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ABSTRAK 

 

Chusaeni, Abdul Majid. 2013. Analisis Sektor lapangan Usaha yang Mempengaruhi 
Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas Dasar Harga Berlaku dan 
Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kendal Periode 1997-2011. Tugas Akhir, Jurusan 
Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 
Semarang. Dr. Zaenuri Mastur, S.E, M.Si, Akt., Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 
 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau 
merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 
unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai 
tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun 
(harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan 
PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihitung dan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Adapun tujuan 
dari penulisan tugas akhir ini antara lain: (1) Untuk mengidentifikasi sektor lapangan 
usaha yang layak untuk dianalisis lebih lanjut; (2) Untuk mengidentifikasi sektor 
lapangan usaha yang layak untuk dihilangkan (reduksi); (3) Untuk mengetahui sektor 
lapangan usaha yang masuk dalam model yang telah diperoleh dari analisis; (4) 
Untuk mengetahui sektor lapangan usaha yang paling tinggi kontribusinya terhadap 
PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000 Kabupaten Kendal. 

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode dokumentasi. 
Data yang diambil dianalisis secara analisis faktor dengan berbantuan software SPSS 
16.0. Banyaknya komoditi yang diamati di Kabupaten Kendal adalah sebanyak 9 
sektor lapangan usaha. Sektor lapangan usaha tersebut yaitu sektor pertanian; 
pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; 
bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; lembaga 
keuangan, persewaan dan perusahaan; jasa-jasa.  

Dari hasil analisis diperoleh, sektor yang layak untuk dianalisis lebih lanjut 
adalah kesembilan sektor yang ada. Sektor-sektor tersebut layak untuk dianalisis lebih 
lanjut karena nilai MSAnya lebih dari 0,5. Kemudian dari kesembilan sektor yang 
paling dominan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 
Kendal dapat dipadatkan menjadi satu faktor saja. Sektor  yang dihilangkan 
(direduksi) adalah tidak ada sektor yang dihilangkan. sektor tersebut tidak layak 
untuk dihilangkan karena nilai MSAnya lebih dari 0,5. Sektor  yang paling besar 
kontribusinya terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku adalah perdagangan, 
hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa-jasa 
masing-masing sebesar 0,999, sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan 
tahun 2000 adalah perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,998. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju akan 

membawa kehidupan ke taraf yang lebih maju pula, diwujudkan melalui 

berbagai kegiatan pembangunan disegala bidang dalam skala yang berbeda. 

Dalam melakukan pembangunan diperlukan landasan yang kuat, yaitu 

pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah supaya hasil yang 

dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang telah direncanakan. 

 Pengambilan keputusan tentunya tidak hanya berdasar pada 

analisis diskriptif, namun perlu ditunjang dengan hasil analisis kuantitatif 

dari berbagai indikator yang tersedia. Indikator yang diperlukan untuk 

pengambilan kebijakan regional salah satunya dengan statistik pendapatan 

regional. Kegunaan dari pendapatan regional adalah untuk mengetahui 

tingkat pertumbuhan ekonomi dan keadaan perekonomian di suatu wilayah 

(BPS Jawa Tengah, 2011: 6). 

Data statistik yang diperlukan untuk kegiatan perencanaan ekonomi 

makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga data 

tersebut bisa menentukan strategi dan kebijakan pembangunan 

perekonomian yang telah diambil dapat dilanjutkan pada masa yang akan 

datang. 
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Otonomi daerah yang diberlakukan di wilayah indonesia tentunya 

tidak lepas dari perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Perencanaan 

yang baik memerlukan suatu data informasi yang akurat dan handal, 

khususnya kebutuhan akan data statistik yang tepat waktu dan akurat. 

Adapun salah satu data statistik yang dapat digunakan untuk mengukur hasil 

pembangunan maupun mengevaluasi dalam perencanaan bidang ekonomi 

masa yang akan datang, salah satunya adalah Produk Domestik Regional 

Bruto. Fungsi dan peran statistik dalam rangka otonomi daerah menjadi 

sangat penting dalam era globalisasi.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai 

jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha. PDRB atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan 

sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (BPS Kabupaten 

Kendal, 2011: 5). 

Pada dasarnya PDRB didukung oleh 9 sektor lapangan usaha yaitu 

sebagai berikut (BPS Kabupaten Kendal, 2011: 5). 

1. Pertanian 

2. Pertambangan dan Penggalian 
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3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air Minum 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8.  Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

9. Jasa-jasa 

Sektor/lapangan usaha di atas, terdiri dari: 

a. Sektor pertanian, terdiri dari: 

1) Sub sektor tanaman bahan makanan, 

2) Sub sektor tanaman perkebunan, 

3) Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, 

4) Sub sektor kehutanan dan perkebunan, 

5) Sub sektor perikanan. 

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian, terdiri dari: 

1) Sub sektor penggalian tanah urug, 

2) Sub sektor penggalian tanah liat, 

3) Sub sektor penggalian batu kapur, 

4) Sub sektor penggalian batu kali dan tanah kapur. 

c. Sektor Industri Pengolahan, terdiri dari: 

1) Sub sektor industri besar/sedang, 

2) Sub sektor industri kecil, 

3) Sub sektor industri rumah tangga. 
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d. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, terdiri dari: 

1) Sub sektor listrik 

2) Sub sektor air minum. 

e. Sektor Bangunan 

f. Sektor Perdagangan, terdiri dari: 

1) Sub sektor perdagangan besar dan eceran, 

2) Sub sektor rumah makan, 

3) Sub sektor hotel dan akomodasi lainya. 

g. Sektor Angkutan dan Perdagangan, terdiri dari: 

1) Sub sektor angkutan darat, 

2) Sub sektor jasa penunjang angkutan, 

3) Sub sektor pos dan telekomunikasi. 

h. Sektor Lembaga Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, terdiri 

dari: 

1) Sub sektor bank dan lembaga keuangan bukan bank, 

2) Sub sektor sewa bangunan, 

3) Sub sektor perusahaan. 

i. Sektor Jasa-jasa, terdiri dari: 

1) Sub sektor pemerintahan dan HANKAM, 

2) Sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, 

3) Sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga, 

4) Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan. 
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Struktur ekonomi yang kuat dalam pembangunan perekonomian 

dapat diwujudkan dengan adanya keseimbangan dan keserasian yang ideal 

antara berbagai sektor. Pendistribusian PDRB menurut sektor lapangan 

usaha tersebut menunjukan besarnya struktur perekonomian dan peranan 

masing-masing sektor dan sub sektor menurut lapangan usaha dalam suatu 

wilayah. 

Dari 9 sektor tersebut akan dibahas atau diteliti yaitu sektor yang 

memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB Kabupaten Kendal yaitu: 

1. Pertanian 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air Minum 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8.  Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

9. Jasa-jasa 

Metode analisis faktor digunakan untuk mengetahui, meringkas dan 

mereduksi (variabel yang diteliti) yang memberikan kontribusi besar 

terhadap nilai PDRB. Analisis faktor merupakan nama umum yang 

menunjukan suatu kelas prosedur, utamanya digunakan untuk mereduksi 

data atau meringkas, dari variabel yang banyak diubah menjadi sedikit 

variabel, misalnya dari 12 variabel diubah menjadi 7 variabel baru. Sebagai 
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contoh, dalam riset pemasaran pada khususnya dan bidang sosial pada 

umumnya, akan diperoleh banyak sekali variabel, kebanyakan dari variabel-

variabel tersebut berkorelasi sesamanya dan harus diperkecil jumlahnya 

agar mudah dikelola atau dianalisis (managenable) (Supranto, 2004: 114). 

