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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2005 

ke tahun 2010, namun tidak drastis. Pada tahun 2010 terlihat ada sektor 9 

(Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit, dan Alas Kaki) yang masuk ke kuadran 

I. sektor 9 mengalami peningkatan pada tahun 2010 karena pada tahun 2005 

sektor  9 berada pada kuadran IV. Hal ini berarti jika output di sektor tersebut 

meningkat akibat adanya perubahan permintaan akhir, maka sektor tersebut 

mampu menarik sektor lain untuk meningkatkan outputnya, dan jika output di 

sektor lain meningkat akibat adanya permintaan akhir, maka sektor tersebut 

akan terdorong untuk meningkatkan outputnya. Hal tersebut memperlihatkan 

perekonomian di tahun 2010 membaik. Dalam angka pengganda output dan 

angka pengganda pendapatan rumah tangga pun mengalami peningkatan. Hal 

ini dapat disebabkan penggunaan modal yang lebih tinggi dan keadaan 

teknologi yang lebih maju pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2005. 

2. Perekonomian Jawa Barat mengalami perubahan struktur dari tahun 2005 ke 

tahun 2010. Sel-sel yang mengalami peningkatan peranan dalam 

perekonomian adalah sel-sel yang terkait dengan sektor 24 (Pengangkutan), 

sektor 16 (Industri Barang Jadi dari Logam), dan sektor 9 (Industri Tekstil, 

Pakaian Jadi, Kulit, dan Alas Kaki). maka prioritas pembangunan dan 

investasi harus diarahkan pada sektor-sektor tersebut. Hal ini berarti 

perubahan kebijakan otonomi daerah di Jawa Barat memberikan dampak 

yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. 
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3. Sektor unggulan Provinsi Jawa Barat yang dilihat berdasarkan nilai indeks 

komposit, terdapat 11 sektor ekonomi yang berada diatas rata-rata indeks 

kompositnya. Sektor 16 (industri barang jadi dari logam) menempati urutan 

tertinggi dibawahnya terdapat sektor 12 (Industri Kimia), sektor 9 (Industri 

tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki), sektor 24 (pengangkutan), dan 

selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.19. Sektor unggulan yang harus jadi 

prioritas untuk dikembangkan adalah sektor 24 (Pengangkutan), sektor 16 

(Industri Barang Jadi dari Logam), dan sektor 9 (Industri Tekstil) karena 

ketiga sektor tersebut juga merupakan sektor yang memiliki nilai selisih 

MPM tahun 2005 dan 2010 yang tertinggi pada Economic Landscape. 
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