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SARI 

 

Mushoffa, 2009. “Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Potensi 
Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal”. Jurusan Ekonomi Pembangunan, 
Fakulas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 96 h. 
 
Kata Kunci: Sektor Basis, Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. 
 

Makna diberlakukanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah 
tuntutan bagi kabupaten untuk lebih mandiri dengan dukungan potensi ekonomi 
kecamatan. Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditiap kecamatan, 
perlu adanya analisa tentang potensi ekonomi wilayah kecamatan berdasarkan 
PDRB kecamatan yang bisa dikembangkan, sehingga penulis tertarik untuk 
meneliti tentang sektor basis dan strategi pengembangan potensi ekonomi daerah 
di Kabupaten Tegal. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Sektor-sektor 
ekonomi manakah yang termasuk sektor basis tiap kecamatan yang dapat 
dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Tegal?, (2) Strategi apakah yang harus 
diterapkan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Tegal? 
Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis sektor ekonomi mana saja yang 
termasuk sektor basis tiap kecamatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di 
Kabupaten Tegal, (2) Menganalisis dan mengetahui strategi yang harus diterapkan 
dalam pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Tegal. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari BPS 
(Badan Pusat Statistik), sedangkan data primer bersumber dari pegawai dinas 
pertanian, dinas industri dan perdagangan Kabupaten Tegal, Cara memperoleh 
data dengan metode dokumentasi dan kuesioner. Data diolah dengan teknik 
analisis Location Question dan analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, 
Oppurtunities, Threats).     

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 
berikut. Pertama, sektor basis tiap kecamatan di Kabupaten Tegal. Kecamatan 
Margasari: sektor pertambangan (5,90), pengangkutan (1,47), pertanian (1,45), 
Bumijawa: sektor pertanian (1,70), keuangan (1,38), jasa-jasa (1,10), Bojong: 
sektor perdagangan (1,44), keuangan (1,09), pertanian (1,06), pengangkutan 
(1,00), jasa-jasa (1,00), Balapulang: sektor pertanian (1,49), pengangkutan (1,20), 
Pagerbarang: sektor pertanian (2,13), keuangan (1,10), listrik (1,01), Lebaksiu: 
sektor pertambangan (3,78), pertanian (1,17), Jatinegara: sektor pertanian (1,61), 
keuangan (1,25), perdagangan (1,17), jasa-jasa (1,12), Kedungbanteng: sektor 
pertanian (1,60), keuangan (1,29), bangunan (1,28), jasa-jasa (1,25), Pangkah: 
sektor pertambangan (6,01), keuangan (1,19), jasa-jasa (1,19), bangunan (1,11), 
industri (1,03),  pengangkutan (1,00), Slawi: sektor jasa-jasa (2,04), pengangkutan 
(1,43), bangunan (1,38), industri (1,33), listrik (1,09), Dukuhwaru: sektor listrik 
(1,69), bangunan (1,56), keuangan (1,35), jasa-jasa (1,30), perdagangan (1,06), 
Adiwerna: sektor perdagangan (1,43), industri (1,17), jasa-jasa (1,16), bangunan 



 ix

(1,05), pengangkutan (1,03), keuangan (1,02), Dukuhturi: sektor perdagangan 
(1,48), listrik (1,30), industri (1,17), bangunan (1,17), Talang:  sektor jasa-jasa 
(2,12), listrik (1,27), perdagangan (1,22), bangunan (1,10), keuangan (1,12), 
Tarub: sektor industri (1,73), Kramat: sektor industri (1,60), bangunan (1,05), 
pengangkutan (1,05), Suradadi: sektor pertanian (1,74), bangunan (1,37), 
keuangan (1,05), pengangkutan (1,04), Warurejo: sektor pertanian (2,39), listrik 
(1,21), bangunan (1,12), pengangkutan (1,04). Kedua, strategi yang harus 
diterapkan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Tegal 
sebagai berikut. (1) Sektor pertanian: Pembuatan teknologi tepat guna dengan 
menerapkan teknologi ramah lingkungan, menciptakan jaringan ekonomi 
ditingkat pedesaan guna memanfaatkan potensi sumber daya pertanian, 
pegembangan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan SDM petani melalui 
program penyuluhan pertanian, menciptakan usaha pertanian yang berorientasi 
pada agribisnis, pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu, 
pengembangan program bantuan bagi lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) 
dan peningkatan pemanfaatan teknologi serta mutu hasil pertanian. (2) Sektor 
industri: peningkatan pengembangan zona atau wilayah industri beserta sarana 
dan prasarananya, peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan modal kerja 
untuk mengembangkan potensi sektor industri, pelatihan peningkatan kualitas 
produksi dan perkuatan struktur modal, peningkatan segmen pasar dan bantuan 
pinjaman modal untuk sarana produksi, pengendalian pencemaran lingkungan 
dengan cara meminimalisir produksi limbah yang dihasilkan selama proses 
produksi, meningkatkan peluang pasar produk industri terutama industri kecil 
dengan sistem inovasi berteknologi industri, meningkatkan kualitas dan 
kompetensi pengusaha dalam rangka peningkatan daya saing produk industri, 
mengembangkan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya secara efektif 
dan efisien. (3) Sektor perdagangan: peningkatan sarana prasarana, kualitas 
produk dan pemasaran, peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, 
pelatihan manajemen bagi pengusaha kecil dan menengah (PKM), pemberian 
bantuan pinjaman modal bagi pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan 
kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar, mengadakan kegiatan 
pasar murah di wilayah kecamatan, melaksanakan sosialisasi peijinan di bidang 
perdagangan, penerapan teknologi tepat guna di bidang perdagangan, peningkatan 
SDM dan kualitas di bidang perdagangan, pengembangan perdagangan dan sistem 
distribusi. 

Saran yang diajukan, pengembangan potensi ekonomi daerah yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal hendaknya tidak hanya ditekankan 
pada pengembangan sektor pertanian, industri, dan perdagangan saja, akan tetapi 
juga memperhatikan pengembangan sektor-sektor basis yang dimiliki oleh 
kecamatan. Sehingga kecamatan-kecamatan yang mempunyai nilai tambah kecil 
dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan dapat didukung dari sektor 
lainnya yang merupakan sektor basis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di negara Indonesia 

merupakan pembangunan disegala aspek kehidupan baik material maupun 

spiritual untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan 

pembangunan nasional tidak pernah lepas dari peran serta pembangunan 

daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan integrasi dari 

pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Salah satu bidang yang turut mendapat perhatian dari pemerintah 

adalah pembangunan di bidang perekonomian. Pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja 

baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 

1999:298). Salah satu strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi pada setiap kecamatan yang ada di daerah tersebut, karena 

berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, menyatakan bahwa wilayah kecamatan merupakan perangkat daerah 
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kabupaten atau kota yang berstatus daerah otonom yang berarti mempunyai 

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan masing-masing 

kecamatan akan berupaya untuk memajukan daerahnya dengan pertumbuhan 

ekonomi, sehingga kecamatan merupakan kekuatan bagi kabupaten untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam dinamika pembangunan nasional, PDRB suatu daerah tidak 

selalu mengalami peningkatan karena sering terjadinya fluktuasi ekonomi. 

Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk 

meningkatkan PDRB daerah yang bersangkutan. PDRB Kabupaten Tegal 

disumbang oleh sembilan sektor ekonomi, yaitu: sektor pertanian, sektor 

pertambangan, sektor industri, sektor listrik, sektor bangunan, sektor 

perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa. 

Data PDRB Kabupaten Tegal selama tahun 2001-2005 secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 
PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005  

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000  (Jutaan rupiah) 
No Sektor 2001 2002 2003 2004 2005 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri 
Listrik, gas 
Bangunan 
Perdagangan  
Angkutan 
Keuangan 
Jasa-jasa  

543.204,13
42.013,03

579.214,85
13.797,02

100.644,21
592.597,82
105.812,02
146.653,99
172.324,16

541.450,23
47.647,85

619.147,14
14.529,70

107.190,11
626.486,64
112.924,11
167.309,06
177.515,20

544.827,52
55.266,49

668.408,93
15.619,99

110.831,29
664.967,99
119.927,11
188.559,95
179.552,03

540.822,10 
61.890,23 

729.093,81 
16.332,25 

117.361,13 
730.157,72 
126.564,65 
204.478,52 
182.989,30 

543.124,79
64.346,83

781.586,48
16.516,04

124.595,30
750.703,66
132.801,41
208.358,75
187.306,94

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa, perekonomian Kabupaten Tegal 

selama tahun 2001-2005 didominasi oleh tiga sektor, yaitu: sektor pertanian, 
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industri, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut mendominasi 73,95% dari 

seluruh sektor yang ada. 

Total PDRB Kabupaten Tegal tidak terlepas dari andil tiap-tiap 

kecamatan, sumbangan PDRB tiap kecamatan atas dasar harga konstan tahun 

2000 terhadap PDRB Kabupaten Tegal tahun 2001-2005 secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.2  
PDRB Kabupaten Tegal Menurut Kecamatan Tahun 2001-2005 

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan rupiah) 
No Kecamatan 2001 2002 2003 2004 2005 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Margasari 
Bumijawa 
Bojong 
Balapulang 
Pagerbarang 
Lebaksiu 
Jatinegara 
Kedungbanteng 
Pangkah 
Slawi 
Dukuhwaru 
Adiwerna 
Dukuhturi 
Talang 
Tarub 
Kramat 
Suradadi 
Warureja 

162.228,13
90.665,77
92.934,24

133.457,07
82.340,38

138.928,76
70.029,51
52.963,35

112.509,70
178.077,19

68.371,40
218.896,37
179.640,29
113.195,13
142.115,27
234.664,36
124.686,28
100.558,03

167.397,84
95.908,77
98.434,66

139.221,52
85.421,71

146.814,78
73.191,03
56.158,34

120.644,39
188.320,60
73.274,96

230.481,72
189.612,88
119.810,12
149.699,89
245.071,20
130.377,19
104.453,70

176.364,78
101.089.66
104.350,02
145.595,47
89.557,81

155.802,52
77.281,11
59.587,89

129.249,43
198.148,42
77.693,94

242.352,81
200.845,68
126.070,12
158.969,64
258.238,77
137.525,35
109.197,87

183.254,51 
106.972,69 
109.055,24 
151.393,23 
93.164,85 

163.867,52 
81.401,44 
62.761,62 

142.281,53 
208.352,96 
82.427,34 

255.552,65 
212.725,66 
132.939,10 
168.551,22 
271.850,56 
143.007,29 
113.130,29 

188.539,11
110.016,64
114.106,89
157.320,17
96.627,91

171.216,58
85.788,62
66.147,06

149.779,96
218.345,28
86.650,45

268.200,69
224.791,68
140.085,80
178.647,72
286.005,95
149.339,38
117.135,35

 Total 2.296.261,23 2.414.294,71 2.547.921,29 2.682.689,71 2.809.340,21
Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005 

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa, dari total PDRB Kabupaten 

Tegal pada tahun 2005 atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 

2.809.340,21 juta, Kecamatan Kramat memiliki andil terbesar yaitu Rp. 

286.005,95 juta, diikuti oleh Adiwerna sebesar Rp. 268.200,69 juta, ini terjadi 

peningkatan yang cukup baik sehingga dapat melampaui Dukuhturi dan Slawi 

dengan nilai Rp. 224.791,68 juta dan Rp. 218.345,28 juta, ke lima adalah 

Margasari Rp.188.539,11 juta, ke enam Tarub Rp. 178.647,72 juta, ke tujuh 
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Lebaksiu Rp. 171.216,58 juta, ke delapan Pangkah Rp. 149.779,96 juta, ke 

sembilan Balapulang Rp. 157.320,17 juta, ke sepuluh Suradadi Rp. 

149.399,38 juta, ke sebelas Talang Rp. 140.085,80 juta, ke dua belas Bojong 

Rp. 114.106,89 juta, ke tiga belas Bumijawa Rp. 110.611,64 juta, ke empat 

belas Warureja Rp. 117.135,35 juta, ke lima belas Pagerbarang Rp. 96.627,91 

juta, ke enam belas Dukuhwaru Rp. 86.650,45 juta, ke tujuh belas Jatinegara 

Rp. 85.788,62 juta, dan ke delapan belas Kecamatan Kedungbanteng sebesar 

Rp. 66.147,06 juta.  

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu 

daerah adalah laju pertumbuhan PDRB. Dalam tabel 1.3 dapat diketahui laju 

pertumbuhan ekonomi tiap kecamatan di Kabupaten Tegal yang dinyatakan 

dalam persentase. 

Tabel 1.3   
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 

Menurut Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Persen)   
No Kecamatan 2001 2002 2003 2004 2005 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Margasari 
Bumijawa 
Bojong 
Balapulang 
Pagerbarang 
Lebaksiu 
Jatinegara 
Kedungbanteng 
Pangkah 
Slawi 
Dukuhwaru 
Adiwerna 
Dukuhturi 
Talang 
Tarub 
Kramat 
Suradadi 
Warureja 

3,91 
2,11 
3,90 
1,91 
0,84 
3,10 
2,43 
5,06 
5,18 
6,40 
5,01 
3,93 
5,00 
3,81 
3,90 
4,22 
1,78 
1,26 

3,19 
5,78 
5,92 
4,32 
3,74 
5,68 
4,51 
6,03 
7,23 
5,75 
7,17 
5,29 
5,55 
5,84 
5,34 
4,43 
4,56 
3,87 

5,36 
5,40 
6,01 
4,58 
4,84 
6,12 
5,59 
6,11 
7,13 
5,22 
6,03 
5,15 
5,92 
5,22 
6,19 
5,37 
5,48 
4,54 

3,91 
5,82 
4,51 
3,98 
4,03 
5,18 
5,33 
5,33 

10,08 
5,15 
6,09 
5,45 
5,91 
5,45 
6,03 
5,27 
3,99 
3,60 

2,88 
3,40 
4,63 
3,91 
3,72 
4,48 
5,39 
5,39 
5,27 
4,80 
5,12 
4,95 
5,67 
5,38 
5,99 
5,21 
4,43 
3,54 

 Total 3,69 5,14 5,53 5,29 4,72 
Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005 
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Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa, dari tahun 2001-2003 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal berdasarkan harga konstan tahun 

2000 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 sebesar 3,69%, tahun 

2002 meningkat sebesar 5,14% dan pada tahun 2003 kembali mengalami 

peningkatan sebesar 5,54%, namun pada tahun 2004 dan 2005 berturut-turut 

mengalami penurunan dari 5,29% pada tahun 2004 menjadi 4,72% pada 

tahun 2005. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi per kecamatan pada 

tahun 2005, empat kecamatan mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu: 

Kecamatan Suradadi dari 3,99% menjadi 4,43% (naik 0,44%), Bojong dari 

4,51% menjadi 4,63% (naik 0,12%), Kecamatan Jatinegara dan 

Kedungbanteng masing-masing naik sebesar 0,06%. Sedangkan kecamatan 

lainnya mengalami pertumbuhan yang minus.  

Pertumbuhan ekonomi per kecamatan pada tahun 2005 yang 

mengalami pertumbuhan yang dominan adalah Kecamatan Tarub (5,99%), 

Dukuhturi (5,67%), Kecamatan Jatinegara dan Kedungbanteng (5,39%), 

Talang (5,38%), Pangkah (5,27%), Kramat (5,21%), Dukuhwaru (5,12%), 

Adiwerna (4,95%), Slawi (4,80%). Sedangkan untuk Kecamatan Bojong 

(4,63%), Lebaksiu (4,48%), Suradadi (4,43%), Balapulang (3,91%), 

Pagerbarang (3,72%), Warureja (3,54%), Bumijawa (3,40%), dan Kecamatan 

Margasari (2,88%) termasuk kecamatan dengan pertumbuhan ekonominya 

masih dibawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 4,72% 

pada tahun 2005.  
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Dari keterangan diatas dapat diidentifikasi bahwa dari 18 kecamatan 

di Kabupaten Tegal yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi diatas rata-

rata hanya ada 10 kecamatan, sementara 8 kecamatan lainya masih dibawah 

rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh pemerintah Kabupaten Tegal adalah adanya ketidakmerataan tingkat 

pertumbuhan ekonomi antar kecamatan yang dipicu oleh perbedaan potensi 

sumber daya yang dimiliki. Sehingga untuk bisa meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi tiap kecamatan, perlu adanya analisa tentang potensi ekonomi 

wilayah kecamatan berdasarkan PDRB kecamatan yang bisa dikembangkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbulah pemikiran untuk 

melakukan suatu penelitian dengan judul: ”ANALISIS SEKTOR BASIS 

DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH 

DI KABUPATEN TEGAL”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk sektor basis tiap 

kecamatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Tegal? 

2. Strategi apakah yang harus diterapkan dalam pengembangan potensi 

ekonomi daerah di Kabupaten Tegal? 

 

 



 7

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Menganalisis sektor ekonomi mana saja yang termasuk sektor basis tiap 

kecamatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Tegal.  

2. Menganalisis dan mengetahui strategi yang harus diterapkan dalam 

pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Tegal.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Ilmiah 

a. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak lain yang 

berkepentingan untuk penelitian sejenis atau lanjutanya.  

b. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang sektor basis dan 

strategi pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Tegal. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tegal dalam membuat 

kebijakan pembangunan daerah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh suatu wilayah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi 

dan taraf hidup masyarakatnya. Definisi lain dari pembangunan ekonomi 

adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1985:13).  

