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BAB II 

 TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Pembangunan Industri Prioritas  
 
Sektor industri sudah diakui secara luas memiliki peran 
strategis dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang 
(UNID0, 2016). Sektor industri merupakan mesin utama 
pertumbuhan ekonomi yang cepat (Kaldor, 1967). Sangat 
sedikit negara yang mampu tumbuh tanpa investasi di sektor 
industri (Fashola, 2004). Sektor industri memiliki beberapa 
keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan diantaranya 
memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan 
mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih 
tinggi pada berbagai produk yang dihasilkan. Oleh karena itu 
tidak mengherankan banyak negara memberikan prioritas 
pembangunan sektor industri. 

Hirschman (1958) menyarankan peran penting leading industri 
sebagai prioritas pembangunan di negara-negara berkembang. 
leading industri adalah industri yang berpotensi sebagai 
penggerak bagi industri lainnya. Leading industri adalah industri 
yang berpotensi dapat berperan sebagai penggerak bagi 
industri lainnya. Secara umum disebutkan bahwa leading 
industri memiliki ciri menyerap banyak tenaga kerja, memiliki 
pangsa output yang besar, serta memiliki keterkaitan yang erat 
terhadap perkembangan industri lainnya.  

Sejalan dengan kriteria diatas, leading industri dapat diartikan 
sebagai industri unggulan atau andalan.  Berdasarkan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, memberi 
batasan bahwa industri andalan, yaitu industri prioritas yang 
akan berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) 
perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan 
potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan 
komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan 
kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang 
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berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi.   

Adanya industri prioritas baik berupa leading industri atau 
andalan pada pembangunan sektor industri bukan hanya 
berkenaan dengan adanya keterbatasan sumber daya 
pembangunan tetapi pembangunan sektor industri diharapkan 
akan lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang optimal.  

2.2 Daya Saing Industri 

Pembangunan industri prioritas harus mampu meningkatkan 
daya saing. Bahkan Michael E. Porter1 menekankan daya saing 
industri sebagai tolok ukur daya saing suatu negara  dengan 
menyampaikan: 
 

“….. the basic unit of analysis for understanding of 
national advantage is the industri. Nations suceed not 
in isolated industries, however, but in clusters of 
industries connected through vertical and horizontal 
relationships. A nation’s economy contains a mix of 
clusters, whose makeup and sources of competitive 
advantage (or disadvantage) reflect the state of the 
economy’s development.” 

 
Suatu industri dikatakan berdaya saing jika memiliki tingkat 
produktivitas faktor keseluruhan (total factor productivity/ 
TFP) sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing 
asingnya (foreign competitors) atau jika memiliki biaya satuan 
(rata-rata) sama atau lebih rendah dibandingkan dengan 
pesaing asingnya (foreign competitors). Porter (1988) 
mengembangkan Model ‘Diamond’’ (Gambar 2.1) yang sering 
dijadikan rujukan dalam analisis daya saing. Dalam perspektif 
Porter, faktor penentu dari daya saing secara internasional 
adalah interaksi dari empat faktor spesifik dan dua faktor 
eksternal. Bauran ‘diamond’ domestik merupakan sumber 
keunggulan bersaing  bagi suatu perusahaan. Keempat faktor 

                                                           
1
 Machel E. Porter,1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 

MacMillan 
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spesifik dimaksud adalah (a) kondisi faktor berkaitan dengan 
sumber daya industri dan dukungan infrastruktur, (b) faktor 
permintaan, (c) dukungan industri terkait dan (d) strategi 
perusahaan, struktur, dan persaingan. Sedangkan dua faktor 
eksternal yang ikut memberikan kontribusi dalam penciptaan 
kemampuan bersaing negara namun tidak secara langsung 
adalah peluang (chance) dan faktor pemerintah dalam 
mendukung penciptaan daya saing seperti pemberian subsidi 
dan instrumen peraturan pajak. 

 

 

2.3. Daya Saing  Perusahaan  

Sektor industri merujuk himpunan perusahaan-perusahaan 
sejenis. Dengan demikiaan daya saing sektor industri prioritas 
merupakan kapitalisasi daya saing perusahaan-perusahaan 
yang berhimpun didalamnya.  Oleh karena upaya meningkatkan 
daya saing industri andalan tidak dapat dilepaskan dari daya 
saing perusahaan.  

Porter (1985) memperkenalkan analisis rantai yang berguna 
menentukan langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk 
meningkatkan peningkatan daya saing suatu perusahaan melalui 
pengujian proses produksi dan proses pendukungnya. Kaplinsky 
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Gambar 2.1 Model Berlian Daya Saing  
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dan Morris (2001) mendefinisikan rantai nilai sebagai seluruh 
aktivitas terkait dalam penciptaan suatu produk atau jasa mulai 
dari bahan baku hingga ke tangan konsumen, termasuk 
pelayanan purna jual. Sedangkan Hansen dan Mowen (2002) 
menekankan sifat rantai nilai antar industri berbeda tergantung 
pada tipe industri yang diamati. 

Dalam analisis rantai nilai aktivitas bisnis perusahaan dibagi 
menjadi dua kelompok aktivitas yaitu aktivitas utama (Primary 
Activities) dan aktivitas sekunder/pendukung (Supporting 
Activities), seperti yang disajikan dalam gambar berikut: 

 Sumber: Porter (1985) 
Gambar 2.2 Kerangka Rantai Nilai Generik Porter 

 

Aktivitas utama adalah aktivitas yang terkait dengan 
penciptaan fisik produk, pemasaran dan transfer ke konsumen, 
serta layanan purna jual. Aktivitas pendukung adalah aktivitas 
yang mendukung perusahaan secara keseluruhan terkait 
dengan penyediaan infrastruktur atau input yang 
memungkinkan aktivitas-aktivitas utama dilakukan secara 
berkelanjutan.  

Pearce dan Robinson (2008) menyatakan bahwa secara umum 
analisis rantai nilai terdiri dari tiga tahapan yaitu; (1) 
mengidentifikasi aktifitas rantai nilai yang dilakukan 
perusahaan dalam proses desain, pemanufakturan, dan 
pelayanan kepada pelanggan; (2) mengidentifikasi cost driver 
pada setiap rantai nilai dan (3) mengembangkan daya saing 
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dengan mengurangi biaya atau menambah nilai bagi 
pelanggan.  

Dalam analisis rantai nilai juga memberikan pemahaman 
pentingnya relasi perusahaan dengan pemasok, pelanggan dan 
perusahaan lain dalam sebuah industri. Dengan demikian 
rencana aksi untuk meningkatan daya saing perusahaan yang 
tergabung dalam industri unggulan bukan hanya semata-mata 
membenahi kemampuan perusahaan yang bersangkutan 
dalam menghasilkan produk agar sesuai dengan harapan 
pelanggan tetapi juga berupaya meningkatkan dukungan 
industri hulu dan hilir. 

 
  