Diharapkan, data statistik tentang PDRB dapat dimanfaatkan untuk 

membantu dalam mempertimbangkan perencanaan pembangunan 

khususnya sebagi informasi hasil analisis dari hasil pembangunan. Agar 

dapat memahami hasil olahan data-data statistik, diperlukan adanya seorang 

statiskiawan yang dapat mengolah data-data statistik tersebut menjadi 

sebuah informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, 

penulis mencoba untuk mengangkat judul “Analisis Sektor Lapangan 

Usaha yang Mempengaruhi Nilai PDRB Berdasar atas Dasar Harga 

Berlaku dan Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kendal Periode 1997-

2011”. 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

a. Sektor-sektor apa saja di Kabupaten kendal, yang layak untuk 

dilakukan analisis lebih lanjut berdasarkan PDRB sejak tahun 1997-

2011? 

b. Sektor-sektor apa saja di Kabupaten kendal, yang layak untuk 

dihilangkan (direduksi) berdasarkan PDRB sejak tahun 1997-2011? 
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c. Sektor-sektor apa saja di Kabupaten kendal,  yang dapat masuk 

dalam model yang telah diperoleh berdasarkan analisis PDRB sejak 

tahun 1997-2011?  

d. Sektor mana yang paling tinggi kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan konstan sejak 

tahun 1997-2011 Kabupaten Kendal? 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan pada sektor yang memang menjadi 

prioritas, yaitu sektor yang memberikan sumbangan atau kontribusi besar 

terhadap nilai PDRB Kabupaten Kendal periode 1997-2011, dalam hal 

ini penelitian menganalisis 9 sektor lapangan usaha, yakni sektor 

industri; sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; sektor 

pertanian; sektor pertambangan dan penggalian;  sektor jasa-jasa; sektor 

kontruksi; sektor listrik, gas dan air minum; sektor lembaga keuangan, 

persewaan dan perusahaan; sektor angkutan dan komunikasi. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir tentang analisis sektor lapangan 

usaha yang mempengaruhi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan 

konstan tahun 2000 di Kabupaten Kendal adalah: 

a. Untuk mengidentifikasi sektor lapangan usaha yang layak untuk 

dianalisis lebih lanjut. 
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b. Untuk mengidentifikasi sektor lapangan usaha yang layak untuk 

dihilangkan (reduksi). 

c. Untuk mengetahui sektor lapangan usaha yang masuk dalam model 

yang telah diperoleh dari analisis. 

d. Untuk mengetahui sektor lapangan usaha yang paling tinggi 

kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan 

tahun 2000 Kabupaten Kendal.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai manfaat antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1.3.2.1 Pemerintah Kabupaten Kendal 

a. Mengetahui perekonomian di suatu wilayah tertentu, khususnya di 

Kabupaten Kendal. 

b. Mengetahui variabel yang memberikan pengaruh yang besar 

terhadap nilai PDRB Kabupaten Kendal. 

c. Mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel sektor lapangan 

usaha tersebut. 

d. Sebagai dasar pertimbangan untuk membantu dalam 

mempertimbangkan  dan mengambil keputusan serta kebijakan 

perencanaan pembangunan, khususnya sebagai informasi hasil 

analisis dari pembangunan. 
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1.3.2.2 Bagi Jurusan Matematika 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan 

bagi mahasiswa. 

b. Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan 

yang dapat menambah Ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

 

1.4 Sistematika Tugas Akhir 

Untuk memberikan gambaran, secara garis besar penulisan tugas 

akhir ini akan dipaparkan sistematikanya. Sistematika penulisan tugas akhir 

ini dibagi dalam 3 bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal tugas akhir terdiri dari halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian isi tugas akhir terdiri dari lima bab. Bab I terdiri dari 

pendahuluan, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

tugas akhir. Bab II terdiri dari landasan teori, landasan teori berisi tentang 

teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibuat dalam 

penelitian, meliputi: gambaran umum Kabupaten Kendal, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), analisis faktor dan penggunaan SPSS pada analisis 

faktor. Bab III terdiri dari metode penelitian, metode penelitian berisi 

tentang ruang lingkup penelitian, variabel yang digunakan, metode 

pengumpulan data, melakukan analisis faktor menggunakan program SPSS. 

bab IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, Hasil penelitian dan 
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pembahasan berisi tentang semua hal yang diperoleh setelah melakukan 

analisis dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam tugas 

akhir. Bab V terdiri dari penutup, Penutup berisi tentang simpulan dan 

saran. 

Bagian akhir dari Tugas Akhir ini berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal 

a. Letak Geografis Kabupaten Kendal 

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota 

yang berada dalam wilayah provinsi Jawa Tengah, Secara geografis 

Kabupaten Kendal terletak diantara 6032´ - 7024´ Lintang Selatan dan 

109040´ – 110018´ Bujur Timur dengan batas – batas sebagai berikut: 

1) Sebelah Timur  : Kota Semarang. 

2) Sebelah Barat  : Kabupaten Batang. 

3) Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung. 

4) Sebelah Utara  : Laut Jawa. 

Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1,002.23 Km2 dan 

terdiri dari 20 Kecamatan terbagi menjadi 286 Desa dan 20 kelurahan. 

Kabupaten Kendal dapat dikatan sebagai kabupaten yang agraris. Hal 

ini ditunjukan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk 

pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 

75.92 persen digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, 

tambak dan kolam) dan hutan serta perkebunan, sedangkan sisanya 

digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman 

sekitarnya), padang rumput dan yang sementara tidak diusahakan. 
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Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu: daerah 

pegunungan yang terletak dibagian paling selatan dengan ketinggian 

antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 250 C. 

Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan daerah 

rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian 0 s/d 10 m dpl 

dan suhu berkisar 270 C. 

b. Kondisi Demografi Kabupaten Kendal 

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tercatat sebanyak 

969.627 jiwa terdiri dari 479.638 (49,47persen) laki-laki dan 489.989 

(50,53 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 

71.338 jiwa atau 7,36 persen dari total penduduk yang ada di 

Kaupaten Kendal. Serta jumlah rumah tangga di Kabupaten Kendal 

sebanyak 265.454 rumah tangga. Sedangkan kecamatan yang jumlah 

penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan 

jumlah penduduk 33.824 jiwa atau 3,48 persen dari total penduduk di 

Kabupaten Kendal. 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) bias dilihat dari 

tingkat pendidikan penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakatnya maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya. 
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2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

a. Definisi PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan 

sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu 

wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap 

tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang 

terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung dan menggunakan harga pada 

tahun tertentu sebagai dasar.  

Perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB adalah 

suatu hal yang biasa dilakukan, mengingat perkembangan dan 

perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam perekonomian suatu 

daerah atau negara. Penyajian PDRB tahun 2011 ini menggunakan 

tahun dasar 2000 sebagai dasar perhitungan PDRB atas dasar harga 

konstan. Hal ini sejalan dengan perhitungan yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), dan secara 

serentak dilakukan oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota di 

Indonesia.  

Kegunaan atas dasar harga berlaku yaitu untuk melihat 

pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar angka 
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konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ketahun (BPS Kabupaten Kendal, 2011: 5). 