Menurut definisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi 

mempunyai tiga sifat penting, yaitu pembangunan ekonomi merupakan:  

1. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus 

menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan 

sendiri untuk investasi baru. 

2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita. 

3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung jangka panjang. 

Todaro dalam Suryana (2000:4) mengartikan pembangunan ekonomi 

sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan 

besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, lembaga-

lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. 

Pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang 

mencakup dimensi yang lebih luas, terpadu dan mencakup berbagai aspek 
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kehidupan. Oleh sebab itu, pengertian pembangunan harus dilihat secara 

dinamis dan buka sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi 

dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. 

Schumpter dalam Arsyad (1997:64) berpendapat, pembangunan 

ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang 

dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam 

arti luas, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru dan 

sebagainya. Sedangkan pembangunan ekonomi untuk daerah, makna yang 

tradisional difokuskan pada peningkatan PDRB suatu propinsi, kabupaten 

atau kota. 

Meir berpendapat, bahwa pembangunan ekonomi tidak lagi memuja 

GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada 

kualitas dari proses pembangunan. Lain dengan Myrdal (1968), mengartikan 

pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem ekonomi 

(Arsyad, 1997:11). 

Pembangunan ekonomi (economic development) berbeda dengan 

pertumbuhan ekonomi (economic growth). Dalam pembangunan ekonomi 

terkandung arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat atau GDP dimana kenaikannya dibarengi oleh perombakan dan 

modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income 

equity), sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai GDP (Gross 

Domestic Product) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil 

dari pertumbuhan penduduk tanpa memandang apakah ada perubahan dalam 
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struktur ekonominya atau tidak. Pada umumya pembangunan selalu dibarengi 

dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan 

pembangunan. Pada tingkat permulaan mungkin saja pembangunan ekonomi 

selalu dibarengi dengan pertumbuhan atau sebaliknya (Suryana, 2000:5). 

Para ekonom mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai 

peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan 

GDP atau GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat 

pertambahan penduduk, atau perkembangan GDP atau GNP yang terjadi 

dalam suatu negara dibarengi oleh perubahan dan modernisasi struktur 

ekonominya. 

 

B. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 

1999:298).  

Model pembangunan daerah diartikan sebagai kerangka berpikir yang 

obyektif dan rasional berdasarkan konsep, teori dan paradigma dalam bentuk 

strategis guna memecahkan masalah dalam masyarakat. Berdasarkan 

perkembangannya (Adisasmita, 2005:204) membedakan model pembangunan 

menjadi empat model. Model pembangunan I yaitu model pembangunan yang 
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berorientasi pada pengembangan PDRB. Model pembangunan I lebih 

menekankan pada aspek ekonomi, dengan modernisasi dan industrialisasi 

yang kurang seimbang akan menimbulkan pengangguran, kemiskinan dan 

ketidakmerataan. Model pembangunan II berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan pokok, kamandirian, pengembangan sektor pertanian dan 

pedesaan. Model pembangunan III menekankan pada kegiatan aparatur 

pemerintah yang bertanggungjawab dan berupaya membangkitkan kesadaran 

serta kemampuan instansi secara individual dan kolektif. Model 

pembangunan III lebih berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia. 

Model pembangunan IV menekankan pada pengutan daya saing ekonomi 

wilayah, hal ini didasari oleh perubahan ekonomi yaitu adanya globalisasi dan 

perdagangan bebas.  

 

C. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu 

kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. 

Hal ini nampak pada PDRB perkapita yaitu hasil bagi PDRB dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun disuatu daerah (BPS, 2005). PDRB yaitu jumlah 

nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor 

perekonomian di wilayah itu, yang meliputi sembilan sektor ekonomi yaitu: 

sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 

pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi dan bangunan, 
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sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, 

sektor keuangan dan sektor jasa-jasa (Tarigan, 2005:18). Ini berarti besarnya 

PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah, secara kasar dapat menunjukkan 

tingkat kemakmuran masyarakat di daerah yang bersangkutan. 

Boediono (1985:1) menjelaskan, pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, jadi persentase pertambahan 

output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan penduduk dan  

ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan 

berlanjut (Tarigan, 2005:46). Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi wilayah, diperlukan kemampuan untuk menganalisis potensi 

ekonomi wilayah, yaitu terkait dengan menentukan sektor-sektor riil yang 

perlu dikembangkan agar perekonomian wilayah tumbuh cepat dan disisi lain 

mampu mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat potensi sektor 

tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi 

kelemahan tersebut.  

 

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 

wilayah (BPS, 2005). Informasi PDRB kabupaten atau kota merupakan 

informasi yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan 

perekonomian yang terjadi. Selain pertumbuhan ekonomi, informasi tersebut 
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juga memberikan gambaran mengenai peranan maupun potensi wilayah 

kabupaten atau kota tersebut, termasuk diantaranya untuk mengukur tingkat 

kesenjangan pembangunan ekonomi sektoral maupun antar kabupaten atau 

kota. 

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk 

mengukur laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam lingkup 

kabupaten dan kota adalah PDRB menurut lapangan usaha. Untuk menjaga 

keseragaman konsep, definisi dan cara atau metode yang dipergunakan dalam 

perhitungan di seluruh Indonesia, Badan Pusat Statistik secara langsung 

maupun tidak langsung telah memberikan bimbingan teknis dan pengarahan 

yang sangat diperlukan. Karena secara teori PDRB tidak dapat dipisahkan 

dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari segi konsep, definsi, 

metodologi, cakupan dan sumber datanya. 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedang 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar 

yaitu tahun 2000, digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun secara nyata karena dalam perhitungan ini tidak menyertakan 

inflasi. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui 

empat pendekatan, yaitu: 

1. Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Perhitungan dengan cara ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai 

tambah disuatu wilayah dengan cara menilai seluruh produksi netto barang 

dan jasa (unit-unit) yang diproduksi oleh seluruh sektor perekonomian 

selama setahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini 

dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha, yaitu: 

a. Pertanian 

b. Pertambangan dan penggalian 

c. Industri pengolahan 

d. Listrik, gas dan air bersih 

e. Konstruksi dan bangunan 

f. Perdagangan, hotel dan restoran 

g. Pengangkutan dan komunikasi 

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan  

i. Jasa-jasa, termasuk jasa pelayanan pemerintah  

Dalam penelitian ini, PDRB Kabupaten Tegal tahun 2001-2005 dihitung 

dengan menggunakan pendekatan produksi (production approach). 

2. Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Metode ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai seluruh 

balas jasa faktor produksi yang berupa: upah atau gaji, bunga modal, sewa 

tanah dan keuntungan. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga 
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penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen 

pendapatan persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh 

karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor 

(lapangan usaha).  

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran (Exspenditure Approach) 

Penghitungan dengan cara ini guna mendapatkan nilai barang dan 

jasa yang digunakan untuk konsumsi, pembentukan modal, dan ekspor 

netto.  

4. Menurut Metode Alokasi (Alocation Methode) 

Metode alokasi yaitu dengan cara mengambil langsung hasil 

prosentase atau hasil survei yang telah dilaksanakan oleh pihak lain. 

Indikator yang digunakan dapat berupa nilai produksi, banyaknya 

produksi, banyaknya penduduk dan sebagainya. 

Beberapa indikator pokok ekonomi makro yang tertuang dalam 

PDRB sektoral meliputi:  

a. Nilai nominal PDRB 

b. Kontribusi atau peranan sektor ekonomi  

c. Laju pertumbuhan ekonomi 

d. PDRB atau pendapatan regional perkapita 

e. Tingkat perubahan harga atau inflasi/deflasi 

f. Produktifitas sektoral 

g. Berbagai macam rasio 
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E. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Ricahrdson yang 

menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari 

luar daerah (Arsyad, 1999:116). Pertumbuhan industri-industri yang 

menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku 

untuk di ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang 

kerja (job creation). 

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi 

pendapatan basis (Richardson, 1977:14). Bertambah banyaknya kegiatan 

basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah 

yang bersangkutan, yang selanjutya menambah permintaan terhadap barang 

atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan 

menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya, berkurangnya 

aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangya pendapatan yang mengalir 

ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunya permintaan 

produk dari aktivitas non basis. 

Beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk membagi daerah-

daerah ke dalam kategori basis dan non basis antara lain: 

1. Metode langsung 

Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada 

pelaku usaha, kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan 

darimana membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk 
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tersebut. Dari jawaban yang diberikan, dapat ditentukan berapa persen 

produk yang dijual keluar wilayah dan beberapa persen dijual di dalam 

wilayah.  

2. Metode tidak langsung 

Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan 

asumsi atau disebut metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan 

kondisi di wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan 

tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya 

sebagai kegiatan non basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual 

keluar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah 

langsung dianggap basis. Sedangkan yang mayoritas produknya 

dipasarkan lokal dianggap non basis. Dalam metode asumsi, kegiatan lain 

yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan non 

basis.    

3. Metode campuran 

Suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang 

tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan non basis. Penggunaan 

metode asumsi murni akan memberikan kesalahan yang besar. Akan 

tetapi, penggunaan metode langsung yang murni juga cukup berat, 

sehingga yang sering dilakukan orang adalah gabungan antara metode 

asumsi dengan metode langsung yang disebut metode campuran. Dalam 

metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data 

sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data 
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seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data sekunder berdasarkan 

analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan non basis.  

4. Metode Location Queotient (LQ) 

Metode lain yang tidak langsung adalah dengan menggunakan 

Location queotient (LQ). Metode LQ membandingkan besarnya peranan 

suatu sektor disuatu wilayah terhadap besarnya peranan sektor tersebut 

diwilayah yang lebih besar (Tarigan, 2005:82), dalam hal ini yang 

diperbandingkan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Rumusnya 

adalah (Kuncoro, 2004:183): 

 

 

 

Keterangan: 

LQ :  Indeks Location Queotient 

X r :  PDRB sektor i di suatu kecamatan 

X n :  PDRB kecamatan tersebut 

RVr :  PDRB sektor i secara kabupaten 

RVn :  PDRB kabupaten 

Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa apabila LQ>1 artinya 

peranan suatu sektor disuatu kecamatan lebih besar daripada peranan 

sektor tersebut di kabupaten, hal ini mengindikasikan bahwa sektor 

tersebut merupakan sektor yang unggul di kecamatan yang bersangkutan, 

sehingga dapat pula sektor ini disebut sektor basis yaitu sektor yang 
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hasilnya dapat dijual ke luar daerah dan mendatangkan uang dari luar 

daerah.  

Apabila nilai LQ<1 artinya peranan suatu sektor di suatu 

kecamatan lebih kecil daripada peranan sektor tersebut di kabupaten, hal 

ini memberi indikasi bahwa sektor tersebut kurang unggul di kecamatan 

yang bersangkutan, sehingga sektor ini dapat pula sebagai sektor non basis 

yaitu sektor yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah sendiri, baik 

pembeli maupun sumber uangnya berasal dari daerah itu sendiri.  

Sedangkan menurut Glasson (1990:63-64), konsep dasar basis 

ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu: 

a. Sektor basis, adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan 

jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat 

yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan. 

b. Sektor non basis, adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang 

yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal dibatas 

perekonomian masyarakat yang bersangkutan tidak mengekspor 

barang-barang, luas lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah 

bersifat lokal.     
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F. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. 

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah adalah cara yang 

ditempuh untuk mengembangkan setiap sektor unggulan yang bertujuan 

untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan sektor dalam memberikan 

kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Sistem atau cara-cara ini disusun 

berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sektor atau daerah 

tersebut.  

Adalah tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi daerah. 

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah 

yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang 

menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong 

perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan 

sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002:99).  

Sebelum sebuah strategi pengembangan disusun, sebaiknya diketahui 

terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan daerah dalam pengembangan 

perekonomiannya. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki suatu daerah maka akan lebih cepat dalam menyusun strategi guna 

mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu dalam 

mempersiapkan strategi ada langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu: 

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi 

untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan 

masing-masing sektor. 
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2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk 

dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya 

potensi sektor tersebut untuk dikembangkan. 

3. Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk 

sumber daya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung 

perkembangan setiap sektor yang bersangkutan. 

4. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel 

kekuatan dan kelemahan, maka akan ditemukan potensi ekonomi yang 

menjadi unggulan dan patut dikembangkan. 

5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-

sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh 

sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (self 

propelling) secara berkelanjutan (sustainable development).  

Ada berbagai macam strategi pembangunan yang dapat dipelajari 

(Adisasmita, 2005:205). Strategi pembangunan seimbang diartikan sebagai 

pembangunan berbagai sektor secara bersamaan. Untuk itu diperlukan 

keseimbangan antara berbagai sektor, yang ditekankan disini adalah 

pembangunan serentak dari semua sektor yang berkaitan.  

Strategi pembangunan tak seimbang adalah strategi yang menekankan 

pembangunan pada satu sektor yang menjadi sektor pemimpin, diharapkan 

sektor pemimpin (leading sector) akan merangsang pertumbuhan sektor 

lainnya. Strategi pembangunan yang beorientasi ke dalam dan keluar. Strategi 

pembangunan beorientasi kedalam ditujukan untuk lebih memaksimalkan 
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potensi sektor-sektor dalam wilayah sehingga mampu berproduksi sendiri 

tanpa mendatangkan dari wilayah luar, sebaliknya berorientasi keluar 

dasarnya adalah bahwa perdagangan atau hubungan dengan wilayah lain akan 

memberikan keuntungan karena merupakan motor penggerak pertumbuhan.  

Strategi kebutuhan pokok, yaitu dengan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya keseluruh wilayah sehingga kesejahteraan masyarakat 

dapat menyeluruh. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat 

kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi.  

Strategi pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat, 

yaitu: 

1. Strategi pengembangan fisik (lokalitas) 

Secara khusus tujuan pengembangan fisik atau lokalitas adalah untuk 

menciptakan identitas daerah, memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan 

memperbaiki dunia usaha daerah. 

2. Strategi pengembangan dunia usaha 

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam 

perencanaan pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik atau daya 

tahan kegiatan usaha merupakan cara yang terbaik untuk menciptakan 

perekonomian yang sehat.   

3. Strategi pengembangan sumber daya manusia 

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam proses 

pembangunan ekonomi, oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia 

merupakan suatu keharusan. 
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4. Strategi pengembangan ekonomi masyarakat. 

Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan suatu kelompok masyarakat 

tertentu disuatu daerah, sehingga melalui strategi ini kebijakan umum yang 

kurang mampu memberikan manfaat kelompok masyarakat tertentu dapat 

ditanggulangi melalui terciptanya manfaat sosial.  

 

G. Kerangka Berpikir 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 

1999:298).  

Salah satu strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi pada setiap kecamatan yang ada di daerah tersebut, karena 

berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 

menyatakan bahwa wilayah kecamatan merupakan perangkat daerah 

kabupaten atau kota yang berstatus daerah otonom yang berarti mempunyai 

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan tiap kecamatan 

akan berupaya memajukan daerahnya dengan pertumbuhan ekonomi. 

Tentunya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh potensi sumber daya 

yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, serta faktor-faktor lainnya 
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yang terkait dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga untuk bisa meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi ditiap kecamatan, perlu adanya analisa tentang potensi 

ekonomi berdasarkan PDRB kecamatan yang bisa dikembangkan. Untuk 

menganalisis potensi ekonomi kecamatan digunakan analisis Location 

Quotient (LQ). Dengan menggunakan analisis ini maka akan dapat diketahui 

tiap kecamatan di Kabupaten Tegal memiliki potensi di sektor apa dan apakah 

termasuk dalam kategori basis atau non basis.  

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah adalah cara yang 

ditempuh untuk mengembangkan setiap sektor unggulan yang bertujuan 

untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan sektor dalam memberikan 

kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Sistem atau cara-cara ini disusun 

berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sektor atau daerah 

tersebut. Adalah tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi daerah. 

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah 

yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang 

menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong 

perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan 

sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002:99).  

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Tegal 

dibuat dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan 

suatu metode untuk menggali aspek-aspek kondisi sektoral yang terdapat 

disuatu kawasan yang direncanakan untuk menguraikan berbagai potensi dan 

tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan potensi sektoral tersebut. 
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Melalui analisis SWOT, dapat diketahui segala kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman yang ada pada sektor ekonomi potensial disuatu wilayah.  

Setelah diketahui segala kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 

yang dihadapi sektor ekonomi potensial, selanjutnya dapat ditentukan strategi 

pengembangan apa yang akan diterapkan untuk mengembangkan potensi 

ekonomi daerah di Kabupaten Tegal. 

Dengan uraian tersebut, pola pemikiran yang menjadi dasar penelitian 

ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  1. 

Kerangka berpikir analisis sektor basis dan strategi pengembangan 
potensi ekonomi daerah di Kabupaten Tegal 

LQ>1 
Sektor basis 

LQ<1 
Sektor non basis 

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tegal 

 (Analisis Location Quotient)  
Analisa Potensi Ekonomi Kecamatan 

(Analisis SWOT)  
Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:  

a) PDRB Kabupaten Tegal Atas Dasar Harga Kostan 2000 tahun 2001-

2005, PDRB Kabupaten Tegal menurut Kecamatan Atas Dasar Harga 

Kostan 2000 tahun 2001-2005. 

b) Pegawai dinas pertanian, dinas industri dan perdagangan Kabupaten 

Tegal sebanyak 56 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.      

