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IDENTIFIKASI SUBSEKTOR UNGGULAN INDUSTRI PENGOLAHAN SERTA 

STRATEGI PENGEMBANGANNYA DI KABUPATEN 

PADANG PARIAMAN 

Oleh : Hari Kurniawan 

(Dibawah Bimbingan Prof.DR.Adrimas,SE,M.Sc dan Prof.DR. Sofyardi.SE,MA)  

ABSTRAK 

 

Setiap daerah memiliki potensi serta struktur ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah 

daerah dalam perencanaan pembangunan ekonomi harus mengidentifikasi potensi-potensi 

sumber daya yang ada agar dapat dikembangkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini tidak terkecuali dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang 

merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Secara makro laju pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun 

pertumbuhan ekonomi tersebut kurang diikuti dengan pembangunan ekonomi karena masih 

adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti meningkatnya tingkat 

pengangguran terbuka. Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewajiban 

untuk mengatasi persoalan yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni 

mentransformasikan struktur ekonomi ke industri pengolahan. Industri pengolahan diyakini 

dapat mengatasi persoalan seperti mengurangi pengangguran, kemiskinan maupun 

ketimpangan karena pengembangan industri pengolahan memiliki efek berganda.  

Industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman memiliki laju pertumbuhan yang 

berfluktuatif setiap tahunnya. Dan untuk distribusinya, sektor ini relatif kecil dan cenderung 

menurun dari tahun 2008 sampai 2014. Untuk itu perlu suatu kajian ilmiah tentang strategi 

pengembangan subsektor industri pengolahan dengan didahului identifikasi subsektor 

unggulan industri pengolahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi subsektor unggulan industri 

pengolahan serta merumuskan strategi pengembangan subsektor industri pengolahan di 

Kabupaten Padang Pariaman. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif kuantitatif dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder. Alat analisis yang digunakan yakni location 

quationt, shift share analysis dan SWOT. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan kesembilan subsektor industri pengolahan 

mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan rata-rata pertumbuhan 

lebih besar dari Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis location quationt menunjukan ada 

tiga subsektor basis di industri pengolahan yakni tekstil, barang kulit dan alas kaki; barang 

kayu dan hasil hutan lainnya; semen dan barang galian bukan logam. Dan hasil penghitungan 

dari shift share analysis menunjukan subsektor industri pengolahan yang memiliki daya saing 

yakni tekstil, barang kulit dan alas kaki; barang kayu dan hasil hutan lainnya. Dua subsektor 

ini memiliki nilai differential shift yang bernilai positif yakni 12391,36 dan 1325,73.  

Berdasarkan alat analisis yang digunakan dapat teridentifikasi subsektor industri 

pengolahan unggulan. Subsektor tersebut adalah tekstil, barang kulit dan alas kaki; barang 

kayu dan hasil hutan lainnya. Hasil ini kemudian dibuat strategi pengembanganya dengan 

menggunakan alat analisis SWOT. Hasil kuantitatif analisis SWOT menunjukan subsektor ini 

merupakan sebuah industri yang kuat dan berpeluang untuk dikembangkan. Dan untuk 

menentukan strategi maka dibuat matriks SWOT dengan pendekatan S-O, W-O, S-T, W-T.  
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