1) Manfaat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Manfaat yang dapat diperoleh dari produk domestik regional bruto 

antara lain: 

a) PDRB harga berlaku menunjukan kemampuan sumber daya 

ekonomi untuk penghasilam dari satu Provinsi. Nilai PDRB 

yang besar menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang 

besar. 

b) PDRB harga berlaku menunjukan pendapatan yang 

memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu region. 

c) PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari 

tahun ke tahun. 

d) Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukan 

besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi 

dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai 

peranan besar menunjukan basis perekonomian suatu wilayah. 

e) PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukan 

bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan 

konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar. 
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f) Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukan peranan 

kelembagaan menggunakan barang/jasa yang dihasilkan sektor 

ekonomi. 

g) PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan 

bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan komsumsi, 

investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antar 

pulau/provinsi. 

h) PDRB dan PRB (Produk Regional Bruto) perkapita atas dasar 

harga berlaku menunjukan nilai PDRB dan PRB perkapita atau 

persatu orang penduduk. 

i) PDRB dan PRB (Produk Regional Bruto) perkapita atas dasar 

harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata 

ekonomi perkapita. 

 

2.1.3 Analisis Faktor 

a. Definisi Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah sebuah analisis yang mensyaratkan 

adanya keterkaitan antar item/variabel. Pada prinsipnya analisis faktor 

menyederhanakan huubungan yang komplek pada variabel yang 

diamati dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling 

berhubungan atau mempunyai korelasi pada suatu struktur data baru 

yang mempunyai faktor lebih kecil. Data-data yang dimasukkan 

umumnya metrik dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah 

yang besar.  
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Analisis faktor merupakan suatu kelas prosedur yang 

dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkas variabel yang 

banyak diringkas menjadi sedikit variabel, misalnya dari 15 variabel 

lama diubah menjadi 4 atau 5 variabel baru yang disebut faktor dan 

masih memuat sebagian besar informasi yang tergantung dalam 

variabel asli (original variabel) (Supranto, 2004: 114). 

Di dalam riset pemasaran dan riset bidang sosial akan 

diperoleh banyak variabel, kebanyakan dari variabel-variabel tersebut 

berkorelasi antara variabel satu dengan variabel lainya, sehingga harus 

diperkecil jumlahnya agar mudah dikelola. Hubungan antar-set dari 

banyak variabel yang terkait (berhubungan) diteliti dan dinyatkan 

dalam sedikit faktor yang mendasari. Di dalam analisis varian, regresi 

berganda dan diskriminasi, satu varibel disebut variabel tak bebas 

(dependent variabel) dan variabel lainya variabel bebas (Independent 

variabel) atau prediktor (Supranto, 2004: 114). 

b. Tujuan Analisis Faktor 

Adapun tujuan dasar dari analisis faktor dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1) Data summarization, yaitu mengidenfikasikan adanya hubungan 

antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Jika korelasi 

dilakukan antar variabel (dalam pengertian SPSS adalah ‘kolom’), 

analisis tersebut dinamakan R factor analysis. Namun jika korelasi 

dilakukan antar responden atau sampel (dalam pengertian SPSS 
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adalah ‘baris’), analisis disebut Q Factor Analysis, yang juga 

disebut Cluster Analysis. 

2) Data reduction, yaitu setelah melakukan korelasi, dilakukan proses 

membuat sebuah variabel set baru dimana variabel yang banyak 

direduksi menjadi beberapa variabel yang baru untuk 

menggantikan sejumlah variabel tertentu (Santoso, 2002: 93). 

c. Kegunaan Analisis Faktor 

Analisis faktor dapat digunakan dalam berbagai situasi, 

antara lain untuk:  

1) Mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis 

struktur saling berhubungan (korelasi) antar jumlah variabel 

dengan cara mendifinisikan satu set kesamaan variabel/dimensi. 

2) Mengenali dan mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak 

berkorelasi yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu 

set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis 

multivariat. 

3) Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau 

faktor yang menjelaskan antar satu set variabel. 

4) Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting 

dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk 

dipergunakan di dalam analisis multivariat (Supranto, 2004: 114). 
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Analisis faktor, banyak  aplikasinya di dalam riset 

pemasaran, manajemen dan ilmu sosial/kedokteran, dapat 

dikelompokan sebagai berikut:  

1) Analisis faktor bisa digunakan di dalam segmentasi pasar untuk 

mengidentifikasi variabel yang mendasari yang dipergunakan untuk 

mengeloompokan pelangan. Sebagai contoh, pembeli mobil baru 

mungkin dikelompokan didasarkan pada penekanan relatif (relative 

emphasis) pada ekonomi, alat transpor yang menyenangkan 

(conveniece), dan penampilan, kesenangan (comfrot). Berdasarkan 

data ini mungkin bisa diperoleh tiga segmen pelanggan/pembeli 

yaitu: relative seekers, conveniece seekers, dan comfrot seekers. 

2) Riset penduduk, anaisis faktor dapat dilakukan untuk menentukan 

atribut atau karakteristik merk yang mempengaruhi pilihan 

pelanggan/pembeli. Misalnya merk pasta gigi bisa dievaluasi 

berdasarkan perlindungan terhadap gigi, nafas segar dan harga 

murah. 

3) Studi advertensi, analisis faktor dapat dipergunakan untuk 

memahami kebiasaan mengkonsumsi media dari pasar sasaran (the 

target market). 

4) Penelitian harga, bisa digunakan untuk mengenali/ 

mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat pelanggan/pembeli 

yang sensitif terhadap harga (Supranto, 2004: 115). 
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d. Model Matematik dalam Analisis Faktor 

Model analisis faktor, komponen hipotesis diturunkan dari 

hubungan antar variabel terobservasi. Model analisis faktor 

mensyaratkan bahwa hubungan antar variabel terobservasi harus linier 

dan nilai koefisien korelasi tidak boleh nol, artinya harus ada 

hubungan. Komponen hipotesis yang diturunkan harus memiliki sifat-

sifat sebagai berikut: 

1) Komponen hipotesis tersebut diberi nama faktor. Faktor-faktor ini 

membentuk linearly independent variabel. Tidak ada faktor yang 

menjadi kombinasi linear dari faktor lain, sebab faktor-faktor 

tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bebas (indepandent) satu 

sama lain. 

2) Variabel komponen hipotesis yang disebut faktor tersebut, bisa 

dikelompokan menjadi dua yaitu: common factors and unique 

factors. Dua komponen ini bisa dibedakan kalau dinyatakan dalam 

timbangan (weight) di dalam persamaan linear, yang menurunkan 

variabel terobservasi dari variabel komponen hipotesis. 

3) Common factors selalu dianggap tidak berkorelasi dengan faktor 

unik. Faktor unik biasanya juga dianggap saling berkorelasi 

(manually uncorrelated), akan tetapi common factor mungkin atau 

tidak mungkin berkorelasi satu sama lain. 
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4) Umumnya dianggap bahwa jumlah common factor lebih sedikit 

dari jumlah variabel asli. Banyaknya faktor unik biasanya dianggap 

sama dengan banyaknya variabel asli. 

Adapun persamaan fundamental dari analisis faktor dapat 

ditulis sebagai berikut: 

X = AF+Vµ ................................. (2.3) 

(Supranto, 2004:120) 

Di mana, 

X = suatu vector yang berukuran n x 1 dari variabel acak (random) 

sebanyak n dengan X1, X2, . . . Xn 

A = Matriks koefisien n x m 

F = suatu vector yang berukuran m x 1 dari common faktor yaitu: 

F1, F2, . . . Fn 

V = matriks koefisien yang diagonal n x n untuk vektor unik yang 

merupakan kombinasi common factor dan faktor unik yang 

tertimbang. 

µ = suatu faktor acak dari n variabel faktor unik µ1, µ2, ... µn 

e. Statistik yang Relevan dengan Analisis Faktor 

Statistik kunci yang relevan dengan analisis faktor adalah 

sebagai berikut (Supranto, 2004: 117). 

