel, dan restoran;
(f) sektor jasa-jasa, dan ; (g) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.
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