Tabel 3.1 
Populasi Penelitian  

No Sektor Populasi (orang) 
1. Pertanian 32 
2. Industri 16 
3. Perdagangan 8 
 Jumlah 56 

Sumber: Dinas Pertanian, Disperindag Kab. Tegal, 2009 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel dalam penelitian ini adalah:  

1. Sektor-sektor Ekonomi 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) untuk perhitungan 

kepentingan nasional atau regional, perekonomian Indonesia dibagi dalam 

sembilan sektor menurut lapangan usaha, yaitu: sektor pertanian, 
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pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air 

bersih, konstruksi dan bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, 

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu 

wilayah.  

Penyajian data PDRB dapat dilakukan berdasarkan harga konstan 

dan harga berlaku. Dalam penelitian ini, PDRB dihitung berdasarkan harga 

konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, 

maka perkembangan agregat dari tahun ketahun semata-mata karena 

perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. 

3. Model Basis Ekonomi 

Merupakan model yang membagi perekonomian menjadi dua 

sektor yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor-sektor 

yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas 

perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan 

jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan 

perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor non basis adalah 

adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan 

oleh orang yang bertempat tinggal dibatas perekonomian masyarakat yang 
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bersangkutan tidak mengekspor barang-barang, luas lingkup mereka dan 

daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.     

4. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di 

daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus 

berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat 

mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang 

dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002:99). 

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah adalah rencana 

dasar yang dibuat untuk mengembangkan sektor potensial dengan 

ditunjang sektor potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah secara 

optimal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, data sekunder 

tersebut diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder 

biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia 

(Azwar, 2001:91).  Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

peneliti untuk disajikan sebagai hasil penelitian.  
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2. Sumber data  

Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, sedangkan 

untuk data primer diperoleh dari hasil kuesioner peneliti dengan pegawai 

dari dinas pertanian, dinas industri dan perdagangan Kabupaten Tegal.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui hal-

hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda 

lainnya (Arikunto, 2002:206). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi 

dipakai untuk mengetahui data PDRB Kabupaten Tegal Atas Dasar Harga 

Kostan 2000 tahun 2001-2005, dan data PDRB Kabupaten Tegal menurut 

Kecamatan Atas Dasar Harga Kostan 2000 tahun 2001-2005. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:128). Dalam 

penelitian ini, metode angket digunakan untuk mengambil data tentang 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan sektor 

pertanian, industri dan perdagangan. Data ini diambil dari pegawai dinas 

pertanian, dinas industri dan perdagangan yang menangani langsung 
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program pengembangan sektor pertanian, industri dan perdagangan di 

Kabupaten Tegal.    

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data digunakan untuk memperoleh data yang diperoleh 

setelah pengadaan penelitian, sehingga akan didapat suatu kesimpulan tentang 

keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Metode yang digunakan 

untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Location Quotient (LQ).  

Suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor disuatu 

kecamatan terhadap besarnya peranan sektor tersebut di Kabupaten. Ada 

banyak variabel yang dapat diperbandingkan, tetapi yang umum adalah 

nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Berikut ini 

yang digunakan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Rumusnya 

adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004:183). 

n

r

n

r

RV
RV

X
X

LQ=  

Keterangan: 

LQ :  Indeks Location Queotient 

X r :  PDRB sektor i di suatu kecamatan 

X n :  PDRB kecamatan tersebut 

RVr :  PDRB sektor i secara kabupaten 

RVn :  PDRB kabupaten  
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Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa apabila LQ>1 berarti 

suatu sektor disuatu kecamatan lebih besar daripada peranan sektor 

tersebut di kabupaten, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut 

merupakan sektor yang unggul di kecamatan yang bersangkutan, sehingga 

dapat pula sektor ini disebut sektor basis yaitu sektor yang hasilnya dapat 

dijual ke luar daerah dan mendatangkan uang dari luar daerah. LQ>1 

memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah basis, sedangkan 

apabila LQ<1 berarti sektor itu adalah non basis, luas lingkup mereka dan 

daerah pasar terutama adalah bersifat lokal atau tidak mengekspor.     

2. Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oppurtunities, Threats) 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(Strenghts) dan peluang (Oppurtunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Kinerja pada sektor potensial ditentukan oleh kombinasi faktor 

internal dan eksternal, dimana kedua faktor tersebut harus 

dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan 

faktor internal kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (Weaknesses) dengan 

faktor eksternal peluang (Oppurtunities) dan ancaman (Threats) untuk 

menghasilkan analisis yang tepat. 
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3. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal  

Identifikasi faktor internal dan eksternal diperoleh dengan 

memanfaatkan seluruh hasil analisis, selanjutnya informasi yang diperoleh 

diklasifikasikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2 
Faktor Strategi Internal dan Eksternal 

Posisi Faktor 
Strategi Internal 

Rating  Posisi Faktor 
Strategi Eksternal 

Rating 

Kekuatan 
1.  

 Peluang 
1. 

 

Jumlah  Jumlah   
Kelemahan 
1. 

 Ancaman  
1. 

 

Jumlah  Jumlah   
Sumber: Freddy Rangkuti, 2006:25  

Keterangan:  

a. Pemberian bobot masing-masing faktor tersebut mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis sektor potensial (semua 

bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

b. Pemberian rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), pemberian 

rating untuk faktor kekuatan dan peluang yang bersifat positif diberi 

rating 4, tetapi bila kecil diberi rating 1. Pemberian rating kelemahan 

dan ancaman yang bersifat negatif semakin besar diberi rating 1, tetapi 

apabila kecil diberi rating 4. 
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4. Analisis SWOT 

 
 

 
III  I 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Turn around Agresif 

 
 

 

 
IV   II 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Defensif Difersifikasi 

 

 

Gambar 2 
Analisis SWOT 

Sumber: Freddy Rangkuti, 2006:14 

Keterangan: 

Kuadran I  :  Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, sektor 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada. Strategi 

yang harus diterapkan pada kondisi seperti ini adalah 

mendukung kebijakan pengembangan agresif (Grow 

Oriented Strategy). 

Kuadran II  : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, sektor tersebut 

masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang 

harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk 

Berbagai Peluang 

   Kelemahan Internal 

Berbagai Ancaman 

Kekuatan Internal 
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memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara 

strategi difersifikasi. 

Kuadran III  : Sektor tersebut memiliki peluang lapangan usaha yang 

sangat besar, tetapi dilain pihak menghadapi beberapa 

kelemahan atau kendala internal. Fokus strategi 

pengembangan sektor tersebut adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal. Sehingga dapat membuat 

peluang lapangan usaha yang baik. 

Kuadran IV : Merupakan situasi yang tidak menguntungkan, sektor 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan 

internal. 

Atas dasar hasil identifikasi ini, melalui analisis maka dapat 

disusun suatu strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam Matrik SWOT. 

Tabel 3.3 
Matrik SWOT. 

Faktor Internal
 
 
Faktor Eksternal 

Strenghts  
(S) 

Weaknesses  
(W) 

Opportunities 
 (O) 

Comparative 
Advantage 

(S-O) 
 

Invesment Divesment 
(W-O) 

Threats 
 (T) 

Mobilization 
(S-T) 

 

Damage Control 
(W-T) 

Sumber: Freddy Rangkuti, 2006:31 
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Keempat isu strategis yang timbul sebagai hasil dan kotak antara 

faktor-faktor internal dan eksternal diberi nama: 

a. Comparative Advantage  

Apabila dalam kajian terlihat peluang-peluang tersedia ternyata 

memiliki potensi internal yang kuat, maka sektor tersebut dianggap 

memiliki keunggulan komparatif. Dua elemen potensial internal dan 

eksternal yang tidak baik tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi 

akan menjadi isu utama pengembangan. Meskipun demikian, dalam 

proses pengkajiannya tidak boleh dilupakan adanya berbagai kendala 

dan ancaman perubahan kondisi lingkungan disekitarnya untuk 

digunakan sebagai usaha dalam mempertahankan keunggulan 

komparatif tersebut. (Strategi S-O: menggunakan kekuatan 

memanfaatkan peluang). 

b. Mobilization 

Kotak ini merupakan kotak kajian yang mempertemukan 

interaksi antara ancaman atau tantangan dari luar yang 

diidentifikasikan untuk memperlunak ancaman atau tantangan tersebut, 

dan sedapat mungkin merubahnya menjadi sebuah peluang bagi 

pengembangan selanjutnya. (Strategi S-T: menggunakan kekuatan 

untuk mengusir ancaman).  

c. Invesment/Divesment 

Kotak ini merupakan kajian yang menuntut adanya kepastian 

dari berbagai peluang dan kekurangan yang ada. Peluang yang besar 
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disini akan dihadapi oleh kurangnya kemampuan potensial sektor 

untuk menangkapnya. Pertimbangan harus dilakukan secara hati-hati 

untuk menilai untung dan rugi dari usaha untuk menerima peluang 

tersebut, khususnya dikaitkan dengan keterbatasan. (Strategi W-O: 

menggunakan peluang untuk menghindari kelemahan).   

d. Damage Control 

Kotak ini merupakan tempat untuk menggali berbagai 

kelemahan yang akan dihadapi oleh sektor-sektor didalam 

pengembangan. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan antara ancaman 

dan tantangan dari luar dengan kelemahan yang terdapat didalam 

kawasan. Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil keputusan 

untuk mengendalikan kerugian yang akan dialami, dengan sedikit demi 

sedikit membenahi sumberdaya internal yang ada. (Strategi W-T: 

meminimalkan kelemahan dan mengusir ancaman). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal 

a. Letak geografis 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di 

Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi. Terletak antara 108 57’ 

6-109 21’ 30 Bujur Timur dan 6 50’ 41’-7 15’ 30’ Lintang Selatan. 

Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi 

wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah. 

Kabupaten Tegal terletak di daerah persilangan antara Jakarta-

Purwokerto, dan Semarang - Cirebon - Jakarta, yang merupakan urat 

nadi jalur pantai utara Jawa. Dengan demikian mempunyai potensi 

yang tinggi dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal. 

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut. 

Sebelah Utara  : Kota Tegal dan Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kabupaten Pemalang 

Sebelah Barat  : Kabupaten Brebes 

Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Banyumas. 

Secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari tiga 

kategori daerah, masing-masing yaitu:  
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1) Daerah Pantai meliputi: Kecamatan Kramat, Suradadi, dan 

Warurejo. 

2) Daerah dataran rendah meliputi: Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, 

Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, 

sebagian wilayah Kecamatan Suradadi, Warurejo, Kedungbanteng 

dan Pangkah.  

3) Daerah dataran tinggi atau pegunungan meliputi: Kecamatan 

Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian 

Kecamatan Pangkah dan Kedungbanteng.  

b. Keadaan Iklim 

Secara umum Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan rata-rata 

curah hujan untuk tahun 2005 sebesar 159,17 mm. Banyaknya curah 

hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan 

udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran 

matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi 

pada bulan Desember sebanyak 399 mm dengan kelembaban 82 

persen, tekanan udara 1.009,7 hPa, Kecepatan angin 3 Knots, suhu 

udara rata-rata 27,1 C dan lama penyinaran matahari 73 jam serta 

penguapan air sebesar 130 mm.  

c. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Tegal menurut Dinas Pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal adalah 87.879 Ha yang 

berupa tanah sawah dan tanah kering. Dinas pertanian, Perkebunan dan 
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Kehutanan Kabupaten Tegal menginformasikan tidak ada pergeseran 

penggunaan lahan, dimana luas tanah sawah sebesar 45,83 persen dari 

luas wilayah yang ada.  

Tabel 4.1 
Luas Lahan Kabupaten Tegal Tahun 2005 

No Penggunaan Lahan Tahun 2005 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Sawah Irigasi 
Sawah Tadah Hujan 
Pekarangan/Bangunan 
Tegalan Huma 
Padang Rumput 
Tambak 
Kolam/Empang 
Tidak diusahakan 
Hutan Rakyat 
Hutan Negara 
Perkebunan 
Tanah lainnya 

33.790 Ha
6.423 Ha

14.776 Ha
10.449 Ha

68 Ha
319 Ha

2 Ha
25 Ha

842 Ha
18.834 Ha

194 Ha
2.092 Ha

Sumber: BPS Kab.Tegal, 2005 

d. Wilayah Administrasi Pemerintahan 

Kabupaten Tegal secara yuridis formal dibentuk dengan UU 

No. 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 

tentang Pembangunan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 dan 

UU No. 22 Tahun 1999, pembagian wilayah administrasi dan bidang 

pemerintahan Kabupaten Tegal terdiri dari 18 Kecamatan meliputi 281 

Desa dan 6 Kelurahan. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, bahawa 

Nomenklatur Pembantu sudah dihapus (pasal 129 ayat 1) maka enam 

wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Tegal ditiadakan.  
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e. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2005 mencapai 

1.470.758 jiwa. Kecamatan yang berpenduduk paling banyak adalah 

Kecamatan Adiwerna yaitu 125.434 jiwa, dan yang paling sedikit 

penduduknya adalah Kedungbanteng 43.239 jiwa, penduduk 

perempuan mencapai 50,27 persen dengan rasio jenis kelamin dari 100 

perempuan yang ada, terdapat 98,91 penduduk laki-laki. Namun di 

beberapa Kecamatan ada yang mempunyai rasio lebih dari 100. 

f. Tenaga Kerja  

Bekerja bagi seseorang merupakan suatu upaya untuk bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar kebutuhan hidup yang 

dirasakan oleh seseorang, semakin tinggi pula kecenderungan 

seseorang tersebut untuk mencari pekerjaan. Seiring dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kepedulian 

perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tegal terhadap kesejahteraan 

kaum buruh terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya upah 

minimum perhari maupun upah minimum regional (UMR) dari Rp. 

400.000/bulan tahun 2004 menjadi Rp. 420.000/bulan pada tahun 

2005.  

g. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan semakin 

cerdas yang selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia 



 41

(SDM) yang berkualitas tinggi. Dari Diknas DikBud dan Depag 

Kabupaten Tegal tentang jumlah sekolah, murid dan guru dapat 

diketahui dalam tahun 2005 pada tingkat SD dan sederajat, setiap 

sekolah rata-rata menampung 178,54 siswa, dengan 6,41 guru. Hal ini 

menunjukkan rasio guru terhadap siswa adalah satu dibanding 27,86. 

Sekolah SLTP dan sederajat yang berjumlah 257, rata-rata 

menampung 224,42 siswa dan tenaga pengajar 12,20 guru untuk setiap 

sekolah. Rasio murid terhadap guru adalah satu dibanding 18,39. Pada 

jenjang pendidikan SLTA dan yang sederajat, rata-rata siswa yang 

tertampung setiap sekolah adalah 323,40 siswa dengan 15,91 guru 

yang dimiliki, yang berarti rasio guru terhadap siswa adalah satu 

banding 20,33. Keberadaan sekolah tinggi dan akademik di Kabupaten 

Tegal akan menjadi salah satu solusi yang tepat dalam penyediaan 

tenaga kerja berpendidikan tinggi. Sampai dengan tahun 2005, ada satu 

sekolah tinggi dan tiga akademi dengan total mahasiswa 1.157 orang. 

h. Kondisi Ekonomi Daerah 

Struktur perekonomian menggambarkan peranan atau 

sumbangan dari masing-masing sektor dalam pembangunan PDRB 

yang dalam konteks lebih jauh akan memperhatikan bagaimana suatu 

perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi diberbagai 

sektor. Struktur ekonomi secara kuantitatif digambarkan dengan 

menghitung persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing 

sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  
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Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Tegal dapat 

diketahui dengan melihat besarnya sumbangan masing-masing sektor 

dalam membentuk PDRB. Untuk sementara ini Kabupaten Tegal 

masih didukung oleh sektor pertanian meskipun pertumbuhannya 

negatif, sektor industri dan perdagangan. Hal tersebut dapat dimaklumi 

mengingat kondisi tanah yang ada subur dan sebagian besar penduduk 

bekerja di sektor tersebut. 

Tabel 4.2 
PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Persen) 

No Sektor 2001 2002 2003 2004 2005 Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri 
Listrik, gas 
Bangunan 
Perdagangan 
Angkutan 
Keuangan 
Jasa-jasa 

23,66 
1,83 

25,22 
0,6 

4,38 
25,81 
4,61 
6,39 

7,5

22,43 
1,97 

25,65 
0,6 

4,44 
25,95 
4,68 
6,93 
7,35

21,38 
2,17 

26,23 
0,61 
4,35 
26,1 
4,71 

7,4 
7,05

20,16 
2,31 

27,18 
0,16 
4,37 

26,21 
4,72 
7,62 
6,82

19,33 
2,29 

27,82 
0,59 
4,44 

26,72 
4,73 
7,42 
6,67 

21,39 
2,11 

26,42 
0,6 

4,39 
26,16 
4,69 
7,15 
7,08

 Jumlah 100 100 100 100 100  
Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005 

Kontribusi dari masing-masing sektor dapat dilihat dari tabel 

4.2 diatas. Dari tahun 2001-2005, sektor pertanian, sektor industri 

pengolahan dan sektor perdagangan memberikan kontribusi relatif 

besar terhadap PDRB Kabupaten Tegal. Selama periode tersebut, 

kontribusi sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang negatif. Dari 

tahun 2001 sebesar 23,66%, turun menjadi 19,33% pada tahun 2005, 

sehingga hanya dapat memberikan kontribusi rata-rata selama tahun 

2001-2005 sebesar 21,39%. 
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Sektor industri pengolahan dan perdagangan dalam 

memberikan kontribusi selalu meningkat. Ini dapat dilihat, sektor 

industri pengolahan memberikan kontribusi 25,22% pada tahun 2001, 

dan empat tahun berturut-turut memberikan kontribusi sebesar 

25,65%; 26,23%; 27,18%; dan 27,82% dari tahun 2002, 2003, 2004, 

dan 2005 sehingga selama lima tahun tersebut sektor industri dapat 

memberikan kontribusi rata-rata sebesar 26,42% pada PDRB 

Kabupaten Tegal. 