1) Bartlett’s test of sphericity 

Yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa 

variabel tidak saling berkorelasi dalam populasi. Dengan kata lain, 
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matriks korelasi populasi merupakan matriks identitas, dimana 

setiap variabel berkorelasi dengan sendiri secara sempurna r = 1 

akan tetapi tidak berkorelasi dengan yang lainya r = 0. 

2) Matriks korelasi segitiga 

Matriks segitiga bagian bawah menunjukan korelasi sederhana r, 

antara semua pasangan variabel yang tercakup dalam analisis. Nilai 

atau angka pada diagonal utama yang semuanya sama yaitu 1, 

dihapus/ditiadakan. Jadi kalau ada 3 atau 4 variabel, bentuk matriks 

menjadi: 

Tabel 2.1 Matriks korelasi segitiga 3 variabel 

 X1 X2 X3 

X1    

X2 r21   

X3 R31 R32  

 

Tabel 2.2 Matriks korelasi segitiga 4 variabel 

 X1 X2 X3 X4 

X1     

X2 r21    

X3 R31 R32   

X4 R41 R42 R43  

 

3) Communality 

Yaitu jumlah varian yang disumbangkan oleh satu variabel dengan 

seluruh variabel lainya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi 
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atau bagian varian yang dijelaskan oleh common factor atau 

besarnya sumbangan suatu faktor terhadap seluruh varian. 

4) Eigenvalue 

Merupakan jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor. 

5) Factor loading 

Yaitu korelasi sederhana antara variabel dengan faktor. 

6) Factor loading plot 

Yaitu suatu plot dari variabel asli dengan menggunakan factor 

loadings sebagai koordinat. 

7) Factor matrix 

Faktor yang memuat semua faktor loadings dari semua variabel 

pada semua factor extracted. 

8) Factor scores 

Merupakan skor komposit yang diestimasi untuk setiap responden 

pada faktor turunan (derived factors). 

9) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of sampling adequacy merupakan suatu indeks yang 

dipergunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai tinggi 

antara 0,5-1,0 berarti analisis faktor tepat, kalau kurang dari 0,5 

maka analisis faktor dikatakan tidak tepat. 

10) Pracentage of variance 

Merupakan persentase varian total yang disumbangkan oleh 

setiap faktor. 
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11) Residual 

Merupakan perbedaan antara korelasi yang terobservasi 

berdasarkan input correlation matrix dan korelasi hasil reproduksi 

yang diperkirakan dari matrik faktor. 

12) Scree plot 

Merupakan plot dari eigen sumbu tegak (vertikal) dan banyaknya 

faktor sebagai sumbu datar, untuk menentukan banyaknya faktor 

yang bisa ditarik (factor extraction). 

f. Asumsi pada Analisis Faktor 

Prisip utama analisis faktor adalah korelasi maka, asumsi-

asumsi yang harus dipenuhi pada analisis faktor terkait dalam korelasi, 

sebagai berikut (Santoso, 2002: 94). 

1) Besar korelasi atau korelasi antar variabel independen harus cukup 

kuat, misal di atas 0,5. 

2) Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan 

menganggap tetap variabel yang lain, justru harus kecil. Pada 

SPSS, deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan 

Anti-Image Correlation. 

3) Pengujian seluruh matrik korelasi (korelasi antar variabel), yang 

diukur dengan besaran Bartlest Test of Spherieity atau measure 

Sampling Adequacy (MSA). Pengujian ini mengharuskan adanya 

korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. 
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4) Pada beberapa kasus, asumsi normalitas dari variabel-variabel atau 

faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. 

g. Melakukan Analisis Faktor 

Proses dasar dari analisis faktor, sebagai berikut (Santoso, 

2002: 95). 

1) Menetukan variabel apa saja akan dianalisis. 

2) Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, dengan 

menggunakan metode Bartlest test of sphericity serta pengukuran 

dengan Measure of Sampling Adequacy (MSA). 

3) Melakukan proses inti pada analisis faktor, yakni factoring atau 

menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah 

lolos pada uji variabel sebelumnya. 

4) Melakukan proses factor rotation atau rotasi tehadap faktor yang 

telah terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang 

masuk ke dalam faktor tertentu. Beberapa metode rotasi: 

a) Orthogonal rotation, yakni memutar sumbu 900. Proses rotasi 

dengan metode Orthogonal masih bisa dibedakan menjadi, 

quartimax, varimax dan equimax. 

b) Oblique rotation, yakni memutar sumbu ke kanan, namun tidak 

harus 900. Proses rotasi dengan metode ini masih bisa dibedakan 

menjadi oblimin, promax, dan orthoblique. 
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5) Interpretasi atas faktor yang telah terbentuk, khususnya memberi 

nama atas faktor yang terbentuk tersebut, yang dianggap bisa 

mewakili variabel-variabel anggota faktor tersebut. 

6) Validasi atas hasil faktor untuk memenuhi apakah faktor yang 

terbentuk telah valid. Validasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti: 

a) Membagi sampel awal menjadi dua bagian, kemudian 

membandingkan hasil faktor sampel satu dengan sampel dua. 

Jika hasil tidak banyak perbedaan, bisa dikatakan faktor yang 

terbentuk telah valid. 

b) Dengan melakukan metode Confirmaty Factor Analysis (CFA) 

dengan cara Struktural Equation Modelling. Proses ini bisa 

dibantu dengan software khusus seperti LISREL. 

 

2.1.4 Penggunaan SPSS pada Analisis Faktor 

Perkembangan teknologi pengolahan data yang berkaitan 

dengan penelitian telah meningkat sedemikian pesatnya sehingga disadari 

atau tidak, memaksa perusahaan-perusahaan pembuat software 

pengolahan data untuk selalu me-release versi terbarunya apabila tidak 

ingin ditinggal penggunanya. 

Software pengolahan data yang ada banyak ragamnya dan 

masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, misalkan SPSS, Minitab, 

Ecostat, Statgraphics, SAS, dan lainya. Versi terbaru dari software 

tersebut memudahkan pengguna karena semakin banyak aplikasi statistik 
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yang mampu ditangani serta tampilan dan penggunanya yang user 

frendly. 

SPSS (Statistical Program for Social Science) adalah suatu 

program komputer statistik yang mampu untuk memproses data statistik 

yang mampu untuk memproses data statistik secara cepat dan tepat, 

menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan 

(Ghozali, 2005). 

a. Bagian-bagian SPSS 

Dalam SPSS ada berbagai macam windows  yang bisa tampil 

sekaligus yang akan melakukan berbagai proses. Namun yang pasti 

harus digunakan adalah data editor sebagai bagian input  dan proses, 

serta output viewer yang merupakan tempat output hasil pengolahan 

data. Sedangkan window yang lain merupakan pilihan yang tidak 

harus dilakukan jika memang dikehendaki ada perubahan pada 

tampilan output. 

1) Data Editor 

Window ini terbuka secara otomatis setiap kali program 

SPSS dijalankan dan berfungsi untuk data SPSS. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan Data Editor 
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Menu yang ada pada window editor: 

a) File 

Menu file berfungsi untuk menangani hal-hal yang 

berhubungan dengan file data, seperti membuat file baru, 

membuka file tertentu, mengambil data dari program lain, 

mencetak isi dri data editor dan lainya. 

b) Edit 

Menu edit berfungsi untuk menangani hal-hal yang 

berhubungan dengan memperbaiki atau mengubah nilai data 

(duplikasi data, menggilangkan data, edit data dan lainya). 

