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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan ekonomi daerah, kebijakan pembangunan yang 

dilakukan harus sesuai dengan potensi pada daerah masing-masing. Hal ini terkait 

dengan potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda sehingga setiap daerah 

harus menentukan sektor ekonomi unggulan yang nantinya dapat dimanfaatkan 

dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut. 

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negative, oleh 

sebab itu diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan. Paradigma mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan 

pembangunan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah 

dikasakan tinggi. 

 Pertumbuhan suatu sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah akan 

berdampak tidak hanya pada pertumbuhn ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga 

diwilyah lainnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah tersebut 

Tolak ukur dari keberhasilan dari pembangunan suatu wilayah adalah dengan 

mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Bila pertumbuhan 

dalam suatu Negara mau berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukannya 

suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilannya. Pembangunan 

nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan undang - 

undangnomor 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan 
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pembangunan dan menambah kesejahteraan rakyat. Dimana diperlukannya 

pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan benar. 

Sehinggasemuadaerahyang ada di Indonesiabiasa ditingkatkanpembangunannya 

secara merata.  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu 

keharusan untuk menciptakaan kesejahteraan. Dan untuk memicu laju 

pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap 

pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka sebuah faktor 

unggulan dapat dijaikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi.  

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain 

berdampak pada percepatan pertumbuhanekonomi juga akan berpengaruh pada 

perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Menurut Emma (2014;1) sektor 

unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja 

dan prospek yang lebih baikdibandingkan dengan sektor lainnya. 

Otonomi daerah direalisasikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah 

mempunyai sebuah wewenang yang lebih untuk menentukan kebijakan dan 

program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Latar belakang, demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang 

tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda merupakan sebuah keaneka 
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ragaman kinerja daerah dalam melaksanakan sebuah pembangunan. Perekomoian 

ekonomi merupakan tolak ukur dari perekonomian suatu daerah. 

Dalam tingat regional, pengembangan wilayah yang ditinju dari aspek 

ekonomi harus menjadi perioritas utama dalam menggerakan ekonomi nasional. 

Sebagai contoh: Propinsi Maluku Utaramemiliki potensi ekonomi yang paling 

utama ialah sektor  perikana,pertenaian dan pertambangan. 

Kota Ternate merupakan kota dengan penduduk terbesar dan juga yang 

memiliki prospek untuk berkembang lebih besar dibandingkan kota-kota lain di 

Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate dapat dikatakan memeiliki PDRB yang 

cukup baik, karena selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan PDRB 

terus mengalami peningkatan. Oleh karna itu, dalam pengembangan suatu wilayah 

harus melihat dengan jelas struktur ekonomi agar menjadi prioritas untuk  

pemerintahan kota Ternate, agar dapat memanfaatkan dan meningkatkan sektor 

unggulan. Dengan dukungan oleh pmerintah daerah,pembangunan kota Ternate 

dapat lebih baik. 

Dalam penelitian pengembangan potensi wilayah yaitu dengan melalukan 

identidikasi potensi sektor kegiatan ekonomi yang dimiliki dan identifikasi kinerja 

ekonomi wilayahnya dengan menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah dan 

mengukut sektor-sektor mana saja yang menjadi sektor unggulan di daerah 

tersebut. Dalam analisis ini menggunakan analisis Location question ((LQ), 

analisis Shift Share, Analisis Gravitasi dan analisis SWOT. 

Oleh karna itu, untuk melanjutkan pembangunan ekonomi di Propinsi Maluku 

Utara yaitu “Analisis Struktur Perekonomian, Sektor Unggulan Dan 



4 

 

Pengembangan Wilayah Di Kota Ternate Tahun 2011-2015” maka diperlukan 

untuk mengetahui struktur perekonomian, sektor unggulan dan pengembangan 

wilayah di kota Ternate. Agar dapat menemukan kebijakan apa yang dapat 

diambil oleh pemerintah kota Ternate dalam pembangunan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka di dapatkan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah struktur perekonomian di kota Ternate secara sektoral? 

2) Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan kota Ternate? 

3) Bagaimanakah strategi yang tepat untuk kemajuan pengembangan wilayah di 

kota Ternate? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas sehingga diperlukannya batasan 

masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang struktur perekonomian, sektor 

unggulan dan pengembangan wilayah di kota Ternate pada tahun 2011-2015, dan 

menggunakan data PDRB kota Ternate. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui struktur perekonomian kota Ternate secara sektoral. 

b. Mengidentifikasikan sektor yang menjadi sektor unggulan Kota Ternate. 
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c. Merumuskan  strategi yang tepat untuk kemajuan pengembangan wilayah 

Kota Ternate 

2) Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Untuk pemerintahan Kota Ternate diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat menjadi sebuah pertimbangan guna merencanakan program 

pembangunan dan untuk menentukan dan memutuskan arah kebijakan 

pembangunan. 

b. Peneliti dan akademisi maupun masyarakat secara umum yang akan 

melakukan penelitian sejenis sebagai refrensi untuk pengembangan 

pembangunan di berbagai wilayah khususnya kota Ternate. 