Sektor perdagangan, dari tahun 2001 sebesar 25,81%, tahun 

2002 sebesar 25,95%, tahun 2003, 2004, dan 2005 sebesar 26,10%; 

26,21%; dan 26,72% sehingga rata-rata kontribusinya selama lima 

tahun sebesar 26,16% yang merupakan penyumbang terbesar kedua 

setelah sektor industri.  

Pergeseran ini terjadi karena perkembangan sektor industri dan 

perdagangan lebih cepat sehingga terjadi pegeseran struktur ekonomi, 

sedangkan untuk sektor pertanian sendiri pertumbuhannya lebih 

lamban karena ketergantungan dari kondisi alam dan keterbatasan 

lahan. 

Tingkat perekonomian Kabupaten Tegal menunjukkan 

perkembangan yang positif selama periode tahun 2001-2005. 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal  

Tahun 2001-2005 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi 
ADHK ADHB 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

3,69 % 
5,14 % 
5,54 % 
5,29 % 
4,72 % 

11,76 % 
11,09 % 
11,31 % 
11,81 % 
12,12 % 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dari tahun 2001-2005 

dapat dilihat pada tabel 4.3. Dari tahun 2001-2003 pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Tegal berdasarkan harga konstan selalu 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 sebesar 3,69% tahun 2002 

meningkat sebesar 5,14% dan pada tahun 2003 kembali mengalami 

peningkatan sebesar 5,54%. Namun pada tahun 2004 dan 2005 

berturut-turut mengalami penurunan dari 5,29% pada tahun 2004 

menjadi 4,72% pada tahun 2005. Sedangkan berdasarkan harga 

berlaku pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebesar 12,12% pada tahun 

2005.   
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2. Sektor Basis Tiap Kecamatan 

Sektor basis dan non basis tiap kecamatan di Kabupaten Tegal 

dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode Location Quetiont (LQ) 

yaitu membandingkan besarnya peranan sektor disuatu kecamatan 

terhadap besarnya peranan sektor tersebut di kabupaten. Rumusnya adalah 

sebagai berikut (Kuncoro, 2004:183).  

 

 

 

Keterangan: 

LQ :  Indeks Location Queotient 

X r :  PDRB sektor i di suatu kecamatan 

X n :  PDRB kecamatan tersebut 

RVr :  PDRB sektor i secara kabupaten 

RVn :  PDRB kabupaten  

Apabila hasil perhitungan menggunakan angka lebih dari satu 

(LQ>1) berarti peranan suatu sektor di suatu kecamatan lebih besar 

daripada peranan sektor tersebut di kabupaten, hal ini mengindikasikan 

bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis di kecamatan yang 

bersangkutan.  

Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka kurang dari satu 

(LQ<1) berarti peranan suatu sektor di suatu kecamatan lebih kecil 

daripada peranan sektor tersebut di kabupaten, hal ini mengindikasikan 
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bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis di kecamatan yang 

bersangkutan.  

Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) di tiap kecamatan dalam 

kurun waktu lima tahun (2001-2005) selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

a. Kecamatan Margasari  

Tabel 4.4 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Margasari 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

1,42 
6,54 
0,59 
0,75 

0,7 
0,71 
1,46 
0,89 
0,72 

1,44 
5,99 
0,59 
0,76 
0,68 
0,72 
1,48 

0,9 
0,72 

1,44 
5,82 
0,59 
0,75 
0,66 
0,72 
1,48 
0,92 
0,72 

1,48 
5,32 
0,61 
0,78 
0,67 
0,72 

1,5 
0,96 
0,72 

 

1,46 
5,83 
0,59 
0,77 
0,66 
0,75 
1,45 
0,95 

0,7 
 

1,45 
5,90 
0,59 
0,76 
0,67 
0,72 
1,47 
0,92 
0,72 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa yang 

menjadi sektor basis di Kecamatan Margasari adalah sektor 

pertambangan dengan indeks LQ rata-rata 5,90, sektor angkutan (1,47) 

dan sektor pertanian (1,45).  

Perekonomian Kecamatan Margasari didukung oleh sektor 

pertanian, perdagangan, dan industri sebagai pemberi kontribusi 

terbesar terhadap PDRB kecamatan. Pada tahun 2005, sektor pertanian 

memberi kontribusi sebesar Rp. 53.290.590.000 (28,27%), sektor ini 

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 31.586 orang. Sektor 
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pertanian didukung oleh tingginya produksi tanaman padi sebesar 

277.158 kw dan ternak khususnya ayam kampung dengan populasi 

sebanyak 53.699 ekor.  

Sektor perdagangan memberi kontribusi sebesar Rp. 

37.622.420.000 (19,95%) terhadap PDRB kecamatan, sektor 

perdagangan didukung oleh adanya 2 pasar umum, 1 departemen 

store, 1 KUD dan 3 non KUD sektor ini mampu menyerap tenaga 

kerja sebanyak 1.612 orang. Sedangkan sektor industri memberi 

kontribusi sebesar Rp. 31.059.860.000 (16.47%) dari total PDRB 

kecamatan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.808 orang.  

Meskipun perdagangan dan industri termasuk sektor yang memberikan 

kontribusi besar terhadap PDRB kecamatan, akan tetapi tingginya 

kontribusi tersebut tidak menunjukkan bahwa sektor tersebut basis, 

karena menunjukkan LQ<1. 

b. Kecamatan Bumijawa 

Tabel 4.5 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Bumijawa 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

1.69 
0.33 
0.51 
0.81 
0.53 
0.89 
0.85 
1.35 

1.1 

1.68 
0.4 

0.53 
0.81 
0.51 
0.91 
0.85 
1.35 
1.09 

1.69 
0.43 
0.54 

0.8 
0.5 

0.93 
0.86 
1.38 
1.11 

1.71 
0.46 
0.57 

0.8 
0.51 
0.91 
0.85 
1.42 

1.1 
 

1.71 
0.45 
0.57 
0.81 
0.54 
0.96 
0.84 
1.41 
1.09 

 

1.70 
0.41 
0.54 
0.81 
0.52 
0.92 
0.85 
1.38 
1.10 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah 
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Di Kecamatan Bumijawa hasil perhitungan LQ selama tahun 

2001-2005 menunjukkan bahwa yang merupakan sektor basis adalah 

sektor pertanian (1,70), sektor keuangan (1,38) dan sektor jasa-jasa 

(1,10).  

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pertama 

terhadap PDRB kecamatan, pada tahun 2005 sektor ini mampu 

menyerap tenaga kerja sebanyak 21.301 orang dan menyumbangkan 

Rp. 36.497.840.000 (33%) dari total PDRB kecamatan. Sektor 

pertanian didukung tingginya produksi tanaman padi sebesar 215.234 

kw dan ternak khususnya ayam kampung dan kambing.  

Sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah sektor 

pertanian yang memberikan kontribusi cukup besar di kecamatan ini, 

akan tetapi sektor tersebut tidak termasuk sektor basis, hal ini 

ditunjukkan dengan angka LQ<1 (0,92). Pada tahun 2005, sektor 

perdagangan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 347 orang dan 

menyumbangkan sebesar Rp. 22.739.020.000 (25.59%) dari total 

PDRB kecamatan, sektor perdagangan didukung oleh adanya 1 pasar 

swalayan dan 3 pasar umum. 
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c. Kecamatan Bojong 

Tabel 4.6 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Bojong 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

1.07 
0.39 
0.52 
0.89 
0.93 
1.44 

1 
1.08 
1.01 

1.06 
0.45 
0.53 
0.89 

0.9 
1.45 
0.99 
1.08 

1 

1.06 
0.49 
0.54 
0.88 

0.9 
1.45 
0.99 
1.08 

1 

1.07 
0.54 
0.56 
0.89 

0.9 
1.41 
1.01 

1.1 
1.02 

 

1.06 
0.55 
0.55 
0.88 
0.87 
1.45 
1.02 
1.11 
0.99 

 

1.06 
0.48 
0.54 
0.89 
0.90 
1.44 
1.00 
1.09 
1.00 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Kecamatan Bojong termasuk kecamatan yang mempunyai 

sektor basis yang cukup banyak. Berdasarkan hasil perhitungan LQ di 

Kecamatan Bojong, menunjukkan bahwa yang menjadi sektor basis 

adalah sektor perdagangan (1,44), sektor keuangan (1,09), sektor 

pertanian (1,06), sektor pengangkutan dan komunikasi (1,00), dan 

sektor jasa-jasa (1,00). Walaupun demikian, tidak semua sektor basis 

ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB 

kecamatan, hanya sektor perdagangan dan sektor pertanian saja yang 

memberikan nilai tambah yang cukup besar.  

Sektor perdagangan tetap menjadi kekuatan ekonomi di 

kecamatan ini karena tingginya nilai tambah yang diberikan, pada 

tahun 2005 mencapai Rp. 44.288.760.000 atau sebesar 38,57% 

terhadap total PDRB kecamatan. Sektor perdagangan didukung oleh 
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adanya 3 pasar umum, 2 pasar hewan, 2 hotel kelas bintang dan 15 

hotel kelas melati, terletak di desa Bojong dan desa Tuwel. 

d. Kecamatan Balapulang 

Tabel 4.7 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Balapulang 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

1.47 
1.13 

0.8 
0.74 
0.61 
0.88 
1.13 
0.92 
0.82 

1.47 
0.97 
0.81 
0.76 

0.6 
0.9 

1.14 
0.94 
0.82 

1.48 
0.9 

0.79 
0.76 
0.62 
0.91 

1.2 
0.96 
0.83 

1.51 
0.89 

0.8 
0.78 
0.63 
0.89 
1.26 
0.99 
0.84 

 

1.5 
0.86 

0.8 
0.78 
0.63 
0.92 
1.26 
0.98 
0.83 

 

1.49 
0.95 
0.80 
0.76 
0.62 
0.90 
1.20 
0.96 
0.83 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa yang 

termasuk sektor basis di Kecamatan Balapulang adalah sektor 

pertanian (1,49), sektor angkutan (1,20). Selama tahun 2001-2005 

sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB 

kecamatan, pada tahun 2005 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 7.867 orang dan memberikan kontribusi sebesar Rp. 

45.703.90.000 (29,05%). Sektor pertanian didukung oleh tingginya 

produksi tanaman padi dengan hasil produksi sebesar 287.311 kw dan 

ternak khususnya kambing dan ayam.  

Pemberi kontribusi kedua setelah sektor pertanian yaitu sektor 

perdagangan yang pada tahun 2005 menyumbang Rp. 38.698.740.000 

(24,60%), akan tetapi tingginya kontribusi tersebut tidak menunjukkan 
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bahwa sektor tersebut basis, karena pada hasil perhitungan LQ 

menunjukkan LQ<1 (0,90). Sektor perdagangan di Kecamatan 

Balapulang didukung dengan 2 pasar umum, 1 pasar hewan, 2 KUD 

dan 13 non KUD.  

e. Kecamatan Pagerbarang 

Tabel 4.8 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Pagerbarang 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

2.1 
0.87 

0.5 
0.94 
0.71 
0.58 
0.92 
1.03 
0.91 

2.12 
0.69 
0.52 
0.96 
0.73 

0.6 
0.93 
1.07 
0.92 

2.12 
0.63 
0.54 
0.99 
0.77 
0.61 
0.95 
1.09 
0.96 

2.16 
0.6 

0.55 
1.06 
0.77 
0.62 
1.01 
1.13 
1.01 

 

2.16 
0.58 
0.55 
1.08 
0.75 
0.65 
1.04 
1.16 
1.01 

 

2.13 
0.67 
0.53 
1.01 
0.75 
0.61 
0.97 
1.10 
0.96 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah 

Di Kecamatan Pagerbarang selama kurun waktu lima tahun 

(2001-2005) sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar 

di kecamatan ini. Terbukti pada tahun 2005, sektor pertanian mampu 

menyumbang Rp. 40.305.010.000 (41.71%). Besarnya kontribusi 

sektor ini karena didukung tingginya produksi tanaman padi dengan 

hasil produksi sebesar 98.050 kw dan mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 1.483 orang.  

Pemberi kontribusi kedua dan ketiga setelah sektor pertanian 

adalah sektor perdagangan (17,36%) dan sektor industri (15,40%). 

Meskipun demikian, berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan 
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bahwa sektor perdagangan (0,61) dan sektor industri (0,53) masuk 

dalam kategori sektor non basis. Kecamatan Pagerbarang hanya 

memiliki sektor pertanian (2,13), sektor keuangan (1.10) dan sektor 

listrik (1,01) yang masuk dalam kategori sektor basis LQ>1.  

f. Kecamatan Lebaksiu 

Tabel 4.9 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Lebaksiu 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ 
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

1.19 
3.31 
0.96 
0.91 
0.93 
0.85 
0.73 
0.96 
0.76 

1.18 
3.77 
0.96 
0.93 
0.88 
0.83 
0.72 
0.96 
0.75 

1.17 
3.93 
0.94 
0.92 
0.86 
0.83 
0.71 
0.97 
0.75 

1.17 
3.98 
0.95 
0.92 
0.85 
0.81 
0.71 
0.98 
0.74 

 

1.16 
3.91 
0.96 
0.91 
0.84 
0.84 

0.7 
0.97 
0.73 

 

1.17 
3.78 
0.95 
0.92 
0.87 
0.83 
0.71 
0.97 
0.75 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ di Kecamatan Lebaksiu 

menunjukkan bahwa, hanya sektor pertambangan (3,78) dan sektor 

pertanian (1,17) yang masuk dalam kategori sektor basis. Meskipun 

demikian, sektor pertambangan pada tahun 2005 hanya mampu 

memberikan kontribusi sebesar Rp. 15.336.150.000 (8,10%) dan sektor 

pertanian memberikan kontribusi sebesar Rp. 38.284.620.000 

(23.25%) dari total PDRB kecamatan.  

Data PDRB Kecamatan Lebaksiu tahun 2005 menunjukkan 

bahwa, sektor industri dan sektor perdagangan merupakan sektor 

pemberi kontribusi terbesar masing-masing 26,35% dan 22,62% 
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terhadap PDRB kecamatan, walupun demikian sektor industri dan 

sektor perdagangan bukan termasuk sektor basis di kecamatan ini.  

g. Kecamatan Jatinegara 

Tabel 4.10 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Jatinegara 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

1.6 
0.04 
0.36 
0.76 

0.6 
1.17 
0.78 
1.23 
1.08 

1.61 
0.04 
0.38 
0.78 
0.61 
1.17 
0.79 
1.24 

1.1 

1.61 
0.03 
0.39 
0.85 
0.68 
1.18 
0.79 
1.25 
1.13 

1.64 
0.04 
0.41 
0.86 
0.72 
1.16 
0.84 
1.28 
1.15 

 

1.61 
0.04 
0.44 
0.85 
0.74 
1.19 
0.86 
1.27 
1.13 

 

1.61 
0.04 
0.40 
0.82 
0.67 
1.17 
0.81 
1.25 
1.12 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah 

Perekonomian Kecamatan Jatinegara didukung oleh sektor 

pertanian dan sektor perdagangan sebagai pemberi kontribusi terbesar 

terhadap PDRB kecamatan. Berdasarkan hasil perhitungan LQ masing-

masing sektor tersebut memiliki indeks LQ rata-rata 1,61 dan 1,17. 

Pada tahun 2005, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar Rp. 

26.735.610.000 (31,16%) terhadap PDRB kecamatan dan mampu 

menyerap tenaga kerja sebanyak 33.662 orang, besarnya kontribusi 

sektor ini karena didukung tingginya produksi tanaman padi dengan 

hasil produksi sebesar 189.166 kw.  

Sektor pedagangan didukung oleh adanya 2 pasar umum, 1 

pasar hewan, 2 KUD dan 13 non KUD, sektor ini mampu memberikan 

kontribusi sebesar 31,16% terhadap total PDRB kecamatan. Selain 
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sektor pertanian dan sektor perdagangan yang masuk dalam kategori 

sektor basis adalah sektor keuangan (1,25) dan sektor jasa-jasa (1,12). 

Meskipun demikian, kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB 

kecamatan masih minim.  

h. Kecamatan Kedungbanteng 

Tabel 4.11 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Kedungbanteng 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

1.61 
0.34 
0.64 
0.85 
1.23 
0.72 
0.73 
1.27 
1.25 

1.6 
0.33 
0.66 
0.86 

1.3 
0.72 
0.73 
1.29 
1.25 

1.6 
0.34 
0.69 
0.91 

1.3 
0.73 
0.74 
1.28 
1.25 

1.61 
0.35 
0.71 
0.92 

1.3 
0.73 
0.76 
1.31 
1.26 

 

1.59 
0.38 
0.72 
0.93 
1.27 
0.77 
0.75 
1.31 
1.26 

 

1.60 
0.35 
0.68 
0.89 
1.28 
0.73 
0.74 
1.29 
1.25 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah   

Berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa yang 

menjadi sektor basis atau LQ>1 di Kecamatan Kedungbanteng adalah 

sektor pertanian (1,60), sektor keuangan (1,29), sektor bangunan (1,28) 

dan sektor jasa-jasa (1,25). Sektor pertanian masih mendominasi 

perekonomian di Kecamatan Kedungbanteng, terbukti pada tahun 2005 

sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB kecamatan mencapai Rp. 