Selain itu, menu edit juga berfungsi untuk mengubah setting 

options (seperti output label, script dan lainya). 

c) View 

Menu view berfungsi untuk mengatur toolbar (status 

baru, penambahan value label dan lainya). 

d) Data 

Menu data berfungsi untuk membuat perubahan SPSS 

secara keseluruhan, seperti mengurutkan data, menyeleksi data 

berdasarkan kreteria tertentu, menggabung data dan sebagainya. 

e) Transfrom 

Menu transfrom berfungsi untuk membuat perubahan 

pada variabel dengan kriteria tertentu yang telah dipilih. 
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f) Analyze 

Menu analyze merupakan menu inti dari SPSS yang 

berfungsi untuk melakukan semua proses atau prosedur 

perhitungan statistik, seperti uji t, uji F, regresi, time series dan 

lainya. 

g) Grape 

Menu grape berfungsi untuk membuat berbagai jenis 

grafik untuk mendukung analisis statistik, seperti Pie, Line, Bar, 

dan kombinasinya. 

h) Utilities 

Menu utilitis adalah menu tambahan yang mendukung 

program SPSS, seperti: 

(1) Memberi informasi tentang variabel yang sedang 

dikerjakan. 

(2) Menjalankan script. 

(3) Mengatur tampilah menu-menu lain.  

i) Window 

Menu window berfungsi untuk berpindah (switch) di 

antara menu-menu yang lain SPSS. 

j) Help 

Menu help berfungsi untuk menyediakan bantuan 

informasi mengenai program SPSS yang bisa diakses secara 

mudah dan jelas. 
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2) Output Viewer 

 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan Output Viewer 

Jika menu editor berfungsi memasukkan data yang siap 

diolah oleh SPSS, kemudian melakukan pengolahan data yang 

dilakukan lewat menu analyze, maka hasil pengolahan data atau 

informasi ditampilkan lewat menu SPSS viewer atau dapat juga 

disebut viewer saja. Menu ini pada prisipnya sama dengan menu 

editor, seperti file, edit, view, insert, format, analyze, graphs, 

utilities, window dan help. 

b. Langkah analisis faktor menggunakan SPSS 

1) Menilai variabel yang layak 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai variabel 

yang layak adalah sebagai berikut (Santoso, 2002:98). 

a. Buka file factor 

b. Dari menu utama SPSS, pilih analyze, lalu submenu data 

reduction, lalu pilih factor. 
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c. Tampak di layar tampilan windows factor analysis. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan window factor analysis 

d. Masukkan semua variabel yang akan dianalisis ada kotak 

variables. 

e. Pilih Descriptive, kemudian pada Correlation Matrix 

aktifkan KMO and Bartlet’s of Sphericity maka akan 

tampak di layar window faktor analyze: Descriptives seperti 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan Factor Analyze: Descriptives 

f. Pilih Continue dan abaikan lainnya lalu tekan OK. 
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2) Faktoring 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan factoring 

dalah sebagai berikut (Santoso 2002: 114). 

a. Buka file factor 

b. Dari menu utama SPSS, pilih analyze lalu submenu data 

reduction, lalu pilih factor. 

c. Tampak di layar tampilan window factor analyze seperti 

pada gambar 3. 

d. Masukkan semua variabel yang akan dianalisis pada kotak 

variables. 

e. Pilih Extraction maka akan tampak dilayar windows faktor 

analyze. Extraction, pada method pilih principal 

components, pada analyze aktifkan Correlation matrix, 

pada display aktifkan unrotated faktor solution dan scree 

plot, kemudian Extract pada eigenvalue over diisi 1 dan 

Maximum iteration for Convergence tetap pada angka 25, 

sehingga diperoleh tampilan dibawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan Factor analysis: Extraction 

f. Pilih Continue dan abaikan lainnya lalu tekan OK. 
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3) Rotasi  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan 

rotasi adalaha sebagai berikut (Santoso 2002: 114). 

a. Buka file factor 

b. Dari menu utama SPSS, pilih analyze lalu submenu data 

reduction, lalu pilih factor. 

c. Tampak di layar window factor analyze seperti pada 

gambar 2.3. 

d. Masukkan semua variabel yang akan dianalisis pada kotak 

variables. 

e. Pilih Rotation maka akan tampak di layar windows factor 

analysis Rotation, pada Method pilih Varimax, kemudian 

pada display aktifkan Rotated Solution dan Loading Plot 

(s), Maximum Iteration for Convergence tetap pada angka 

25, sehingga diperoleh tampilan seperti di bawah ini. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Factor Analysis: Rotation 

f. Pilih Continue dan abaikan lainnya lalu tekan OK. 
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Setelah semua langkah di atas dilakukan, maka akan 

diperoleh print out atau output. Apabila angka pada tabel Anti-

Image Matilces (yang memiliki tanda a/MSA) nilainya kurang dari 

0,5 maka analisis factor dikatakan tidak tepat dan variabel tersebut 

harus dihilangkan ulangi langkah-langkah di atas sampai angka 

yang bertanda a nilainya lebih dari 0,5. Jika terdapat lebih dari satu 

variabel yang memiliki nilai a/MSA kurang dari 0,5 maka hanya 

variabel yang memiliki nilai a/MSA yang paling kecil yang 

dihilangkan yang lainnya tetap dimasukkan dalam model. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup 

Lingkup penelitian yang dilakukan adalah data produk domestik 

regional bruto (PDRB) sektoral atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 

2000, periode tahun 1997 sampai tahun 2011. Data PDRB mencakup 9 

sektor. Pengambilan tahun dasar 2000 didasarkan pertimbangan bahwa BPS 

mulai tahun 2000 telah menetapkan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2000 

sebagai dasar perhitungan PDRB. 

 

3.2 Variabel 

Variabel yang dianalisis adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000 periode tahun 

1997 sampai tahun 2011 pada 9 sektor lapangan usaha yang akan dianalisis, 

yakni sektor industri; sektor perdagangan, rumah makan dan jasa 

akomodasi; sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian;  sektor 

jasa-jasa; sektor bangunan; sektor listrik, gas dan air minum; sektor lembaga 

keuangan, persewaan dan perusahaan; sektor angkutan dan komunikasi. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

cara mengambil data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten 

Kendal. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang nilai 

PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sektor 

lapangan usaha. 

3.4 Teknik Analisis Faktor 
Langkah-langkah yang diperlukan di dalam analisis faktor adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah dalam analisis faktor 

Merumuskan masalah 

Pilih variabel surrogate Hitung skor faktor 

Lakukan rotasi 

Tentukan model analisis 

Bentuk matriks korelasi 

Interprestasikan faktor 
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Langkah pertama dalam analisis faktor adalah merumuskan 

masalah faktor dan mengidenfikasi/mengenali variabel-variabel asli yang 

akan dianalisis faktor. Matriks korelasi dari variabel-variabel ini dibentuk 

dan metode analisis faktor dipilih. Penentuan banyaknya faktor yang 

disarikan (extracted) dari variabel yang banyak tersebut dan metode rotasi 

yang akan digunakan. Langkah berikutnya harus menginterpretasikan faktor 

hasil rotasi. Skor faktor harus dihitung atau variabel surrogate harus dipilih 

untuk mewakili. 

