
8 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Sektor Unggulan 

 Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk 

tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama 

adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi 

modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi 

(technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan 

dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah 

yang bersangkutan (Rachbini, 2001). 

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi 

secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam 

berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara 

keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong 

pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang 

mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai 

input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).  

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik 

itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada 

lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut 

mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan 

pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor 
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unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor 

yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun 

domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah 

tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan 

daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000:146). Sektor 

unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari 

daerah bersangkutan 

B. Kriteria Penentuan Sektor Unggulan 

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu 

menjadi sektor prioritas, yaitu : 

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan 

yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat 

dari efek permintaan tersebut. 

2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi 

produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.  

3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi 

sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah. 

4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh 

terhadap sektor-sektor lainnya. 

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar 

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana 

daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan 
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yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan 

ekonomi daerah 

C. Pembangunan ekonomi daerah  

Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam wilayah tersebut.Selain itu, pembangunan ekonomi daerah juga bisa 

diartikan sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi 

baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga 

kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, 

identifikasi pasar-pasar baru, ilmu pengetahuan, dan perkembangan 

perusahaan-perusahaan baru.  

 Tujuan utama adanya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan 

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan 

daerah. Untuk itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan 

dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu 

menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk 

merangsang dan membangun perekonomian daerah. 
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Pembangunan ekonomi daerah tak dapat lepas dari pertumbuhan 

ekonomi (economic growth) di daerah itu sendiri dimana pembangunan 

ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan 

ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi setiap daerah sendiri mengalami banyak perbedaan sehingga 

implikasi terhadap penurunan dan naiknya pertumbuhan ekonomi setiap 

daerah juga berbeda, hal ini didasarkan dari kondisi wilayah tersebut, 

peniruan pola secara mentah-mentah pada pembangunan suatu daerah belum 

tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainya. Potensi setiap 

daerah sebagai penopang utama dalam pembangunan ekonomi sehingga 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengalami kenaikan, melihat 

potensi ekonomi dan kondisi wilayah maka dapat mejadikan rumusan 

menentukan pola, kebijakan, dan strategi. 

D. Pola Pengembangan Ekonomi Daerah 

Secara global dapat dikatakan bahwa regionalisasi kegiatan ekonomi 

berhubungan erat dengan pola perkembangan, jenis ekonomi, dan perubahan 

peranan berbagai kegiatan ekonomi itu dalam keseluruhan kegiatan 

ekonomi.Jika peran suatu kegiatan ekonomi produksi meningkat, berarti 

perannya lebih penting. 

Pola perkembangan daerah di Amerika Serikat oleh Perloff dan 

Wingo (dalam Arsyad, 1999) dibedakan menjadi tiga tahap yang terdiri dari: 

1. Perkembangan pertanian 
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Pada tahap ini daerah-daerah yang mengalami perkembangan adalah 

daerah yang sangat sesuai dengan usaha pertanian dan daerah menyediakan 

jasa-jasa untuk perkembangan sektor pertanian. 

2. Perkembangan pertambangan 

Sektor pertambangan mempunyai pengaruh kuat dalam mendorong 

perkembangan suatu daerah. Pertambangan besi dan batu bara merupakan 

kegiatan pertambangan yang mula-mula berkembang, sebab kedua jenis 

bahan tambang ini diperlukan oleh sektor baja dan dijadikan sumber energi. 

Dan dewasa ini pertambangan menjadi sektor yang kuat dalam mendorong 

perkembangan dalam suatu daerah dan menjadi penopang perekonomian. 

3. Tahap perkembangan Amenity Resources 

Kekayaan alam dalam menentukan pembangunan daerah mulai 

berkurang, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Kegiatan 

perekonomian tidak lagi ditentukan oleh tempat menghasilkan bahan baku 

yang dibutuhkan, melainkan oleh letak pasar dari hasil industri yang 

bersangkutan. Sebaliknya daerah-daerah di negara sedang berkembang pada 

umumnya merupakan daerah pertanian, karena itu cara pembangunan daerah 

yang terbaik dianut adalah dengan pengembangan sektor pertanian dengan 

alasan: 

a. Sebagian besar penduduk hidup dan bekerja di sektor pertanian, padahal 

disektor pertanian merupakan daerah yang paling miskin serta diikuti 

dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. 
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b. Kalau kemiskinan di daerah pertanian dibiarkan, akan terjadi arus 

urbanisasi yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran yang 

cukup banyak di kota-kota besar dengan segala konsekuensinya. 

c. Jika dilakukan pembangunan sektor industri, perkembangan disektor ini 

tidak dapat menampung tambahan tenaga kerja yang sering terjadi. 

d. Sektor pertanian perlu dibangun agar menghasilkan tambahan pangan 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah. 