20.341.610.000 atau sebesar 30,75%. Sektor pertanian di Kecamatan 

ini didukung oleh tingginya produksi jagung yaitu mencapai 155.177 

kw. 
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 Pemberi kontribusi kedua dan ketiga setelah sektor pertanian 

adalah sektor perdagangan (20,60%) dan sektor industri (19,94%). 

Akan tetapi peranan kedua sektor tersebut di kecamatan ini belum bisa 

mengalahkan peranan kedua sektor tersebut di kebupaten, sehingga 

sektor perdagangan (0,73) dan sektor industri (0,68) masuk dalam 

kategori sektor non basis LQ<1.  

i. Kecamatan Pangkah 

Tabel 4.12 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Pangkah 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.41 
18.14 
0.76 
0.72 
0.85 
0.67 
0.78 
0.93 
0.94 

0.58 
2.87 
1.07 
1.01 
1.16 
0.94 
1.09 

1.3 
1.31 

0.57 
2.99 
1.06 

1 
1.2 

0.92 
1.07 
1.28 
1.29 

0.56 
2.92 
1.15 
0.97 
1.18 
0.86 
1.02 
1.24 
1.23 

 

0.55 
3.11 
1.12 
0.96 
1.15 
0.88 
1.02 
1.21 

1.2 
 

0.53 
6.01 
1.03 
0.93 
1.11 
0.85 
1.00 
1.19 
1.19 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Kecamatan Pangkah memiliki enam sektor basis yaitu sektor 

pertambangan (6,01), sektor keuangan (1,19), sektor jasa-jasa (1,19), 

sektor bangunan (1,11), sektor industri (1,03), sektor angkutan (1.00).  

Kecamatan Pangkah memiliki keunggulan di sektor industri, 

sektor industri di kecamatan ini merupakan pemberi kontribusi 

terbesar, terbukti pada tahun 2005 sektor ini mampu meyumbangkan 

Rp. 46.705.440.000 atau sebesar 33,58% dari total PDRB kecamatan 

dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.189 orang. Sektor 
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industri didukung oleh adanya 8 perusahaan besar dan sedang, 1.599 

industri kecil. Pemberi kontribusi kedua setelah sektor industri adalah 

sektor perdagangan, sektor perdagangan memberikan kontribusi 

25,42%. Sektor ini didukung oleh adanya 2 pasar umum, 1 pasar 

hewan, 1 KUD dan 16 non KUD. Akan hasil perhitungan LQ di 

Kecamatan Pangkah menunjukkan bahwa sektor perdagangan masuk 

dalam kategori sektor non basis (0,85). 

j. Kecamatan Slawi 

Tabel 4.13 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Slawi 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ 
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.2 
0.29 
1.33 
1.13 

1.4 
0.99 
1.47 
0.97 

2.1 

0.2 
0.34 
1.33 
1.12 

1.4 
0.98 
1.44 
0.93 
2.07 

0.21 
0.3 

1.34 
1.09 
1.35 
0.98 
1.43 

0.9 
2.04 

0.21 
0.29 
1.34 
1.07 
1.37 
0.95 
1.43 
0.88 
2.03 

 

0.21 
0.27 
1.31 
1.06 
1.37 
0.97 

1.4 
0.86 
1.97 

 

0.21 
0.30 
1.33 
1.09 
1.38 
0.97 
1.43 
0.91 
2.04 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah   

Perekonomian Kecamatan Slawi didukung oleh sektor industri 

dan sektor perdagangan sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap 

PDRB kecamatan. Pada tahun 2005, sektor industri memberikan 

kontribusi sebesar Rp. 79.860.790.000 (36,58%) dan mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 1.009 orang, sektor industri didukung oleh 

adanya 6 perusahaan besar dan sedang. Sedangkan untuk sektor 

perdagangan memberikan kontribusi sebesar 25,95%, didukung oleh 



 57

adanya 2 pasar swalayan, 4 pasar umum, 1 KUD dan 14 non KUD. 

Akan tetapi, besarnya kontribusi sektor perdagangan belum bisa 

mengalahkan peranan sektor tersebut di kebupaten, sehingga sektor 

perdagangan masuk dalam kategori sektor non basis (0,97). Hasil 

perhitungan LQ di Kecamatan Slawi menunjukkan bahwa sektor jasa-

jasa (2,04), sektor angkutan (1,43), sektor bangunan (1,38), sektor 

industri (1,33) dan sektor listrik (1,09) masuk dalam kategori sektor 

basis. 

k. Kecamatan Dukuhwaru 

Tabel 4.14 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Dukuhwaru 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.82 
0.23 
0.84 
1.89 

1.6 
1.11 
0.83 
1.36 
1.31 

0.81 
0.24 
0.86 
1.85 
1.67 
1.09 
0.82 
1.36 
1.28 

0.57 
2.99 
1.06 

1 
1.2 

0.92 
1.07 
1.28 
1.29 

0.81 
0.22 
0.85 
1.86 
1.65 
1.08 
0.85 
1.38 
1.31 

 

0.8 
0.22 
0.83 
1.85 
1.66 

1.1 
0.86 
1.36 
1.33 

 

0.76 
0.78 
0.89 
1.69 
1.56 
1.06 
0.89 
1.35 
1.30 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Di Kecamatan Dukuhwaru, sektor perdagangan dan sektor 

industri merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB 

kecamatan, sektor perdagangan didukung adanya 1 pasar dan 8 non 

KUD. Pada tahun 2005 sektor perdagangan memberikan kontribusi 

sebesar Rp. 25.578.060.000 (29,52%). Sedangkan sektor industri 

memberikan kontribusi Rp 19.923.600.000 (22,99%). Walaupun 
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demikian, sektor industri bukan merupakan sektor basis di kecamatan 

ini yang ditunjukkan dengan angka 0,89 atau LQ<1.  

Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa yang menjadi 

sektor basis di Kecamatan Dukuhwaru adalah sektor listrik dengan 

indeks LQ rata-rata 1,69, sektor bangunan (1,56), sektor keuangan 

(1,35), sektor jasa-jasa (1,30) dan sektor perdagangan (1,06). 

l. Kecamatan Adiwerna 

Tabel 4.15 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Adiwerna 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.28 
0.01 
1.19 
0.95 
1.06 
1.46 
1.03 
1.07 
1.19 

0.29 
0.02 
1.17 
0.94 
1.09 
1.45 
1.03 
1.04 
1.18 

0.29 
0.02 
1.17 
0.93 
1.04 
1.43 
1.03 
1.01 
1.17 

0.29 
0.02 
1.18 
0.95 
1.04 
1.38 
1.04 
0.99 
1.15 

 

0.29 
0.02 
1.16 
0.94 
1.02 
1.41 
1.03 
0.97 
1.11 

 

0.29 
0.02 
1.17 
0.94 
1.05 
1.43 
1.03 
1.02 
1.16 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Kecamatan Adiwerna termasuk kecamatan yang mempunyai 

sektor basis yang cukup banyak. Berdasarkan hasil perhitungan LQ 

yang menjadi sektor basis di Kecamatan Adiwerna adalah sektor 

perdagangan (1,43), sektor industri (1,17), sektor jasa-jasa (1,16), 

sektor bangunan (1,05), sektor angkutan (1,03) dan sektor keuangan 

(1,02). Walaupun demikian, tidak semua sektor basis ini memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kecamatan, hanya sektor 
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perdagangan dan sektor industri saja yang memberikan nilai tambah 

yang cukup besar. 

 Sektor perdagangan tetap menjadi kekuatan ekonomi di 

kecamatan ini karena tingginya nilai tambah yang diberikan, pada 

tahun 2005 mencapai Rp. 100.913.58 0.000 (37,63%) terhadap total 

PDRB kecamatan. Sektor perdagangan didukung oleh adanya 8 pasar 

tradisonal, 8 pasar modern, 1 KUD dan 20 non KUD. Sedangkan 

sektor industri didukung 80 perusahaan besar dan sedang, 16 industri 

sedang ILME, 5 industri kecil kimia dan kertas, 22 industri sedang 

tekstil, 1 industri besar dan 72 industri kecil agro. Sektor industri 

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 16.966 orang. 

m. Kecamatan Dukuhturi 

Tabel 4.16 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Dukuhturi 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.19 
0.03 
1.39 
1.31 
1.27 
1.54 
0.77 
0.81 
0.75 

0.19 
0.03 
1.39 
1.32 
1.18 
1.51 
0.77 
0.81 
0.76 

0.19 
0.03 
1.38 

1.3 
1.15 
1.49 
0.75 

0.8 
0.76 

0.2 
0.03 
1.37 

1.3 
1.14 
1.43 
0.76 
0.81 
0.78 

 

0.2 
0.03 
1.34 
1.26 

1.1 
1.45 
0.75 
0.79 
0.77 

 

0.19 
0.03 
1.37 
1.30 
1.17 
1.48 
0.76 
0.80 
0.76 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Perekonomian Kecamatan Dukuhturi didukung oleh sektor 

perdagangan dan sektor industri sebagai pemberi kontribusi terbesar 

terhadap PDRB kecamatan. Pada tahun 2005, sektor perdagangan 
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memberikan kontribusi sebesar Rp. 87.058.330.000 (38,70%), sektor 

perdagangan didukung oleh adanya 4 pasar, 1 KUD dan 3 non KUD. 

Sedangkan untuk sektor industri memberikan dukungan sebesar 

37,97% terhadap total PDRB kecamatan, sektor industri didukung 2 

perusahaan besar dan sedang, 2 industri sedang tekstil, sektor industri 

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.742 orang.  

Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa yang termasuk 

sektor basis di Kecamatan Dukuhturi adalah sektor perdagangan 

dengan indeks LQ rata-rata 1,48, sektor listrik (1,30), sektor industri 

(1,17) dan sektor bangunan (1,17).  

n. Kecamatan Talang 

Tabel 4.17 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Talang 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.96 
0.2 

0.68 
1.41 

1.1 
1.35 

0.7 
1.24 
1.09 

0.56 
0.14 
0.41 
0.83 
0.72 

0.8 
0.42 
0.73 
6.14 

0.95 
0.25 
0.69 
1.37 
1.23 
1.33 

0.7 
1.22 

1.1 

0.97 
0.27 
0.71 
1.38 
1.23 
1.29 
0.71 
1.22 
1.13 

 

0.95 
0.28 
0.71 
1.35 
1.21 
1.32 
0.71 

1.2 
1.13 

 

0.88 
0.23 
0.64 
1.27 
1.10 
1.22 
0.65 
1.12 
2.12 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Di Kecamatan Talang, sektor perdagangan merupakan pemberi 

kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan, dengan adanya 

dukungan 3 pasar, 1 KUD dan 1 non KUD, tahun 2005 sektor 

perdagangan mampu memberikan kontribusi Rp. 49.450.970.000 
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(23,53%). Pemberi kontribusi kedua setelah sektor perdagangan adalah 

sektor industri, sektor industri memberikan kontribusi Rp. 

27.562.750.000 (21,37%) dari total PDRB kecamatan, walaupun 

demikian sektor industri bukan merupakan sektor basis di kecamatan 

ini, yang ditunjukkan dengan angka 0,64 atau LQ<1.  

Sektor-sektor yang tergolong sektor basis di Kecamatan Talang 

adalah sektor sektor jasa-jasa dengan indeks LQ rata-rata 2,12. Sektor 

listrik (1,27), sektor perdagangan (1,22), sektor keuangan (1,12) dan 

sektor bangunan (1,10).  

o. Kecamatan Tarub 

Tabel 4.18 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Tarub 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.69 
0.09 
1.77 

0.9 
0.54 
0.84 
0.76 
0.83 
0.74 

0.68 
0.1 

1.75 
0.9 

0.56 
0.84 
0.76 
0.84 
0.75 

0.68 
0.09 
1.73 
0.89 

0.6 
0.84 
0.75 
0.83 
0.74 

0.68 
0.08 
1.71 
0.89 
0.61 
0.81 
0.75 
0.83 

0.8 
 

0.67 
0.09 
1.68 
0.87 

0.6 
0.83 
0.75 
0.81 
0.81 

 

0.68 
0.09 
1.73 
0.89 
0.58 
0.83 
0.75 
0.83 
0.77 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Di Kecamatan Tarub sektor basis hanya dihasilkan oleh sektor 

industri dengan indeks LQ rata-rata 1,73. Hal ini bisa diartikan bahwa 

sektor industri menjadi sektor unggulan di kecamatan ini dan tingginya 

PDRB yang dicapai oleh Kecamatan Tarub hampir separuhnya 
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disumbang oleh sektor industri. Pada tahun 2005 hasil industri di 

Kecamatan Tarub mencapai Rp. 83.373,860.000 (46,67%).  

Sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah sektor 

industri, sektor ini mampu menyumbangkan sebesar Rp. 

39.507.630.000 (22,11%) dari total PDRB kecamatan tersebut, yang 

didukung oleh adanya 2 pasar umum, 1 pasar hewan, 1 KUD dan 1 

non KUD. Sektor ketiga yang memberikan kontribusi cukup besar 

terhadap PDRB kecamatan ini adalah  sektor pertanian, akan tetapi 

sama halnya dengan sektor perdagangan, sektor pertanian di 

kecamatan ini masih kalah perananya terhadap kabupaten, hal ini 

ditunjukkan dengan LQ<1. 

p. Kecamatan Kramat 

Tabel 4.19 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Kramat 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa 
 

0.76 
0.11 
1.63 
0.86 
1.04 
0.85 
1.04 
0.71 
0.59 

0.76 
0.12 
1.61 
0.89 
1.05 
0.85 
1.06 
0.71 

0.6 

0.76 
0.11 
1.59 
0.88 
1.05 
0.85 
1.06 
0.71 

0.6 

0.77 
0.1 

1.59 
0.89 
1.06 
0.82 
1.05 
0.71 
0.61 

 

0.76 
0.1 

1.56 
0.88 
1.04 
0.84 
1.03 
0.71 
0.61 

 

0.76 
0.11 
1.60 
0.88 
1.05 
0.84 
1.05 
0.71 
0.60 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Perekonomian Kecamatan Kramat didukung oleh sektor 

industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian sebagai pemberi 

kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan. Pada tahun 2005, 
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sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp. 123.920.560.000 

(43,16%), sektor industri didukung oleh adanya 16 perusahaan besar 

dan sedang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.513 orang, 5 

industri sedang dan 6 industri kecil ILME dengan penyerapan tenaga 

kerja masing-masing sebanyak 1.16 dan 47 orang, 2 industri besar 

tekstil dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 856 orang, 1 industri 

sedang kimia dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 46 orang, 2 

industri sedang dan 1 industri kecil agro dengan penyerapan tenaga 

kerja masing-masing sebanyak 42 dan 8 orang.  

Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 22,32%, 

didukung oleh adanya 3 pasar swalayan, 3 pasar umum, 1 KUD dan 11 

non KUD. Akan tetapi, besarnya kontribusi sektor perdagangan belum 

bisa mengalahkan peranan sektor tersebut di kebupaten, sehingga 

sektor perdagangan masuk dalam kategori sektor non basis (0,84).  

Hasil perhtungan LQ di Kecamatan Kramat menunjukkan 

bahwa sektor industri (1,60), sektor bangunan (1,05) dan 

pengangkutan (1,05) termasuk dalam kategori sektor basis. 
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q. Kecamatan Suradadi 

Tabel 4.20 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Suradadi 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa  
 

1.71 
0.27 

0.7 
0.97 
1.31 
0.69 
1.03 
1.01 
0.82 

1.72 
0.32 

0.7 
0.97 
1.31 
0.71 
1.04 
1.03 
0.82 

1.72 
0.34 
0.71 
0.97 
1.39 
0.72 
1.04 
1.04 
0.83 

1.78 
0.37 
0.72 

1 
1.43 
0.72 
1.06 
1.09 
0.85 

 

1.76 
0.4 

0.72 
0.99 

1.4 
0.74 
1.05 
1.08 
0.87 

 

1.74 
0.34 
0.71 
0.98 
1.37 
0.72 
1.04 
1.05 
0.84 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Di Kecamatan Suradadi, sektor pertanian merupakan pemberi 

kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan, tahun 2005 sektor ini 

menyumbangkan Rp. 50.705.200.000 (30,59%) dari total PDRB 

kecamatan dan sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 

20.355 orang. Sektor pertanian didukung tingginya produksi tanaman 

padi dan ternak khususnya ayam pedaging.  

Pemberi kontribusi kedua setelah sektor pertanian adalah sektor 

industri, sektor industri memberikan kontribusi Rp. 29.731.740.000 

(20,63%) dari total PDRB kecamatan, walaupun demikian sektor 

industri bukan merupakan sektor basis di kecamatan ini, yang 

ditunjukkan dengan angka 0,71.  