Untuk melakukan analisis faktor menggunakan program SPSS, 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menilai variabel yang layak 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai variabel yang 

layak adalah sebagai berikut. 

a. Buka file factor 

b. Dari menu utama SPSS, pilih analyze, lalu submenu data 

reduction, lalu pilih factor. 

c. Tampak di layar tampilan windows factor analyze seperti pada 

gambar 2.3. 

d. Masukkan semua variabel yang akan dianalisis ada kotak variables. 

e. Pilih Descriptive, kemudian pada Correlation Matrix aktifkan 

KMO and Bartlet’s of Sphericity maka akan tampak di layar 

window faktor analyze:Descriptive seperti gambar 2.4. 

f. Pilih Continue dan abaikan lainnya lalu tekan OK. 
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2. Factoring 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan factoring 

dalah sebagai berikut (Santoso, 2002: 114). 

a. Buka file factor 

b. Dari menu utama SPSS, pilih analyze lalu submenu data 

reduction, lalu pilih factor. 

c. Tampak di layar tampilan window factor analyze seperti pada 

gambar 2.3. 

d. Masukkan semua variabel yang akan dianalisis pada kotak 

variables. 

e. Pilih Extraction maka akan tampak dilayar windows faktor 

analyze. Extraction, pilih principal components, pada analyze 

aktifkan Correlation matrix dan Extract kemudian pada 

eigenvalue over diisi 1 dan Maximum iteration for Convergence 

diisi 25, sehingga diperoleh tampilan gambar 2.5. 

f. Pilih Continue dan abaikan lainnya lalu tekan OK. 

3. Rotasi  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan rotasi adalah 

sebagai berikut (Santoso, 2002: 114). 

a. Buka file factor 

b. Dari menu utama SPSS, pilih analyze lalu submenu data reduction, 

lalu pilih factor. 

c. Tampak di layar windows factor analyze seperti pada gambar 2.3. 
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d. Masukkan semua variabel yang akan dianalisis pada kotak 

variables. 

e. Pilih Rotation maka akan tampak di layar windows factor analysis 

Rotation, pada Method pilih Varimax, kemudian pada display 

aktifkan Rotated Solution dan Loading Plat (s), Maximum 

Iteration for Convergence diisi 25, sehingga diperoleh tampilan 

seperti seperti gambar 2.6. 

f. Pilih Continue dan abaikan lainnya lalu tekan OK. 

Setelah semua langkah di atas dilakukan maka akan diperoleh 

print out atau output. Apabila angka pada tabel Anti-Image Matrices 

(yang memiliki tanda a/MSA) nilainya kurang dari 0,5 maka analisis 

faktor dikatakan tidak tepat dan variabel tersebut harus dihilangkan 

(Santoso, 2002: 101).  

Ulangi langkah-langkah di atas sampai angka yang bertanda a 

nilainya lebih dari 0,5. Jika terdapat lebih dari satu variabel yang 

memiliki nilai a/MSA kurang dari 0,5 maka hanya variabel yang 

memiliki nilai a/MSA yang paling kecil yang dihilangkan yang lainnya 

tetap dimasukkan dalam model. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis faktor atas kesembilan 

varibel (pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; 

listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; 

pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan, persewaan dan 

perusahaan; jasa-jasa) nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan nilai PDRB 

atas dasar harga konstan tahun 2000. Data nilai PDRB atas dasar harga 

berlaku disajikan pada Lampiran 1, sedangkan data nilai PDRB atas dasar 

harga konstan tahun 2000 disajikan pada Lampiran 2. 

Dari Lampiran 1, nilai PDRB atas dasar harga berlaku setelah 

dianalisis faktor menggunakan program SPSS dengan langkah-langkah dari 

menu utama SPSS, pilih analyze, pada submenu pilih data reduction, pilih 

factor. Masukkan semua variabel pada kotak variables, pilih descriptive, 

kemudian pada correlation matrix aktifkan KMO and bartlett’s test of 

sphericity, pilih Continue. Selanjutnya pilih Extraction pada method pilih 

principal components, pada analyze aktifkan correlation marix, pada 

display aktifkan unrotated faktorsolution dan scree plot, kemudian Extract 

pada eigenvalue over diisi 1 dan Maximum iteration for Convergence tetap 

pada angka 25. Pilih Continue, tekan OK, sehingga dihasilkan out put 

sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil output KMO and Bartlett’s Test 

 

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa angka KMO dan Bartlett’s Test 

adalah 0,768 dengan nilai signifikan 0,000. Angka tersebut sudah di atas 0,5 

dan nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,000<0,05), maka sektor dan sampel 

yang ada dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis per-sektor dengan metode 

anti-image sebagaimana Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil output Anti-Image Matrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 4.2 anti image matrices di atas, khususnya pada angka 

korelasi yang bertanda a (arah diagonal dari kiri ke kanan bawah) bahwa 
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angka MSA (Measure Sampling Adequacy) untuk semua variabel bernilai di 

atas 0,5, maka semua sektor bisa dilakukan proses analisis faktor 

selanjutnya. 

Setelah dilakukan analisis semua sektor (pertanian; pertambangan 

dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; 

perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; lembaga 

keuangan, persewaan dan perusahaan; jasa-jasa) dapat dilakukan analisis 

lebih lanjut dan masuk dalam model. Berdasarkan output SPSS di bawah ini 

sehingga dapat diinterprestasikan sebagaimana Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil output Component Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi kesembilan sektor pada satu 

faktor (nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2011) 

yang terbentuk, sedangkan angka-angka yang ada dalam tabel tersebut 

adalah factor loadings, yang menunjukkan besarnya korelasi antara satu 

sektor dengan komponen 1. 
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1. Korelasi antara sektor pertanian dengan komponen 1 hubunganya sangat 

kuat sebesar 0,984. 

2. Korelasi antara sektor pertambangan dan penggalian dengan komponen 1 

hubunganya sangat kuat sebesar 0,990. 

3. Korelasi antara sektor industri pengolahan dengan komponen 1 

hubunganya sangat kuat sebesar 0,997. 

4. Korelasi antara sektor listrik, gas dan air minum dengan komponen 1 

hubunganya sangat kuat sebesar 0,987. 

5. Korelasi antara sektor bangunan dengan komponen 1 hubunganya sangat 

kuat sebesar 0,981. 

6. Korelasi antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan komponen 

1 hubunganya sangat kuat sebesar 0,999. 

7. Korelasi antara sektor pengangkutan dan komunikasi dengan komponen 

1 hubunganya sangat kuat sebesar 0,999. 

8. Korelasi antara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan 

komponen 1 hubunganya sangat kuat sebesar 0,999. 

9. Korelasi antara sektor jasa-jasa dengan komponen 1 hubunganya sangat 

kuat sebesar 0,994. 

Dari Tabel 4.3, nilai korelasi sektor perdagangan, hotel dan restoran; 

pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa-jasa masing-

masing sebesar 0,999 lebih besar dibandingkan sektor lain, maka ketiga 

sektor tersebut mempunyai kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB atas 

dasar harga berlaku. Dengan kata lain, semua angka factor loading ada 
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diatas angka pembatas (cut off poin) yaitu 0,5. Dengan demikian, sebuah 

faktor atau komponen yang terbentuk sudah bisa mewakili semua sektor 

yang ada. 