Penekanan pembangunan pada sektor pertanian di daerah-daerah di 

negara sedang berkembang, bukan bermaksud mengabaikan pembangunan 

sektor lainnya, terutama sektor industri. Semua sektor sifatnya saling 

menunjang dan saling melengkapi. Hal ini yang mendorong perlunya 

pembangunan pertanian di daerah-daerah negara sedang berkembang akibat 

kepadatan kota. Dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian di daerah 

pada negara yang sedang berkembang dibutuhkan berbagai macam 

sumberdaya, seperti modal dan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Dan 

memetakan sektor-sektor yang menjadi basis dan non basis dalam 

pertumbuhan ekonomi. 

E. Teori Basis Ekonomi  

 Sektor basis (sektor unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan 

suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, 

regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, 

suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan 

sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, 



 

 

14 
 

suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di 

wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan 

oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik  

Teori basis ekonomi menurut (Arsyad 1999) menyatakan bahwa 

faktor penentu utama pertumbuhan ekonmi suatu daerah adalah berhubungan 

langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. 

Pertumbuhan industri-industri yang menggunan sumberdaya lokal, termasuk 

tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan 

daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Kelemahan teori ini 

didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan 

menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan 

pasar secara nasional maupun global. Model ini sangat berguna untuk 

menentukan keseimbangan antar jenis-jenis industri dan sektor yang 

dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi. 

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali 

aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan 

menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci 

dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin 

pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana 

kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar. 

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer 

mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu 

wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, 
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demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan 

menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional 

(Adisasmita, 2005). 

F. Pembangunan sektor unggulan dan Strategi pembangunan daerah 

 Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak 

pada penekanan kebijakan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan 

menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada 

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang 

peningkatan ekonomi Arsyad (1999:108). 

Menurut Safi’i (2007) paradigma baru strategi pembangunan ekonomi 

daerah mencakup beberapa hal berikut, yaitu: 

1. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah 

bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan 

pembangunan. 

2. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata 

melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti 

sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya. 

3. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan 

yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih 

cepat. 
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Sektor ekonomi potensial yang ada di suatu daerah merupakan sektor 

yang memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kemampuan sektor yang sama di daerah lain, dengan demikian produk dan 

jasa dari sektor ekonomi potensial tersebut di samping dapat mencukupi 

kebutuhan sendiri, selebihnya dapat dijual ke luar daerah sehingga daerah 

memperoleh pendapatan masuk. Pendapatan masuk tersebut akan mendorong 

pemanfaatan sumber daya lokal dan menggerakkan sektor ekonomi potensial 

yang sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya sektor ekonomi yang 

tidak potensial, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan berkembang 

yang pada akhirnya masing-masing sektor ekonomi merupakan pasar bagi 

sektor lain. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan 

kerja baru bagi masyarakat. 

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah ini harus dibuat 

berdasarkan peluang serta potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan 

menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah dan 

kebijakan-kebijakan pemerintah setempat yang ramah terhadap dunia usaha 

G. Arah Kebijakan Regional 

Menurut Sitohang (1991) arah kebijakan regional merupakan acuan 

pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Penentuan arah kebijakan 

regional suatu daerah tidak lepas dari campur tangan pemerintah, khususnya 

campur tangan dari pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat 

kedalam urusan-urusan ekonomi regional di kebanyakan daerah mempunyai 

cakupan diantaranya: 
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1. Pasar sebagai alokator 

Berkenaan dengan persoalan-persoalan ekonomi regional, ada suatu 

aliran pendapat yang percaya bahwa operasi kekuatan-kekuatan pasar 

memberikan biaya terkecil yang mudah diterima. Argumen-argumen yang 

dipergunakan untuk mendukung pandangan ini meliputi bukti konvergensi 

pendapatan per kapita dalam perekonomian-perekonomian maju selama 

periode sejarah di mana tidak ada campur tangan regional langsung.  

Ahli ekonomi liberal tidak selalu pasti menantang semua campur 

tangan, meskipun tetap mendukung semakin bertambahnya persaingan dalam 

perekonomian ruang melalui lubrikasi. Akan tetapi, kita dapat mengkritik 

pasar sebagai alokator regional. Teori keseimbangan umum yang 

melandasinya cenderung untuk menjadi statik, sedangkan proses regional 

cenderung dinamik. 