Hasil perhitungan LQ di kecamatan ini menunjukkan bahwa 

termasuk dalam kategori sektor basis adalah sektor pertanian (1,74), 

bangunan (1,37), sektor keuangan (1,05) dan sektor angkutan (1,04).  
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r. Kecamatan Warurejo 

Tabel 4.21 
Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 

Kecamatan Warurejo 

No  Sektor  LOCATION QUOTIENT LQ  
Rata-rata 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri pengolahan  
Listrik, Gas, air minm 
Bangunan, kontruksi 
Perdagangan, hotel 
Angkutan, komuniksi 
Keuangan, persewaan 
Jasa-jasa  
 

2.33 
0.08 
0.42 

1.2 
1.05 

0.5 
1.02 

0.9 
0.73 

2.35 
0.08 
0.43 

1.2 
1.05 
0.53 
1.03 
0.93 
0.77 

2.38 
0.08 
0.46 

1.2 
1.09 
0.54 
1.03 
0.96 

0.8 

2.44 
0.08 
0.46 
1.23 
1.18 
0.54 
1.05 
0.99 
0.88 

 

2.44 
0.08 
0.47 
1.22 
1.21 
0.56 
1.06 

1 
0.91 

 

2.39 
0.08 
0.45 
1.21 
1.12 
0.53 
1.04 
0.96 
0.82 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah  

Hasil perhitungan LQ di Kecamatan Warurejo menunjukkan 

bahwa yang masuk dalam kategori sektor basis adalah sektor pertanian 

(2,39), sektor listrik (1,21), bangunan (1,12) dan angkutan (1,04).  

Data PDRB Kecamatan Warurejo menunjukkan bahwa, sektor 

pertanian merupakan sektor pemberi kontribusi terbesar, pada tahun 

2005 sektor ini menyumbangkan Rp. 55.350.400.000 atau sebesar 

47,25% dari total PDRB kecamatan, sektor ini mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 7.607 orang. Sektor pertanian didukung 

tingginya produksi tanaman padi yaitu sebesar 242.436 kw.  

 

 

 

 

 

 



 66

3. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal 

Pengembangan potensi ekonomi daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Tegal lebih ditekankan pada pengembangan sektor 

pertanian, industri, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut menjadi 

prioritas pengembangan karena dianggap memiliki keunggulan kompetitif 

sehingga akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

mampu berdaya saing dengan daerah lain.  

Pengembangan potensi ekonomi daerah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai misi yaitu mengembangkan 

penerapan manajemen modern dalam rangka meningkatkan daya saing di 

bidang pertanian, industri dan perdagangan (Renstra Kabupaten Tegal 

2004-2009). 

a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 

Sebelum sebuah strategi pengembangan disusun, sebaiknya 

diketahui terlebih dahulu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan 

mengetahui faktor internal dan eksternal dalam pengembangan sektor 

potensial, maka akan lebih cepat dalam menyusun strategi guna 

mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. 

1) Sektor Pertanian 

a) Faktor Internal 

(1) Kekuatan  

(a) Adanya teknologi  di bidang pertanian. 

(b) Tersedianya kelompok tani di setiap desa. 
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(c) Potensi sumber daya alam yang memadai. 

(d) Luasnya lahan pertanian. 

(2) Kelemahan 

(a) Kurangnya sarana dan prasarana. 

(b) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. 

(c) Kurangnya orientasi agribisnis. 

(d) Kurangnya kepedulian masyarakat dengan lingkungan. 

b) Faktor Eksternal 

(1) Peluang 

(a) Adanya penerapan teknologi ramah lingkungan. 

(b) Adanya lembaga permodalan atau keuangan. 

(c) Tersedianya kelembagaan ekonomi di pedesaan. 

(d) Adanya program pendidikan dan pelatihan. 

(2) Ancaman  

(a) Adanya hama dan penyakit tanaman. 

(b) Tidak stabilnya harga produksi pertanian. 

(c) Gagalnya panen. 

(d) Berkurangnya luas lahan pertanian. 

2) Sektor Industri 

a) Faktor Internal 

(1) Kekuatan  

(a) Industri sebagai sektor paling potensial.  

(b) Adanya teknologi  di bidang industri. 
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(c) Adanya sarana dan fasilitas. 

(d) Ketersediaan sumber daya manusia.  

(2) Kelemahan 

(a) Kurangnya sarana produksi.  

(b) Rendahnya kualitas dan modal kerja. 

(c) Lemahnya daya saing pasar. 

(d) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. 

b) Faktor Eksternal 

(1) Peluang 

(a) Adanya penerapan teknologi di bidang industri. 

(b) Adanya bantuan pinjaman modal usaha. 

(c) Tersedianya zona atau wilayah industri. 

(d) Adanya program pendidikan dan pelatihan. 

(2) Ancaman  

(a) Kegiatan industri berpotensi menghasilkan limbah. 

(b) Keterbatasan pemanfaatan hasil produk industri. 

(c) Masuknya produk luar negeri yang berdaya saing tinggi 

(d) Adanya persaingan dalam memperoleh bahan baku. 

3) Sektor Perdagangan 

a) Faktor Internal 

(1) Kekuatan  

(a) Perdagangan sebagai sektor potensial. 

(b) Tersedianya sarana dan prasarana. 
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(c) Ketersediaan sumber daya manusia. 

(d) Adanya pengembangan di bidang perdagangan.  

(2) Kelemahan 

(a) Rendahnya jalinan kemitraan usaha dan promosi 

perdagangan. 

(b) Kurangnya kemampuan SDM bagi pengusaha kecil dan 

menengah dalam manajemen usaha. 

(c) Kurangnya kemampuan permodalan pihak pengusaha 

kecil dan menengah. 

(d) Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna. 

b) Faktor Eksternal 

(1) Peluang 

(a) Letak strategis Kabupaten Tegal. 

(b) Adanya bantuan pinjaman modal bagi pedagang kecil. 

(c) Adanya promosi atau pameran produk unggulan. 

(d) Adanya pelatihan manajemen usaha.   

(2) Ancaman  

(a) Banyak barang dan jasa yang beredar belum memenuhi 

ketentuan yang berlaku. 

(b) Adanya persaingan dibidang perdagangan. 

(c) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan 

pokok. 

(d) Kurangnya kesadaran akan legalitas usaha. 
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b. Cara Menyusun Formula Strategi  

1) Sektor Pertanian  

Setelah dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari faktor internal dan eksternal, ternyata sektor 

pertanian memiliki potensi internal yang kuat, maka faktor-faktor 

strategi internal berupa adanya teknologi di bidang pertanian, 

tersedianya kelompok tani di setiap desa, potensi sumber daya 

alam yang memadai dan luasnya lahan pertanian dianggap 

memiliki keunggulan komparatif.   

Dua elemen potensial internal dan eksternal yang baik ini 

tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi akan menjadi isu utama 

pengembangan. Meskipun demikian, didalam proses 

pengkajiannya tidak boleh dilupakan terhadap berbagai kendala 

dan ancaman perubahan kondisi lingkungan yang terdapat 

disekitar, sebagai usaha mempertahankan keunggulan komparatif 

tersebut, diantaranya adanya hama dan penyakit tanaman, tidak 

setabilnya harga produksi pertanian, kegagalan panen dan 

berkurangnya luas lahan pertanian.  
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Tabel 4.22 
Analisis Faktor Internal dan Eksternal 

Sektor Pertanian 

Posisi Strategi Internal Rating Posisi Strategi Eksternal Rating
Kekuatan 
1. Adanya teknologi  di 

bidang pertanian 
2. Tersedianya kelompok 

tani di setiap desa 
3. Potensi sumber daya alam 

yang memadai 
4. Luasnya lahan pertanian 
 

 
3 
 
4 
 
4 
 
2 
 
 

Peluang 
1. Adanya penerapan 

teknologi ramah 
lingkungan 

2. Adanya lembaga 
permodalan atau keuangan 

3. Tersedianya kelembagaan 
ekonomi di pedesaan 

4. Adanya program 
pendidikan dan pelatihan 

 

 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

Jumlah 13 Jumlah  10 
Kelemahan 
1. Kurangnya sarana dan 

prasarana 
2. Keterbatasan kualitas 

sumber daya manusia 
3. Kurangnya orientasi 

agribisnis 
4. Kurangnya kepedulian 

masyarakat dengan 
lingkungan 

 

 
1 
 
2 
 
1 
 
1 

Ancaman  
1. Adanya hama dan 

penyakit tanaman 
2. Tidak stabilnya harga 

produksi pertanian 
3. Gagalnya panen 
4. Berkurangnya luas lahan 

pertanian 
 

 
1 
 
2 
 
3 
1 

Jumlah 5 Jumlah  7 
Sumber: Hasil penelitian, 2009, diolah 

 

Rata-rata dari setiap faktor: 

Kekuatan : 2,3
4

13
=  Peluang : 5,2

4
10

=  

Kelemahan : 2,1
4
5
=  Ancaman : 7,1

4
7
=  
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Menentukan titik koordinat. 

Kekuatan – Kelemahan : 22,12,3 =−  

Peluang – Ancaman : 8,07,15,2 =−  

Gambar 3 
Analisis SWOT Sektor Pertanian 

  

 
III  I 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Turn around Agresif 

 
 

                       

 
IV   II 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Defensif Difersifikasi 

 

 

Berdasarkan hasil analisis faktor internal (IFAS) dan analisis 

faktor eksternal (EFAS) pada sektor pertanian, didapatkan skor sebagai 

berikut: faktor kekuatan (3,2), kelemahan (1,2), peluang (2,5) dan 

ancaman (1,7). Sehingga diperoleh koordinat (2. 0,8) pada kuadran I, 

yang berarti bahwa sektor pertanian memiliki peluang dan kekuatan 

sehingga dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada. Strategi 

yang harus diterapkan dalam pengembagan sektor pertanian adalah 

mendukung kebijakan pengembangan agresif (Grow Oriented 

Strategy). 

Berbagai Peluang 

   Kelemahan Internal 

Berbagai Ancaman 

Kekuatan Internal 
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Tabel 4.23 
Penentuan Strategi Pengembangan  

Sektor Pertanian 

FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 
Analisa 

 Lingkungan 
 Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa 
Lingkungan 
Eksternal 

1. Adanya teknologi  di 
bidang pertanian 

2. Tersedianya kelompok 
tani di setiap desa 

3. Potensi sumber daya 
alam yang memadai 

4. Luasnya lahan 
pertanian 

 

1. Kurangnya sarana dan
prasarana 

2. Keterbatasan kualitas
sumber daya manusia

3. Kurangnya orientasi
agribisnis 

4. Kurangnya 
kepedulian 
masyarakat dengan
lingkungan 

FAKTOR EKSTERNAL 
PELUANG (O) INTERAKSI (S-O) INTERAKSI (W-O) 

1. Adanya penerapan 
teknologi ramah 
lingkungan 

2. Adanya lembaga 
permodalan atau 
keuangan 

3. Tersedianya 
kelembagaan ekonomi 
di pedesaan 

4. Adanya program 
pendidikan dan 
pelatihan 

 

1. Pembuatan teknologi 
tepat guna dengan 
menerapkan teknologi 
ramah lingkungan 

2. Menciptakan jaringan 
ekonomi ditingkat 
pedesaan guna 
memanfaatkan potensi 
sumber daya pertanian 

 
 
 

1. Pegembangan sarana 
dan prasarana 
pertanian 

2. Pengembangan SDM 
petani melalui 
program penyuluhan 
pertanian  

3. Menciptakan usaha 
pertanian yang 
berorientasi pada 
agribisnis 

 

ANCAMAN (T) INTERAKSI (S-T) INTERAKSI (W-T) 
1. Adanya hama dan 

penyakit tanaman 
2. Tidak stabilnya harga 

produksi pertanian 
3. Gagalnya panen 
4. Berkurangnya luas 

lahan pertanian 
 

1. Pengembangan 
teknologi 
pengendalian hama 
terpadu 

2. Pengembangan 
program bantuan bagi 
lembaga usaha 
ekonomi pedesaan 
(LUEP) 

 

1. Menetapkan strategi 
pengembangan yang 
lebih efektif dan 
efisien 

2. Peningkatan 
pemanfaatan 
teknologi serta mutu 
hasil pertanian 
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2) Sektor Industri 

Setelah dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari faktor internal dan eksternal, ternyata sektor industri 

memiliki potensi internal yang kuat, maka faktor-faktor strategi 

internal yaitu berupa adanya potensi di bidang industri, adanya 

penerapan teknologi di bidang industri, adanya sarana dan 

prasarana, ketersediaan sumber daya manusia dianggap memiliki 

keunggulan komparatif.   

Dua elemen potensial internal dan eksternal yang baik ini 

tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi akan menjadi isu utama 

pengembangan. Meskipun demikian, didalam proses 

pengkajiannya tidak boleh dilupakan terhadap berbagai kendala 

dan ancaman perubahan kondisi lingkungan yang terdapat 

disekitar, sebagai usaha mempertahankan keunggulan komparatif 

tersebut, diantaranya adanya limbah industri, Lemahnya 

pemanfaatan hasil produk industri, masuknya produk luar negeri 

yang berdaya saing tinggi dan adanya persaingan dalam 

memperoleh bahan baku. 
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Tabel 4.24 
Analisis Faktor Internal dan Eksternal 

Sektor Industri 

Posisi Strategi Internal Rating Posisi Strategi Eksternal Rating
Kekuatan 
1. Industri sebagai sektor 

potensial 
2. Adanya teknologi  di 

bidang industri 
3. Adanya sarana dan 

prasarana 
4. Ketersediaan sumber daya 

manusia  
 

 
2 
 

4 
 

4 
 

3 
 
 
 

Peluang 
1. Adanya penerapan 

teknologi di bidang 
industri 

2. Adanya lembaga 
permodalan atau keuangan 

3. Tersedianya zona atau 
wilayah industri 

4. Adanya program 
pendidikan, pelatihan, 
penyuluhan industri 

 

 
4 
 
 

3 
 

1 
 

2 

Jumlah 13 Jumlah  10 
Kelemahan 
1. Kurangnya sarana 

produksi  
2. Rendahnya kualitas dan 

modal kerja 
3. Lemahnya daya saing 

pasar 
4. Keterbatasan kualitas 

sumber daya manusia 
 

 
3 
 

2 
 

1 
 

2 

Ancaman  
1. Kegiatan industri 

berpotensi menghasilkan 
limbah 

2. Lemahnya pemanfaatan 
hasil produk industri 

3. Masuknya produk luar 
negeri yang berdaya saing 
tinggi 

4. Adanya persaingan dalam 
memperoleh bahan baku 

 

 
2 
 
 

1 
 

3 
 
 

1 

Jumlah 8 Jumlah  7 
Sumber: Hasil penelitian, 2009, diolah 

 

Rata-rata dari setiap faktor: 

Kekuatan : 2,3
4

13
=  Peluang : 5,2

4
10

=  

Kelemahan : 2
4
8
=  Ancaman : 7,1

4
7
=  
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Menentukan titik koordinat. 

Kekuatan – Kelemahan : 2,122,3 =−  

Peluang – Ancaman : 8,07,15,2 =−  

Gambar 4 
Analisis SWOT Sektor Industri 

 

 
III I 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Turn around Agresif 

 
 

                       

 
IV   II 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Defensif Difersifikasi 

 

 
 

Berdasarkan hasil analisis faktor internal (IFAS) dan analisis 

faktor eksternal (EFAS) pada sektor industri, didapatkan skor sebagai 

berikut: faktor kekuatan (3,2), kelemahan (2), peluang (2,5) dan 

ancaman (1,7). Sehingga diperoleh koordinat (1,2. 0,8) pada kuadran I, 

yang berarti bahwa sektor industri memiliki peluang dan kekuatan 

sehingga dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada. Strategi 

yang harus diterapkan dalam pengembagan sektor industri adalah 

mendukung kebijakan pengembangan agresif (Grow Oriented 

Strategy). 

Berbagai Peluang 

   Kelemahan Internal 

Berbagai Ancaman 

Kekuatan Internal 
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Tabel 4.25 
Penentuan Strategi Pengembangan  

Sektor Industri 

FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 
Analisa 

 Lingkungan 
 Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa 
Lingkungan 
Eksternal 

1. Industri sebagai sektor 
potensial 

2. Adanya teknologi  di 
bidang industri 

3. Adanya sarana dan 
prasarana 

4. Ketersediaan sumber 
daya manusia  

 

1. Kurangnya sarana 
produksi  

2. Rendahnya kualitas 
dan modal kerja 

3. Lemahnya daya 
saing pasar 

4. Keterbatasan 
kualitas sumber daya 
manusia 

 

FAKTOR EKSTERNAL 
PELUANG (O) INTERAKSI (S-O) INTERAKSI (W-O) 

1. Adanya penerapan 
teknologi di bidang 
industri 

2. Adanya lembaga 
permodalan atau 
keuangan 

3. Tersedianya zona atau 
wilayah industri 

4. Adanya program 
pendidikan, pelatihan, 
penyuluhan industri 

1. Peningkatan 
pengembangan 
zona/wilayah industri 
beserta sarana dan 
prasarananya 

2. Peningkatan sumber 
daya manusia dan 
penyediaan modal 
kerja untuk 
mengembangkan 
potensi sektor industri 

 

1. Pelatihan 
peningkatan kualitas 
produksi dan 
perkuatan struktur 
modal 

2. Peningkatan segmen 
pasar dan bantuan 
pinjaman modal 
untuk sarana 
produksi 

ANCAMAN (T) INTERAKSI (S-T) INTERAKSI (W-T) 
1. Kegiatan industri 

berpotensi 
menghasilkan limbah 

2. Lemahnya 
pemanfaatan hasil 
produk industri 

3. Masuknya produk luar 
negeri yang berdaya 
saing tinggi 

4. Adanya persaingan 
dalam memperoleh 
bahan baku 

 

1. Pengendalian 
pencemaran 
lingkungan dengan 
cara meminimalisir 
produksi limbah yang 
dihasilkan selama 
proses produksi 

2. Meningkatkan 
peluang pasar produk 
industri terutama 
industri kecil dengan 
sistem inovasi 
berteknologi industri  

1. Meningkatkan 
kualitas dan 
kompetensi 
pengusaha dalam 
rangka peningkatan 
daya saing produk 
industri 

2. Mengembangkan 
usaha industri yang 
memanfaatkan 
sumber daya secara 
efektif dan efisien  
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3) Sektor Perdagangan 

Setelah dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari faktor internal dan eksternal, ternyata sektor 

perdagangan memiliki potensi internal yang kuat, maka faktor-

faktor strategi internal yaitu berupa adanya potensi di bidang 

perdagangan, tersedianya sarana dan prasarana, ketersediaan 

sumber daya manusia dan adanya pengembangan di bidang 

perdagangan dianggap memiliki keunggulan komparatif.   