Dari Lampiran 2, nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 

setelah dianalisis faktor menggunakan program SPSS dengan langkah-

langkah dari menu utama SPSS, pilih analyze, pada submenu pilih data 

reduction, pilih factor. Masukkan semua variabel pada kotak variables, 

pilih descriptive, kemudian pada correlation matrix aktifkan KMO and 

bartlett’s test of sphericity, pilih Continue. Selanjutnya pilih Extraction 

pada method pilih principal components, pada analyze aktifkan correlation 

marix, pada display aktifkan unrotated faktorsolution dan scree plot, 

kemudian Extract pada eigenvalue over diisi 1 dan Maximum iteration for 

Convergence tetap pada angka 25. Pilih Continue, tekan OK. Sehingga 

dihasilkan out put sebagaimana pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Output KMO and Bartlett’s Test 

 

 

 

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa angka KMO dan Bartlett’s Test 

adalah 0,803 dengan nilai signifikan 0,000. Angka tersebut sudah di atas 0,5 

(0,803>0,5) dan nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,000<0,05), maka sektor 

dan sampel yang ada bisa dianalisis lebih lanjut. Analisis per-variabel 

dengan metode anti-image sebagaimana pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil output Anti-Image Matrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 4.5 anti image matrices di atas, khususnya pada angka 

korelasi yang bertanda a (arah diagonal dari kiri ke kanan bawah) bahwa 

angka MSA (Measure Sampling Adequacy) untuk semua sektor bernilai di 

atas 0,5, maka semua sektor (pertanian; pertambangan dan penggalian; 

industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan, 

hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan, 

persewaan dan perusahaan; jasa-jasa) bisa dilakukan proses analisis faktor 

lebih lanjut. 

Setelah dilakukan analisis ternyata semua variabel bisa dilakukan 

analisi lebih lanjut dan masuk dalam model. Berdasarkan output SPSS di 

bawah ini sehingga dapat kita interprestasikan sebagaimana pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil output Component Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan distribusi kesembilan sektor 

pada faktor menunjukkan distribusi kesembilan sektor pada satu faktor (nilai 

PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 Kabupaten Kendal Tahun 

2011) yang terbentuk, Sedangkan angka-angka yang ada dalam tabel 

tersebut adalah factor loading, yang menunjukkan besarnya korelasi antara 

suatu sektor dengan komponen 1 atau faktor 1.  

1. Korelasi antara sektor pertanian dengan komponen 1 hubunganya sangat 

kuat sebesar 0,996. 

2. Korelasi antara sektor pertambangan dan penggalian dengan komponen 1 

hubunganya sangat kuat sebesar sebesar 0,996. 

3. Korelasi antara sektor industri pengolahan dengan komponen 1 

hubunganya sangat kuat sebesar 0,997. 

4. Korelasi antara sektor listrik, gas dan air minum dengan komponen 1 

hubunganya sangat kuat sebesar 0,951. 
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5. Korelasi antara sektor bangunan dengan komponen 1 hubunganya sangat 

kuat sebesar 0,990. 

6. Korelasi antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan komponen 

1 hubunganya sangat kuat sebesar 0,998. 

7. Korelasi antara sektor pengangkutan dan komunikasi dengan komponen 

1 hubunganya sangat kuat sebesar 0,996. 

8. Korelasi antara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan 

komponen 1 hubunganya sangat kuat sebesar 0,993. 

9. Korelasi antara sektor jasa-jasa dengan komponen 1 hubunganya sangat 

kuat sebesar 0,997. 

Dari Tabel 4.6 nilai korelasi sektor perdagangan, hotel dan restoran 

sebesar 0,998 lebih besar dibandingkan sektor lain, maka sektor 

perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi terbesar terhadap 

nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Dengan kata lain, semua 

angka factor loading ada diatas angka pembatas (cut off poin) yaitu 0,5. 

Dengan demikian, sebuah faktor atau komponen yang terbentuk sudah bisa 

mewakili semua faktor yang ada.  
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa variabel yang diteliti 

ternyata dari semua variabel dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut, 

artinya tidak ada variabel yang dihilangkan atau tidak layak untuk dianalisis 

lebih lanjut, baik pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun nilai 

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.  

Pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku, semua variabel layak 

untuk dianalisis lebih lanjut, karena nilai MSA-nya lebih dari 0,5 yakni 

untuk pertanian sebesar 0,675; untuk pertambangan dan penggalian sebesar 

0,756; untuk industri pengolahan sebesar 0,679; untuk listrik, gas dan air 

minum sebesar 0,915; untuk bangunan sebesar 0,714; untuk perdagangan, 

hotel dan restoran sebesar 0,680; untuk pengankutan dan komunikasi 

sebesar 0,847; untuk keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 

0,922; dan untuk jasa-jasa sebesar 0,824.  

Pada nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, semua 

variabel layak untuk dianalisis lebih lanjut, karena nilai MSA-nya lebih dari 

0.5 yakni untuk pertanian sebesar 0,784; untuk pertambangan dan 

penggalian sebesar 0,929; untuk industri pengolahan sebesar 0,741; untuk 

listrik, gas dan air minum sebesar 0,772; untuk bangunan sebesar 0,895; 

untuk perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,736; untuk pengankutan 

dan komunikasi sebesar 0,726; untuk keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan sebesar 0,815; dan untuk jasa-jasa sebesar 0,883. Jadi semua 

variabel berpengaruh terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun 

terhadap nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. 
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Setelah dilakukan analisis ternyata indikator-indikator yang 

berpengaruh tehadap PDRB atas dasar harga berlaku maupun terhadap 

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Kendal adalah sektor 

pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, rumah makan dan jasa 

akomodasi; sektor pertambangan dan penggalian;  sektor bangunan; sektor 

listrik, gas dan air minum; sektor lembaga keuangan, persewaan dan 

perusahaan; sektor angkutan dan komunikasi; sektor jasa-jasa. Oleh karena 

itu, variabel tersebut tidak dikeluarkan dari model, karena pada masing-

masing hasil analisis di atas menunjukkan angka korelasi yang bertanda a 

(arah diagonal dari kiri ke kanan bawah) bahwa angka MSA (Measure 

Sampling Adequacy) untuk semua variabel bernilai di atas 0,5 untuk hasil 

analisis nilai PDRB berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga 

konstan tahun 2000.  

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun 

(harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi). 

Kegunaan atas dasar harga berlaku yaitu untuk melihat pergeseran dan 

struktur ekonomi.  

Analisis pada PDRB atas dasar harga berlaku menunjukan bahwa 

semua sektor atau varibel dapat dilakukan analisis lebih lanjut, dimana 

masing-masing hasil analisis menunjukkan angka korelasi yang bertanda a 

(arah diagonal dari kiri ke kanan bawah) bahwa angka MSA (Measure 

Sampling Adequacy) untuk semua variabel bernilai di atas 0,5. Semua 



49 
 

 
 

varibel setelah dianalisis lebih lanjut menunjukkan distribusi kesembilan 

variabel pada komponent yang terbentuk, dimana korelasi variabel sektor 

perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, 

persewaan dan jasa-jasa meberikan kontribusi terbesar yaitu masing-masing 

sebesar 0,999 terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. 

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung dan menggunakan harga pada tahun 

tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar angka konstan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.  

Analisis pada PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 

menunjukan bahwa semua sektor atau varibel dapat dilakukan analisis lebih 

lanjut, dimana masing-masing hasil analisis menunjukkan angka korelasi 

yang bertanda a (arah diagonal dari kiri ke kanan bawah) bahwa angka 

MSA (Measure Sampling Adequacy) untuk semua variabel bernilai di atas 

0,5. Semua varibel setelah dianalisis lebih lanjut menunjukkan distribusi 

kesembilan variabel pada komponent yang terbentuk, dimana korelasi 

variabel perdagangan, hotel dan restoran meberikan kontribusi terbesar yaitu 

0,998 lebih besar dibandingkan variabel lain, maka variabel perdagangan, 

hotel dan restoran mempunyai kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB atas 

dasar harga konstan tahun 2000. 