2. Subsidi Kepada Migran 

Pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh migran terhadap daerah 

asal dan daerah tujuan dapat sangat berbeda-beda sesuai dengan ciri-ciri dari 

daerah-daerah yang bersangkutan dan komposisi dari arus migrasi. Adanya 

dorongan untuk melakukan migrasi juga tergantung pada tujuan-tujuan 

kebijaksanaan, tetapi yang tidak diragukan lagi yaitu adanya kebijakan 

pemberian subsidi untuk migran. Tindakan-tindakan tersebut dapat terwujud 

dalam dua bentuk pokok. 

Pertama, subsidi untuk pendidikan dan latihan kembali, secara tidak 

langsung mendorong mobilitas. Subsidi ini konsisten karena adanya 
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kemungkinan tidak adanya investasi didaerah asal karena kurangnya 

informasi dari daerah. Kedua, pemberian bantuan keuangan langsung kepada 

kaum migran. Cara ini mungkin harus ditempuh, kendatipun perbedaan 

pendapatan inter regional besar, disebabkan karena beratnya biaya-biaya 

migrasi. Tingkat hasil yang diperoleh dari migrasi dapat dihitung untuk 

kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari investasi-investasi 

lain. 

3. Kebijakan-kebijakan untuk Mengubah Lokasi Industri 

Pengaruh lokasi modal dan industri baru mempunyai daya tarik yang 

jauh lebih luas daripada mendorong migrasi inter regional, sedemikian rupa 

sehingga sangat sedikit pengamat yang menyadari bahwa bertindak dalam 

kedua lapangan ini mungkin adalah komentar dan bukannya saing 

berlawanan. Sebagian besar industri modern adalah footloose dan perbedaan-

perbedaan spasial dalam biaya adalah kecil, maka campur tangan dalam 

penentuan lokasi barangkali dapat dipahami, tetapi ada kemungkinan 

interdependensi antara efesiensi managerial dan lokasi, dan efisiensi mungkin 

berkurang apabila para manager di dorong pindah dari lokasi yang 

memberikan pendapatan psikis bagi mereka, sehingga mampu mendorong 

ikut berpindahnya tenaga kerja. 

H. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian 

Daerah 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, 

efektifitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, 
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daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan 

tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari 

pemerintah pusat dan menggunakan dan publik sesuai dengan prioritas dan 

aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan 

perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah 

juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar (Mardiasmo, 

2002).  

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh 

mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada 

dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan 

otonomi daerah tersebut, yaitu: 

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

dalam proses pembangunan 

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah 

daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan 

pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka 

diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 

profesionalisme sumberdaya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah 
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dalam mengelola sumberdaya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif 

dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

I. Penelitian Terdahulu 

Daryono (2015) dengan menggunakan analisis LQ menemukan bahwa 

Sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi di Jawa 

Tengah berperan sebagai sektor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. 

Rendahnya nilai LQ sektor primer di Kota Surakarta, Kota Magelang dan 

kota/kabupaten lainnya di Jawa Tengah menunjukkan sektor primer atau 

sektor pertanian bukan menjadi sektor andalan basis ekspor  pada  daerah  

tersebut, nilai  rata-rata  (average)  LQ  sektor  primer pada tahun 2007-2011 

adalah sebesar (0,843), (0,849), (0,857), (0,854) dan (0,873), menunjukkan 

adanya kecenderungan daerah-daerah di Jawa Tengah tidak mempunyai 

keunggulan di sektor primer, artinya peranan keunggulan sektor pertanian 

dilihat dari tenaga kerja yang digunakan untuk melayani luar wilayah lebih 

kecil dari wilayah domestik. Dalam memenuhi kebutuhannya sendiri daerah 

yang memiliki LQ > 1, seperti kabupaten Wonogiri. 

Abidin (2013) menemukan bahwa Kabupaten Asahan mempunyai tiga 

sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor listrik gas 

dan air. Sektor Pertanian mempunyai LQ sebesar 1,64 secara konsisiten setiap 

tahun penelitian dengan nilai ekspor keluar dari Kabupaten Asahan sebesar 

64% dari hasil pertanian Kabupaten Asahan. Sektor industri mempunyai LQ 
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rata-rata tiap tahun yaitu sebesar 1,3 yang berararti bahwa output dari sektor 

industri dapat di ekspor ke daerah lain sebesar 30%. Sektor listrik gas dan air 

mempunyai LQ sebesar rata-rata per tahun 1,6 artinya sektor ini menjual 

keluar daerah sebesar 60 %. 