Dua elemen potensial internal dan eksternal yang baik ini 

tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi akan menjadi isu utama 

pengembangan. Meskipun demikian, didalam proses 

pengkajiannya tidak boleh dilupakan terhadap berbagai kendala 

dan ancaman perubahan kondisi lingkungan yang terdapat 

disekitar, sebagai usaha mempertahankan keunggulan komparatif 

tersebut, diantaranya banyaknya barang dan jasa yang beredar 

belum memenuhi ketentuan yang berlaku, adanya persaingan di 

bidang perdagangan, rendahnya daya beli masyarakat terhadap 

kebutuhan pokok dan kurangnya kesadaran akan legalitas usaha. 
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Tabel 4.26 
Analisis Faktor Internal dan Eksternal 

Sektor Perdagangan 

Posisi Strategi Internal Rating Posisi Strategi Eksternal Rating
Kekuatan 
1. Perdagangan sebagai 

sektor potensial 
2. Tersedianya sarana dan 

prasarana 
3. Ketersediaan sumber daya 

manusia  
4. Adanya pengembangan di 

bidang perdagangan  

 
4 
 

3 
 

2 
 

3 
 

 

Peluang 
1. Letak strategis Kabupaten 

Tegal 
2. Adanya bantuan pinjaman 

modal  
3. Adanya promosi atau 

pameran produk unggulan 
4. Adanya pelatihan 

manajemen usaha  

 
4 
 

3 
 

2 
 

2 

Jumlah 12 Jumlah  11 
Kelemahan 
1. Rendahnya jalinan 

kemitraan usaha dan 
promosi perdagangan. 

2. Kurangnya kemampuan 
SDM bagi pengusaha 
kecil dan menengah dalam 
manajemen usaha 

3. Kurangnya kemampuan 
permodalan pihak 
pengusaha kecil dan 
menengah 

4. Masih rendahnya 
penggunaan teknologi 
tepat guna 

 

 
1 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

Ancaman  
1. Banyak barang dan jasa 

yang beredar belum 
memenuhi ketentuan yang 
berlaku 

2. Adanya persaingan di 
bidang perdagangan 

3. Rendahnya daya beli 
masyarakat terhadap 
kebutuhan pokok 

4. Kurangnya kesadaran 
akan legalitas usaha 

 
 

 
2 
 
 
 

4 
 

1 
 
 

3 

Jumlah 5 Jumlah  10 
Sumber: Hasil penelitian, 2009, diolah 

 

Rata-rata dari setiap faktor: 

Kekuatan : 3
4

12
=  Peluang : 7,2

4
11

=  

Kelemahan : 2,1
4
5
=  Ancaman : 5,2

4
10

=  
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Menentukan titik koordinat. 

Kekuatan – Kelemahan : 8,12,13 =−  

Peluang – Ancaman : 2,05,27,2 =−  

Gambar 4 
Analisis SWOT Sektor Perdagangan 

 

 
III I 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Turn around Agresif 

 
 

                       

 
IV   II 
Mendukung strategi  Mendukung strategi 
Defensif Difersifikasi 

 

 
 

Berdasarkan hasil analisis faktor internal (IFAS) dan analisis 

faktor eksternal (EFAS) pada sektor perdagangan, didapatkan skor 

sebagai berikut: faktor kekuatan (3), kelemahan (1,2), peluang (2,7) 

dan ancaman (2,5). Sehingga diperoleh koordinat (1,8. 0,2) pada 

kuadran I, yang berarti bahwa sektor perdagangan memiliki peluang 

dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan 

yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam pengembagan sektor 

perdagangan adalah mendukung kebijakan pengembangan agresif 

(Grow Oriented Strategy). 

Berbagai Peluang 

   Kelemahan Internal 

Berbagai Ancaman 

Kekuatan Internal 



 81

Tabel 4.27 
Penentuan Strategi Pengembangan  

Sektor Perdagangan 

FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 
Analisa 

 Lingkungan 
 Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa 
Lingkungan 
Eksternal 

1. Perdagangan sebagai 
sektor potensial 

2. Tersedianya sarana 
dan prasarana 

3. Ketersediaan sumber 
daya manusia  

4. Adanya 
pengembangan di 
bidang perdagangan  

 
 
 
 
 
 
 

1. Rendahnya jalinan 
kemitraan usaha dan 
promosi 
perdagangan. 

2. Kurangnya 
kemampuan SDM 
bagi pengusaha kecil 
dan menengah dalam 
manajemen usaha 

3. Kurangnya 
kemampuan 
permodalan pihak 
pengusaha kecil dan 
menengah 

4. Masih rendahnya 
penggunaan 
teknologi tepat guna FAKTOR EKSTERNAL 

PELUANG (O) INTERAKSI (S-O) INTERAKSI (W-O) 
1. Letak strategis 

Kabupaten Tegal 
2. Adanya bantuan 

pinjaman modal  
3. Adanya promosi atau 

pameran produk 
unggulan 

4. Adanya pelatihan 
manajemen usaha   

1. Peningkatan sarana 
prasarana, kualitas 
produk dan pemasaran 

2. Peningkatan 
kemampuan 
pengusaha kecil dan 
menengah 

 
  

1. Pelatihan 
manajemen bagi 
pengusaha kecil dan 
menengah (PKM) 

2. Pemberian bantuan 
pinjaman modal bagi 
pengusaha kecil dan 
menengah 

 
ANCAMAN (T) INTERAKSI (S-T) INTERAKSI (W-T) 

1. Banyak barang dan 
jasa yang beredar 
belum memenuhi 
ketentuan yang 
berlaku 

2. Adanya persaingan di 
bidang perdagangan 

3. Rendahnya daya beli 
masyarakat terhadap 
kebutuhan pokok 

4. Kurangnya kesadaran 
akan legalitas usaha 

1. Meningkatkan 
kegiatan pengawasan 
barang dan jasa yang 
beredar di pasar 

2. Mengadakan kegiatan 
pasar murah di 
wilayah kecamatan 

3. Melaksanakan 
sosialisasi peijinan di 
bidang perdagangan 

1. Penerapan teknologi 
tepat guna di bidang 
perdagangan 

2. Peningkatan SDM 
dan kualitas di 
bidang perdagangan 

3. Pengembangan 
perdagangan dan 
sistem distribusi 
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B. Pembahasan 

1. Sektor Basis Tiap Kecamatan 

Di bawah ini tabel hasil perhitungan Location Quetiont (LQ) rata-

rata delapan belas kecamatan di Kabupaten Tegal tahun 2001-2005, yang 

menunjukkan sektor basis tiap kecamatan yang dapat dikembangkan lebih 

lanjut di Kabupaten Tegal. 

Tabel 4.28 
Hasil perhitungan Location Quetion (LQ) rata-rata 

Delapan belas Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 
No Sektor Margasari Bumijawa Bojong Balapulang Pagerbarang Lebaksiu
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri 
Listrik, gas 
Bangunan 
Perdagangan 
Angkutan 
Keuangan 
Jasa-jasa 

1,45 
5,90 
0,59 
0,76 
0,67 
0,72 
1,47 
0,92 
0,72 

1.70 
0.41 
0.54 
0.81 
0.52 
0.92 
0.85 
1.38 
1.10 

1.06 
0.48 
0.54 
0.89 
0.90 
1.44 
1.00 
1.09 
1.00 

1.49 
0.95 
0.80 
0.76 
0.62 
0.90 
1.20 
0.96 
0.83 

2.13 
0.67 
0.53 
1.01 
0.75 
0.61 
0.97 
1.10 
0.96 

1.17 
3.78 
0.95 
0.92 
0.87 
0.83 
0.71 
0.97 
0.75 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah    

No Sektor Jatinegara Kedung 
banteng 

Pangkah Slawi Dukuh 
waru 

Adiwerna 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri 
Listrik, gas 
Bangunan 
Perdagangan 
Angkutan 
Keuangan 
Jasa-jasa 

1.61 
0.04 
0.40 
0.82 
0.67 
1.17 
0.81 
1.25 
1.12 

1.60 
0.35 
0.68 
0.89 
1.28 
0.73 
0.74 
1.29 
1.25 

0.53 
6.01 
1.03 
0.93 
1.11 
0.85 
1.00 
1.19 
1.19 

0.21 
0.30 
1.33 
1.09 
1.38 
0.97 
1.43 
0.91 
2.04 

0.76 
0.78 
0.89 
1.69 
1.56 
1.06 
0.89 
1.35 
1.30 

0.29 
0.02 
1.17 
0.94 
1.05 
1.43 
1.03 
1.02 
1.16 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah    

No Sektor Dukuhturi Talang Tarub Kramat Suradadi Warurejo 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri 
Listrik, gas 
Bangunan 
Perdagangan 
Angkutan 
Keuangan 
Jasa-jasa 

0.19 
0.03 
1.37 
1.30 
1.17 
1.48 
0.76 
0.80 
0.76 

0.88 
0.23 
0.64 
1.27 
1.10 
1.22 
0.65 
1.12 
2.12 

0.68 
0.09 
1.73 
0.89 
0.58 
0.83 
0.75 
0.83 
0.77 

0.76 
0.11 
1.60 
0.88 
1.05 
0.84 
1.05 
0.71 
0.60 

1.74 
0.34 
0.71 
0.98 
1.37 
0.72 
1.04 
1.05 
0.84 

2.74 
0.07 
0.38 
1.01 
0.94 
0.45 
0.87 
0.80 
0.69 

Sumber: BPS Kab. Tegal, 2005, diolah    
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Bila memperhatikan tabel hasil perhitungan LQ rata-rata delapan 

belas kecamatan di Kabupaten Tegal tahun 2001-2005, Kecamatan 

Margasari dan Kecamatan Bumijawa mempunyai struktur ekonomi yang 

hampir sama, keduanya didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan. 

Meskipun demikian hasil perhitungan Location Quetion (LQ) 

menunjukkan bahwa, sektor perdagangan di kedua kecamatan tersebut 

tidak termasuk sektor basis yang ditunjukkan dengan hasil LQ<1. 

Kecamatan Margasari hanya memiliki keunggulan di sektor 

pertambangan, pengangkutan dan pertanian yang merupakan sektor basis. 

Sekalipun sumbangan sektor pertambangan tidak begitu besar, akan tetapi 

karena merupakan sektor basis, maka peranannya jangan sampai 

diabaikan. Sedangkan di Kecamatan Bumijawa selain sektor pertanian 

yang menjadi sektor basis lainnya adalah sektor keuangan dan jasa-jasa.   

Potensi ekonomi di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Balapulang 

terletak pada sektor pertanian, industri dan perdagangan. Meskipun 

demikian, besarnya peranan ketiga sektor tersebut di dua kecamatan ini 

tidaklah sama. Peranan ketiga sektor tersebut di Kecamatan Bojong masih 

kalah dibandingkan dengan peranannya di Kecamatan Balapulang. 

Sehingga PDRB yang dihasilkan Kecamatan Bojong lebih rendah atau 

masih dibawah Kecamatan Balapulang. Selain sektor pertanian dan 

perdagangan, perekonomian Kecamatan Bojong juga didukung oleh 

beberapa sektor unggulan lainnya seperti sektor pengangkutan, keuangan 

dan jasa-jasa. Sedangkan untuk Kecamatan Balapulang selain sektor 
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pertanian, kecamatan ini juga didukung oleh sektor pengangkutan sebagai 

sektor basis. 

Perekonomian Kecamatan Pagerbarang didukung oleh besarnya 

peranan sektor pertanian, industri dan perdagangan. Sektor pertanian di 

Kecamatan Pagerbarang merupakan sektor unggulan yang mempunyai 

peran cukup besar terhadap perekonomian di kecamatan ini. Walupun 

demikian, Kecamatan Pagerbarang masih tergolong kecamatan dengan 

tingkat perekonomian yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak membuat 

kecamatan ini akan kalah dalam bersaing menciptakan PDRB, karena 

Kecamatan Pagerbarang masih memiliki sektor basis lainnya yang masih 

bisa dikembangkan yaitu sektor keuangan dan listrik.  

Struktur perekonomian Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan 

Jatinegara hampir memiliki kesamaan. Perekonomian kedua kecamatan 

tersebut didukung oleh sektor pertanian, industri dan perdagangan sebagai 

pemberi kontribusi tertinggi. Hasil perhitungan Location Quetion (LQ) 

menunjukkan bahwa, selain unggul pada sektor pertaniannya, Kecamatan 

Lebaksiu juga memiliki keunggulan di sektor pertambangan. Sekalipun 

kontribusinya tidak sebesar sektor pertanian, industri dan perdagangan. 

Akan tetapi, sektor ini termasuk sektor basis yang masih bisa 

dikembangkan. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinegara selain sektor 

pertanian, perekonomian kecamatan ini juga didukung oleh sektor 

keuangan, perdagangan dan jasa-jasa sebagai sektor basis. 
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Berdasarkan data PDRB ADHK 2000 Kabupaten Tegal tahun 

2001-2005, Perekonomian Kecamatan Kedungbanteng didukung oleh 

sektor pertanian, industri dan perdagangan. Akan tetapi, peranan ketiga 

sektor tersebut tidak begitu besar dalam menciptakan PDRB. Kondisi ini 

menyebabkan rendahnya tingkat perekonomian Kecamatan 

Kedungbanteng dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Selain sektor 

pertanian, perekonomian Kecamatan ini juga didukung oleh sektor 

keuangan, bangunan dan jasa-jasa yang merupakan sektor basis di 

kecamatan ini. 

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quetion (LQ) 

menunjukkan bahwa, Kecamatan Pangkah memiliki keunggulan di sektor 

pertambangan, keuangan, jasa-jasa, bangunan, industri dan pengangkutan. 

Sektor industri di Kecamatan Pangkah mempunyai peran yang cukup 

besar, tingginya peranan sektor tersebut menjadikan kecamatan ini mampu 

menghasilkan PDRB yang tergolong sedang.  

Kecamatan Slawi merupakan salah satu kecamatan yang 

menghasilkan PDRB cukup tinggi, tingginya PDRB yang dihasilkan oleh 

Kecamatan Slawi didukung oleh sektor industri dan perdagangan. Hasil 

perhitungan Location Quetion (LQ) di kecamatan ini menunjukkan bahwa 

selain unggul di sektor industri, Kecamatan Slawi juga memiliki banyak 

keunggulan lain yaitu di sektor jasa-jasa, angkutan, bangunan dan listrik 

sebagai sektor basis.  



 86

Perekonomian Kecamatan Dukuhwaru didukung oleh besarnya 

peranan sektor pertanian, industri dan perdagangan. Sektor perdagangan 

merupakan sektor unggulan yang mempunyai kontribusi cukup besar 

terhadap PDRB di kecamatan ini. Selain sektor perdagangan, sektor 

pertanian dan industri juga termasuk sektor yang mempunyai peranan 

cukup besar terhadap perekonomian di kecamatan ini, akan tetapi pada 

perhitungan Location Quetion (LQ) menunjukkan bahwa, kedua sektor 

tersebut tidak termasuk sektor basis. Sektor basis hanya dimiliki oleh 

sektor listrik, bangunan, keuangan, jasa-jasa dan perdagangan. 

Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Dukuhturi selama kurun 

waktu lima tahun (2001-2005) selalu menghasilkan PDRB yang tinggi 

dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Tingginya PDRB di dua 

kecamatan ini karena di dukung oleh besarnya peranan sektor industri dan 

perdagangan. Selain didukung oleh kedua sektor tersebut, perekonomian 

Kecamatan Adiwerna juga didukung oleh beberapa sektor unggulan yaitu 

sektor jasa-jasa, bangunan, pengangkutan dan keuangan sebagai sektor 

basis. Sedangkan Kecamatan Dukuhturi didukung oleh sektor listrik dan 

bangunan.  

Perekonomian Kecamatan Talang di dukung oleh sektor pertanian, 

industri dan perdagangan. Sektor perdagangan di Kecamatan Pangkah 

mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lain 

terhadap perekonomian di kecamatan ini. Tingginya peran sektor 

perdagangan menjadikan kecamatan ini mampu menghasilkan PDRB yang 
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tergolong sedang. Selain sektor perdagangan, perekonomian kecamatan ini 

juga didukung oleh beberapa sektor unggulan yang lain seperti sektor jasa-

jasa, listrik, bangunan dan keuangan sebagai sektor basis.  