PDRB atas dasar harga belaku dan dasar harga konstan tahun 2000 

Kabupaten Kendal semua angka korelasi bernilai positif, maka semakin 

besar nilai yang terdapat pada masing-masing sektor, makin besar pula nilai 
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PDRB atas dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan tahun 2000 

Kabupaten Kendal. Hal ini menunjukkan bahwa kesembilan sektor  

berkaitan erat dengan hasil PDRB Kabupaten Kendal atas dasar harga 

berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Sektor-sektor yang layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut 

berdasarkan PDRB Kabupaten Kendal periode 1997-2011 adalah 

variabel pertanian; industri; perdagangan, rumah makan dan jasa 

akomodasi; pertambangan dan penggalian;  jasa-jasa; bangunan; listrik, 

gas dan air minum; lembaga keuangan, persewaan dan perusahaan; 

angkutan dan komunikasi. 

2. Sektor-sektor yang layak untuk dihilangkan (direduksi) berdasarkan 

PDRB Kabupaten Kendal periode 1997-2011 adalah tidak ada, karena 

semua sektor dapat dilakukan analisis lebih lanjut.  

3. Sektor-sektor yang dapat masuk dalam model yang telah diperoleh 

berdasarkan PDRB Kabupaten Kendal periode 1997-2011 adalah semua 

sektor yang ada (pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran; 

pertambangan dan penggalian;  jasa-jasa; bangunan; listrik, gas dan air 

minum; lembaga keuangan, persewaan dan perusahaan; angkutan dan 

komunikasi). 

4. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap 

PDRB Kabupaten Kendal periode 1997-2011 berdasarkan harga belaku
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adalah perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sedangkan PDRB Kabupaten 

Kendal periode 1997-2011 berdasarkan harga konstan 2000 adalah 

perdagangan, hotel dan restoran. 

 

5.2 Saran 

a. Untuk Analisis Faktor disarankan dalam analisis data, sebaiknya data 

yang akan dianalisis minimal 15 data, sehingga output tidak ada yang 

eror dan penyajian datanya lebih lengkap sehingga informasi yang 

diperoleh bisa maksimal. 

b. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu memberikan perhatian yang lebih 

terhadap semua sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Kendal, 

khususnya pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk sektor 

bangunan. Dengan cara melakukan pembangunan diberbagai sektor 

dilapisan masyarakat seperti membangun sekolah, puskesmas, dan 

fasilitas umum lainya, sehingga kontribusi pada sektor pembangunan 

untuk nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kendal. Pada nilai 

PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 untuk sektor listrik, gas dan 

air minum. Dengan cara pengawasan lebih khusus untuk sektor tersebut, 

seperti halnya pada penggunaan listrik, dimana sekarang banyak kasus 

tentang pencurian listrik yang merugikan pemerintah maupun negara, 

agar kontribusi sektor lapangan usaha yang ada dapat meningkat untuk 

tahun-tahun berikutnya. 
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ProdukDomestik Regional Bruto 
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 

Kabupaten Kendal Tahun 1997-2011 

  
  

 
  

 
    

  
Tahun Pertanian 

Pertambangan 
Industri 

Listrik, Gas dan 
Bangunan 

Perdagangan Pengankutan 
Keuangan Jasa-jasa 

Penggalian  Air Minum Restoran Komunikasi 
1997 536072.64 12600.58 1051454.06 24846.72 59536.1 409718.02 39937.28 51961.00 162352.73 
1998 800810.65 12559.32 1484381.72 38024.57 50943.55 593459.03 57024.13 70467.20 239491.12 
1999 982063.48 13180.09 1350773.61 47808.20 57993.67 563875.58 78233.60 78233.60 269189.75 
2000 1098161.92 15157.06 1441708.93 60084.91 66060.73 609261.93 87266.53 87862.65 312955.61 
2001 1154429.64 19970.84 1672519.77 72898.28 80205.68 706469.88 109552.61 102202.76 367984.25 
2002 1158303.95 46066.19 1769443.24 84630.37 182123.63 836087.46 130986.22 115746.86 308569.54 
2003 1183769.19 51332.35 1977297.80 80678.83 208822.20 910924.74 142731.85 131770.56 453301.27 
2004 1316713.86 54927.85 2066000.54 75784.71 211016.46 973596.77 149797.17 148849.63 509035.12 
2005 1418740.16 63578.40 2278843.17 89837.23 225552.96 1072306.07 174674.93 167945.84 570664.23 
2006 1720429.14 76435.10 2459051.68 107185.92 271349.21 1191497.55 225348.04 194074.14 668343.03 
2007 1916695.63 92427.28 2728472.51 131818.72 285025.89 1333577.16 253537.11 218784.82 736614.32 
2008 2128353.65 105295.92 3076225.13 147737.10 311125.50 1497587.70 293682.01 251547.90 866723.22 
2009 2568481.52 116460.71 3178947.84 154441.04 357305.91 1615687.72 319369.40 289696.92 956783.13 
2010 2821241.90 124730.76 3649521.67 165023.32 393978.13 1827277.79 364701.30 322961.61 1109224.85 
2011 3369999.41 133315.18 3971823.08 174946.09 434550.57 2036428.50 401969.68 353501.22 1246623.70 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal 
 

Mengetahui, 
Kepala BPS Kabupaten Kendal 
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Produk Domestik Regional Bruto 
 

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 
Kabupaten Kendal Tahun 1997-2011 

    
  

  
  

  
Tahun Pertanian Pertambangan Industri 

Listrik, Gas dan 
Bangunan Perdagangan 

Pengankutan 
Keuangan Jasa-jasa 

 Air Minum Komunikasi 
1997 315353,97 9706,64 750231,61 22361,46 44997,14 297712,07 31644,84 41843,01 126528,51 
1998 289381,38 7665,53 684544,37 25756,60 23591,53 267538,44 31841,05 40195,21 117310,70 
1999 298035,36 7218,80 693120,68 29062,91 26284,30 267432,34 31955,71 37501,71 126831,21 
2000 314839,12 7425,90 685605,53 31276,66 28189,24 268025,49 36616,49 41158,54 137637,72 
2001 297330,37 8432,31 716641,75 32878,61 30594,19 281181,53 37555,96 43202,01 144939,04 
2002 998119,33 35085,93 1523126,01 60271,39 129844,86 710531,49 95231,3 93225,01 297616,44 
2003 979932,51 36515,19 1613583,82 50413,48 130408,82 741003,99 97038,1 93711,7 319118,82 
2004 1027499,92 37149,42 1641119,86 44680,42 124340,62 759013,36 98469,78 100996,97 334328,84 
2005 1027494,44 38626,20 1716524,18 45258,31 117456,49 787077,76 101510,1 106959,14 336447,63 
2006 1079408,71 42347,62 1756426,89 48121,20 128521,63 809634,64 106325,91 112158,19 350854,76 
2007 1082393,63 48050,97 1859317,25 56192,13 132000,26 846226,79 118060,40 117828,73 364558,01 
2008 1125211.42 49920.30 1927188.77 57989.49 139957.57 877575.39 127686.52 127187.48 389877.37 
2009 1271432.21 53220.39 1959314.05 58547.48 151985.06 915672.41 134411.98 137501.24 408594.48 
2010 1258430.83 54524.43 2153337.09 59332.91 159796.42 981409.38 146336.37 146035.65 434876.22 
2011 1397854.05 55293.07 2228765.64 60072.44 168061.98 1031584.87 156623.15 153939.74 465214.85 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal 

Mengetahui, 
Kepala BPS Kabupaten Kendal 
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Tampilan Output analisis nilai PDRB atas dasar harga berlaku 
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Hasil Output analisis PDRB atas dasar konstan tahun 2000 
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