Penelitian Madris (2009) dengan menggunakan pendekatan analisis 

employment elasticity dapat menemukan bahwa; 1) Potensi ekonomi 

Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, baik dilihat sisi 

output (PDRB per sektor) maupun dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja 

(lapangan usaha per sektor), dimana peranan masing-masing sebesar 

29,47persen dan 52,72 persen terhadap total PDRB dan total penyerapan 

tenaga kerja, 2) Secara parsial diantara 23 kabupaten/kota terdapat 3 

kabupaten atau kota dimana potensi sektor pertanian bukan lagi merupakan 

sektor basis, baik dilihat dari sisi output (PDRB) maupun dari sisi penyerapan 

tenaga kerja, khususnya Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kotif Palopo, 3) 

Kota Makassar memilki enam sektor basis atau unggulan utama, yakni sektor 

perdagangan, restoran dan hotel, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, 

sektor angkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa, 4) Kota Parepare 

memilki tiga sektor basis atau unggulan utama, yakni sektor perdagangan, 

restoran dan hotel, sektor angkutan atau komunikasi, dan sektor jasa-jasa, 5) 

Kota Palopo di samping sektor perdagangan, restoran dan hotel sebagai 

potensi ekonomi basis atau unggulan utama juga sektor keuangan, dan sektor 

jasa-jasa. 
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Dault dkk. (2009) dengan menggunakan metode analisis input output 

menemukan bahwa ; 1) Sektor perikanan mempunyai kontribusi yang masih 

kecil pada perekonomian Jawa Tengah dengan total input sebesar 0,07 persen 

dari total input keseluruhan, sedangkan untuk total output yang terbentuk dari 

sektor perikanan sebesar 0,27 persen dari keseluruhan, 2) Sektor perikanan 

secara keseluruhan menghasilkan konsumsi 0,81 persen, hal ini menunjukkan 

konsumsi penduduk Jawa Tengah terhadap hasil sektor perikanan masih 

rendah, 3) Investasi di Jawa Tengah untuk sektor perikanan tidak ada atau 0 

persen, yang mengindikasikan bahwa selama ini investasi lebih didominasi 

oleh kegiatan yang langsung dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan 

investasi, 4) Secara keseluruhan neraca perdagangan pada perekonomian 

Jawa Tengah mengalami surplus perdagangan, sektor perikanan mampu 

menyumbangkan surplus perdagangan 0.76 persen, 5) Kontribusi nilai 

tambah bruto sektor perikanan di Jawa Tengah sebesar 1.69 persen. Masih 

rendahnya nilai tambah bruto sektor perikanan, berdampak pada kecilnya 

kontribusi sektor perikanan dalam pembentukan produk domestik bruto 

(PDRB) Jawa Tengah, 6) Dari total output, dengan kontribusi sektor 

perikanan membentuk output sebesar 1.11 persen, masih  rendahnya 

kontribusi sektor perikanan pada pembentukan total output belum sejalan 

dengan potensi sektor perikanan yang besar.. 

Ishak S (2008) menemukan bahwa sektor unggulan setiap Kecamatan 

di Kabupaten Tasikmalaya lebih banyak didominasi oleh sektor pertanian, 

perkebunan, peternakan, dan perikanan dan sektor bangunan. Namun, sejak 
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tahun 2005 mulai terjadi pergeseran dominasi sektor pertanian menjadi sektor 

bangunan sehingga nilai LQ pertanian yang semakin kecil, sedangkan nilai 

LQ untuk sektor bangunan semakin besar. 

Rondhi (2009) menemukan bahwa struktur perekonomian Jawa Timur 

2000 dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang 

dan ke depan tinggi adalah sektor industri lain, sektor restoran dan hotel, 

sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor bahan bangunan dan 

konstruksi, listrik gas dan air minum. Sektor industri lain memiliki 

keterkaitan ke belakang dan ke depan tinggi karena sektor ini membutuhkan 

bahan baku. 2) dari sumberdaya alam yang tersedia di bumi Jawa Timur dan 

hasil dari industri ini juga digunakan untuk keperluan sektor industri lain, 

seperti industri perakitan, industri pengolahan besi dan baja dan lain-lain. 3) 

Dari segi perilaku perekonomian Jawa Timur diketahui bahwa sektor yang 

memiliki angka pengganda output dan pendapatan tinggi adalah sektor 

industri lain yang meliputi sektor industri tekstil dan pakaian jadi, industri 

pemintalan, industri bumbu, industri kayu dan rotan, industri kertas, industri 

pupuk dan pestisida, dll yang tercakup dalam sektor No.9. Sektor ini mampu 

menghasilkan output dan pendapatan yang tinggi sebagai rangsangan adanya 

perubahan permintaan akhir. 4) Sektor perekonomian yang merupakan sektor 

unggulan adalah sektor industri lain, sektor restoran dan hotel, sektor industri 

makanan, minuman dan tembakau, sektor bangunan dan konstruksi, sektor 

listrik, gas dan air minum. Karena mampu memberikan pendorong bagi 

sektor lain, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri lain. 