Kecamatan Tarub dan Kecamatan Kramat mempunyai struktur 

ekonomi yang hampir sama. Keduanya didukung oleh sektor pertanian, 

industri dan perdagangan. Kecamatan Kramat memiliki PDRB paling 

tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Tingginya PDRB di 

kecamatan ini karena di dukung oleh besarnya peranan sektor industri. 

Hasil perhitungan Location Quetion (LQ) menunjukkan bahwa, selain 

sektor industri, perekonomian Kecamatan Kramat ini juga didukung oleh 

sektor bangunan dan pengangkutan. Sedangkan Kecamatan Tarub hanya 

memiliki keunggulan di sektor industri sebagai sektor basis.   

Perekonomian Kecamatan Suradadi didukung oleh sektor 

pertanian, industri dan perdagangan. Tingginya peran sektor pertanian 

menjadikan kecamatan Suradadi mampu menghasilkan PDRB yang 

tergolong sedang. Meskipun demikian, sektor industri dan perdagangan 

bukan merupakan sektor basis di kecamatan ini yang ditunjukkan dengan 

hasil LQ<1. Hasil perhitungan Location Quetion (LQ) menunjukkan 

bahwa selain sektor pertanian, Kecamatan Suradadi juga memiliki 

keunggulan di sektor bangunan, keuangan dan angkutan sebagai sektor 

basis. 

Perekonomian Kecamatan Warurejo didukung oleh besarnya 

peranan sektor pertanian, industri dan perdagangan. Sektor pertanian 
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merupakan sektor unggulan yang mempunyai kontribusi cukup besar 

terhadap PDRB di kecamatan ini. Selain sektor pertanian, sektor industri 

dan perdagangan juga termasuk sektor yang mempunyai peranan cukup 

besar terhadap perekonomian di kecamatan ini. Akan tetapi, pada 

perhitungan Location Quetion (LQ) menunjukkan bahwa kedua sektor 

tersebut tidak termasuk sektor basis. Selain sektor pertanian, Kecamatan 

Warurejo juga memiliki keunggulan di sektor listrik, bangunan dan 

angkutan sebagai sektor basis.  

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi 

di masing-masing kecamatan berasal dari sektor pertanian, industri dan 

perdagangan yang peranannya di masing-masing kecamatan berbeda-beda, 

ada yang rendah dan ada yang tinggi. Tidak semua sektor basis berperan 

besar dalam penciptaan PDRB, hanya ketiga sektor tersebut yang telah 

nyata mempunyai peranan cukup tinggi dalam menciptakan PDRB di 

masing-masing kecamatan.   

Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang 

dikemukakan oleh Boediono bahwa dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi wilayah, diperlukan kemampuan untuk 

menganalisis potensi ekonomi wilayah, yaitu terkait dengan menentukan 

sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian wilayah 

tumbuh cepat dan disisi lain mampu mengidentifikasikan faktor-faktor 

yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah 

prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut.  
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2. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal 

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di 

daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus 

berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat 

mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang 

dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002:99).  

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah adalah rencana 

dasar yang dibuat untuk mengembangkan sektor potensial dengan 

ditunjang sektor potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah secara 

optimal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, 

sektor pertanian, industri, dan perdagangan menjadi sektor pilihan yang 

dikembangkan karena ketiga sektor tersebut merupakan sektor potensial 

yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu dengan cara 

membandingkan faktor internal kekuatan (Strenghts) dan kelemahan 

(Weaknesses) dengan faktor eksternal peluang (Oppurtunities) dan 

ancaman (Threats) yang dimiliki oleh sektor potensial, maka dapat disusun 

sebuah alternatif strategi pengembangan sektor pertanian, sektor industri 

dan perdagangan sebagai berikut.   

a. Sektor Pertanian 

1. Pembuatan teknologi tepat guna dengan menerapkan teknologi 

ramah lingkungan. 
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2. Menciptakan jaringan ekonomi ditingkat pedesaan guna 

memanfaatkan potensi sumber daya pertanian. 

3. Pegembangan sarana dan prasarana pertanian. 

4. Pengembangan SDM petani melalui program penyuluhan pertanian  

5. Menciptakan usaha pertanian yang berorientasi pada agribisnis. 

6. Pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu. 

7. Pengembangan program bantuan bagi lembaga usaha ekonomi 

pedesaan (LUEP). 

8. Menetapkan strategi pengembangan yang lebih efektif dan efisien. 

9. Peningkatan pemanfaatan teknologi serta mutu hasil pertanian. 

 

b. Sektor Industri 

1. Peningkatan pengembangan zona atau wilayah industri beserta 

sarana dan prasarananya. 

2. Peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan modal kerja 

untuk mengembangkan potensi sektor industri. 

3. Pelatihan peningkatan kualitas produksi dan perkuatan struktur 

modal. 

4. Peningkatan segmen pasar dan bantuan pinjaman modal untuk 

sarana produksi. 

5. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara meminimalisir 

produksi limbah yang dihasilkan selama proses produksi. 
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6. Meningkatkan peluang pasar produk industri terutama industri kecil 

dengan sistem inovasi berteknologi industri 

7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pengusaha dalam rangka 

peningkatan daya saing produk industri. 

8. Mengembangkan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya 

secara efektif dan efisien. 

 

c. Sektor Perdagangan 

1. Peningkatan sarana prasarana, kualitas produk dan pemasaran. 

2. Peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan menengah. 

3. Pelatihan manajemen bagi pengusaha kecil dan menengah (PKM). 

4. Pemberian bantuan pinjaman modal bagi pengusaha kecil dan 

menengah. 

5. Meningkatkan kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di 

pasar. 

6. Mengadakan kegiatan pasar murah di wilayah kecamatan. 

7. Melaksanakan sosialisasi peijinan di bidang perdagangan. 

8. Penerapan teknologi tepat guna di bidang perdagangan. 

9. Peningkatan SDM dan kualitas di bidang perdagangan. 

10. Pengembangan perdagangan dan sistem distribusi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) tiap kecamatan 

dalam kurun waktu lima tahun (2001-2005) dihasilkan sektor basis yang 

dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Tegal, yaitu sebagai  

berikut. (1) Kecamatan Margasari: sektor pertambangan, pengangkutan, 

pertanian. (2) Kecamatan Bumijawa: sektor pertanian, keuangan, jasa-jasa. 

(3) Kecamatan Bojong: sektor perdagangan, keuangan, pertanian, 

pengangkutan, jasa-jasa. (4) Kecamatan Balapulang: sektor pertanian, 

pengangkutan. (5) Kecamatan Pagerbarang: sektor pertanian, keuangan, 

listrik. (6) Kecamatan Lebaksiu: sektor pertambangan, pertanian. (7) 

Kecamatan Jatinegara: sektor pertanian, keuangan, perdagangan, jasa-jasa. 

(8) Kecamatan Kedungbanteng: sektor pertanian, keuangan, bangunan, 

jasa-jasa. (9) Kecamatan Pangkah: sektor pertambangan, keuangan, jasa-

jasa, bangunan, industri, pengangkutan. (10) Kecamatan Slawi: sektor 

jasa-jasa, pengangkutan, bangunan, industri, listrik. (11) Kecamatan 

Dukuhwaru: sektor listrik, bangunan, keuangan, jasa-jasa, perdagangan. 

(12) Kecamatan Adiwerna: sektor perdagangan, industri, jasa-jasa, 

bangunan, pengangkutan, keuangan. (13) Kecamatan Dukuhturi: sektor 

perdagangan, listrik, industri, bangunan. (14) Kecamatan Talang:  sektor 

jasa-jasa, listrik, perdagangan, bangunan, keuangan. (15) Kecamatan 
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Tarub: sektor industri. (16) Kecamatan Kramat: sektor industri, bangunan, 

pengangkutan. (17) Kecamatan Suradadi: sektor pertanian, bangunan, 

keuangan, pengangkutan. (18) Kecamatan Warurejo: sektor pertanian, 

listrik, bangunan, pengangkutan.   

2. Strategi yang harus diterapkan dalam pengembangan potensi ekonomi 

daerah di Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut. (1) Sektor pertanian: 

pembuatan teknologi tepat guna dengan menerapkan teknologi ramah 

lingkungan, menciptakan jaringan ekonomi ditingkat pedesaan guna 

memanfaatkan potensi sumber daya pertanian, pegembangan sarana dan 

prasarana pertanian, pengembangan SDM petani melalui program 

penyuluhan pertanian, menciptakan usaha pertanian yang berorientasi pada 

agribisnis, pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu, 

pengembangan program bantuan bagi lembaga usaha ekonomi pedesaan 

(LUEP) dan peningkatan pemanfaatan teknologi serta mutu hasil 

pertanian. (2) Sektor industri: peningkatan pengembangan zona atau 

wilayah industri beserta sarana dan prasarananya, peningkatan sumber 

daya manusia dan penyediaan modal kerja untuk mengembangkan potensi 

sektor industri, pelatihan peningkatan kualitas produksi dan perkuatan 

struktur modal, peningkatan segmen pasar dan bantuan pinjaman modal 

untuk sarana produksi, pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara 

meminimalisir produksi limbah yang dihasilkan selama proses produksi, 

meningkatkan peluang pasar produk industri terutama industri kecil 

dengan sistem inovasi berteknologi industri, meningkatkan kualitas dan 
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kompetensi pengusaha dalam rangka peningkatan daya saing produk 

industri, mengembangkan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya 

secara efektif dan efisien. (3) Sektor perdagangan: peningkatan sarana 

prasarana, kualitas produk dan pemasaran, peningkatan kemampuan 

pengusaha kecil dan menengah, pelatihan manajemen bagi pengusaha 

kecil dan menengah (PKM), pemberian bantuan pinjaman modal bagi 

pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan kegiatan pengawasan 

barang dan jasa yang beredar di pasar, mengadakan kegiatan pasar murah 

di wilayah kecamatan, melaksanakan sosialisasi peijinan di bidang 

perdagangan, penerapan teknologi tepat guna di bidang perdagangan, 

peningkatan SDM dan kualitas di bidang perdagangan, pengembangan 

perdagangan dan sistem distribusi. 

B. Saran 

 Pengembangan potensi ekonomi daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Tegal hendaknya tidak hanya ditekankan pada 

pengembangan sektor pertanian, industri, dan perdagangan saja, akan tetapi 

juga memperhatikan pengembangan sektor-sektor basis yang dimiliki oleh 

kecamatan. Sehingga kecamatan-kecamatan yang mempunyai nilai tambah 

kecil dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan dapat didukung dari 

sektor lainnya yang merupakan sektor basis. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 

Kepada, 

Yth. Bpk/Ibu/Sdr/i 

Pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Tegal 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

SEKTOR BASIS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI 

DAERAH DI KABUPATEN TEGAL” maka kami mengharapkan kesediaan 

Bpk/Ibu/Sdr/i untuk mengisi angket ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Kami sangat menghargai setiap jawaban yang diberikan dan akan tetap 

menjaga kerahasiaanya, karena hasilnya semata-mata hanya untuk kepentingan 

penelitian. 

Atas bantuan dan kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i dalam mengisi angket ini, kami 

sampaikan terima kasih. 

 

Semarang,    Februari 2009 
Peneliti 
 

 

MUSHOFFA 
NIM 3353403523  
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ANALISIS SEKTOR BASIS  

DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH  

DI KABUPATEN TEGAL 

 
 
Instrumen : Kuesioner 
(Diisi Oleh Pegawai Dinas Tanbunhut)  
 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : …………………….. 

Alamat  : …………………….. 

Jenis kelamin  : Laki-laki/Perempuan 

Umur  : …………………….. 

 

Petunjuk 

1. Tentukan rating dari masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) berikut ini dengan menggunakan 

tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu yang paling sesuai. 

2. Pilihan rating (untuk kekuatan dan peluang) pada isian berikut terdiri dari: 

Rating 4  : Sangat tinggi 

Rating 3  : Tinggi 

Rating 2  : Rendah 

Rating 1  : Sangat rendah 

3. Pilihan rating (untuk kelemahan dan ancaman) pada isian berikut terdiri dari: 

Rating 1  : Sangat tinggi 

Rating 2  : Tinggi 

Rating 3  : Rendah 

Rating 4  : Sangat rendah 
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FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 
SEKTOR PERTANIAN 

 

A. BOBOT FAKTOR INTERNAL 4 3 2 1 
KEKUATAN 
1. Adanya teknologi  di bidang pertanian 
2. Tersedianya kelompok tani di setiap 

desa 
3. Potensi sumber daya alam yang 

memadai 
4. Luasnya lahan pertanian 
 

    

KELEMAHAN 
1. Kurangnya sarana dan prasarana 
2. Keterbatasan kualitas sumber daya 

manusia 
3. Kurangnya orientasi agribisnis 
4. Kurangnya kepedulian masyarakat 

dengan lingkungan 
 

    

B. BOBOT FAKTOR INTERNAL     
PELUANG 
1. Adanya penerapan teknologi ramah 

lingkungan 
2. Adanya lembaga permodalan atau 

keuangan 
3. Tersedianya kelembagaan ekonomi di 

pedesaan 
4. Adanya program pendidikan dan 

pelatihan 
 

    

ANCAMAN 
1. Adanya hama dan penyakit tanaman 
2. Tidak stabilnya harga produksi 

pertanian 
3. Gagalnya panen 
4. Berkurangnya luas lahan pertanian 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 

Kepada, 

Yth. Bpk/Ibu/Sdr/i 

Pegawai Disperindag 

Kabupaten Tegal 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

SEKTOR BASIS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI 

DAERAH DI KABUPATEN TEGAL” maka kami mengharapkan kesediaan 

Bpk/Ibu/Sdr/i untuk mengisi angket ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Kami sangat menghargai setiap jawaban yang diberikan dan akan tetap 

menjaga kerahasiaanya, karena hasilnya semata-mata hanya untuk kepentingan 

penelitian. 

Atas bantuan dan kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i dalam mengisi angket ini, kami 

sampaikan terima kasih. 

 

Semarang,    Februari 2009 
Peneliti 
 

 

MUSHOFFA 
NIM 3353403523  
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ANALISIS SEKTOR BASIS  

DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH  

DI KABUPATEN TEGAL 

 
 
Instrumen : Kuesioner 
(Diisi Oleh Pegawai Disperindag)  
 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : …………………….. 

Alamat  : …………………….. 

Jenis kelamin  : Laki-laki/Perempuan 

Umur  : …………………….. 

 

Petunjuk 

1. Tentukan rating dari masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) berikut ini dengan menggunakan 

tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu yang paling sesuai. 

2. Pilihan rating (untuk kekuatan dan peluang) pada isian berikut terdiri dari: 

Rating 4  : Sangat tinggi 

Rating 3  : Tinggi 

Rating 2  : Rendah 

Rating 1  : Sangat rendah 

3. Pilihan rating (untuk kelemahan dan ancaman) pada isian berikut terdiri dari: 

Rating 1  : Sangat tinggi 

Rating 2  : Tinggi 

Rating 3  : Rendah 

Rating 4  : Sangat rendah 
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FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 
SEKTOR INDUSTRI 

 
A. BOBOT FAKTOR INTERNAL 4 3 2 1 
KEKUATAN 
1. Industri sebagai sektor potensial 
2. Adanya teknologi  di bidang industri 
3. Adanya sarana dan prasarana 
4. Ketersediaan sumber daya manusia  
 

    

KELEMAHAN 
1. Kurangnya sarana produksi  
2. Rendahnya kualitas dan modal kerja 
3. Lemahnya daya saing pasar 
4. Keterbatasan kualitas sumber daya 

manusia 
 

    

B. BOBOT FAKTOR INTERNAL     
PELUANG 
1. Adanya penerapan teknologi di bidang 

industri 
2. Adanya lembaga permodalan atau 

keuangan 
3. Tersedianya zona atau wilayah industri 
4. Adanya program pendidikan dan 

pelatihan 
 

    

ANCAMAN 
1. Kegiatan industri berpotensi 

menghasilkan limbah 
2. Lemahnya pemanfaatan hasil produk 

industri 
3. Masuknya produk luar negeri yang 

berdaya saing tinggi 
4. Adanya persaingan dalam memperoleh 

bahan baku 
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FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 
SEKTOR PERDAGANGAN 

 
A. BOBOT FAKTOR INTERNAL 4 3 2 1 
KEKUATAN 
1. Perdagangan sebagai sektor potensial 
2. Tersedianya sarana dan prasarana 
3. Ketersediaan sumber daya manusia  
4. Adanya pengembangan di bidang 

perdagangan  
 

    

KELEMAHAN 
1. Rendahnya jalinan kemitraan usaha dan 

promosi perdagangan. 
2. Kurangnya kemampuan SDM bagi 

pengusaha kecil dan menengah dalam 
manajemen usaha 

3. Kurangnya kemampuan permodalan 
pihak pengusaha kecil dan menengah 

4. Masih rendahnya penggunaan teknologi 
tepat guna 

 

    

B. BOBOT FAKTOR INTERNAL     
PELUANG 
1. Letak strategis Kabupaten Tegal 
2. Adanya bantuan pinjaman modal 
3. Adanya promosi atau pameran produk 

unggulan 
4. Adanya pelatihan manajemen usaha   
 

    

ANCAMAN 
1. Banyak barang dan jasa yang beredar 

belum memenuhi ketentuan yang 
berlaku 

2. Adanya persaingan di bidang 
perdagangan 

3. Rendahnya daya beli masyarakat 
terhadap kebutuhan pokok 

4. Kurangnya kesadaran akan legalitas 
usaha 

 

    

 


