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ABSTRAKSI 

Pembangunan yang dilaksanakan beJ1ah~lIHahun di Jndonc~H" pada 
umumnya, dan lawa Tllnur pada khusllsnya. telah mt,llglJ.a5ilkan banyak haL 
Diantamnya adalah pcrtumbuhan jumlaJl pckcrja yang sernakin m{"'11m!!kat sefiap 
tahunnya '\amun pcrtumbuhan Jumlah pckerja int tidak merata di setiap sck10r 
arau hq:mngan pcketjaarL A,da iapangan pekerjaan yang: pt."'rtumbulumnya 
meningkat ada pula yang: menurun 

Penulisan sknpsi 1ft! bcrwjuan untuk menenmkan lapangan pekerjaan apa 
saja yang dapat diJadikan pnoritas dan bagaimana peranan Japaugan peketjaan 
tcrliebut dalam penumbuhan \apangan pekt'fjaan nasionaL Lapangall pekerjaan 
ter5Cbut nantinya dapat dJjadikan sebagai prioritas dalarn pembanb'lman daerah di 
propmSl Jawa TlmUL 

Alat anallsls yang digunakan adalah anahsis location Quotient flQ) dan 
anal isis Shift Share, Analisis LQ dlgunakan un1uk membandingkan pors] lapangan 
keq3 unml< sektor lene-mu d! suahl \\'ilayah dihandjnkan dengan porsi iapangan 
pekerjaan llntuk sektor yang sama seeara nasionaL AnahslS Shift Share digunakan 
unink membandlllgk<Ul pcrbedaan pcrtumbuhan berbagai scktor (il wilayah 
anahsis dengan wi!ayah naslOnal. Basil anal1sis akan diuraikan menjadi dua 
pcriode. yaitu pcriodc sebelum kriSlS moneter (tahun 1991~1997) mm penodc 
sesudah krisis moncter oahun 19<)9~2002) 

Dari mctode LQ dan SElift Share tersebut dapat diketahm bahwa sebelum 
krls!.s monder. sekh)f yang terrnasuk prioritas J adalah sekior industri pcngolaharL 
sektor perdagangan bCSaf, ec-era.n, nnnah makan dan hoteL dan seklor allgkuf3n, 
pcrgudangan, kOl1lunikasi. Prioritas It adalah sektor pertanian, kehutanan. 
pcrhuruan. pcrikanan; sektor bangunan; SektOf kcnangan. asuransl. usaha 
pers.ewa<:m bangunan, lanail dan jasa perusahaan; dan schor Jusa kemasyarakatan. 
Pnoritas IV adalah sektor pertambangarL listrik, gas dati air. Sesudah krisis 
mouder scktor yang tennasuk prioritas II adalah sektor pertaniau, kehutanan, 
perbunlRn. perikanan; scktor industri pengolahan: dan sektor bangunan. Prioritas 
III adala.h sckror perdagangan besar, eceran, nlmah makan dan hotel Prioritas I V 
adalah scklor angkutml pergudangan. komunikasl, ~ktor kt.'lillilgan, asunmsl. 
llsaha perse\·,.,aan bangunatL tanah dan jUS<l pemsahaan, scktor jasa 
kcmasyarakatan: dan seklUI pertamballg.an. listrlk gas dan aiL 
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