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ABSTRAK

Anas, Muhammad Azwar. 2015. “Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam
Perekonomian Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan Analisis Input Output”.
Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri
Semarang. Dosen Pembimbing. Deky Aji Suseno, S.E., M.Si.
Kata kunci : Industri Pengolahan, Analysis Input-Output.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat melalui nilai PDRB serta pendapatan
perkapita. Kontribusi nilai yang diberikan setiap sektor terhadap pertumbuhan nilai
PDRB di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal
ini tidak lepas dari peran sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi
tertinggi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 32,56%,
dengan laju pertumbuhan sebesar 5,91% pada tahun 2013. Akan tetapi dari
peningkatan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah tersebut, masih terjadi perbedaan
kontribusi antarsektor terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah yang cenderung
mencolok, maka kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa belum adanya
keseimbangan pengaruh antarsektor yang baik pada sektor-sektor ekonomi di
Provinsi Jawa Tengah. Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan
pendapatan, kesenjangan tenaga kerja pada tiap sektornya yang akan selalu menjadi
masalah jika dibiarkan secara terus menerus.
Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan sektor industri pengolahan
dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Kemudian menganalisis keterkaitan
sektor industri pengolahan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya di Provinsi
Jawa Tengah, baik bagi penyedia input maupun sektor-sektor yang menggunakan
output dari sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu
penelitian ini juga menganalisis koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran
sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah, serta menganalisis pengaruh
ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor industri pengolahan berdasarkan efek
pengganda (multiplier) terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja di Provinsi
Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
pada Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 klasifikasi 19 sektor
yang diagregasi menjadi 9 sektor dan untuk pengolahan data dilakukan dengan
bantuan program Microsoft Excel yang merupakan perangkat lunak komputer.
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan sektor industri pengolahan memiliki
nilai keterkaitan total ke depan (4,177) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai
keterkaitan total ke belakang (2,021), berarti hal ini menunjukkan bahwa sektor
industri pengolahan memiliki peranan yang penting dalam memberikan
ketersediaan output yang digunakan sebagai input oleh sektor lain di Provinsi Jawa
Tengah. Sedangkan berdasarkan hasil analisis penyebaran, nilai kepekaan
penyebaran sektor industri pengolahan (2,32459) dan nilai koefisien
penyebarannya (1,12458), nilai penyebaran tersebut lebih besar dari 1 (satu). Hal
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ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mampu untuk mendorong
pertumbuhan sektor hilirnya serta mampu menarik pertumbuhan sektor hulunya.
Hasil analisis pengganda (mutiplier), nilai multiplier output sektor industri
pengolahan, yaitu sebesar 2,02060. Selanjutnya untuk nilai multiplier pendapatan
sektor industri pengolahan, sebesar 0,28543. Sedangkan hasil nilai multiplier
tenaga kerja sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 0,16558. Melihat hasil
analisis Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 tentang sektor
industri pengolahan. Maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan lebih memperhatikan dan
meningkatkan usaha pengembangan sektor industri pengolahan yang lebih terarah
dan tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Serta
mempertahankan sektor industri pengolahan yang berperan sebagai sektor
pemimpin (leading sector), maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka
akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya, sehingga pada
akhirnya akan meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Tengah secara
keseluruhan.
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ABSTRACT

Anas, Muhammad Anwar. 2015. "The Role of Manufacturing Industry in the
Economy of Central Java Province through Input Output Approach Analysis". Final
Project. Economic Development Department. Faculty of Economics. Semarang
State University. Advisor: Deky Aji Suseno, S.E., M.Sc.
Keywords: Manufacturing Industry, Input-Output Analysis.
Economic growth is one of indicators of development succession of an area
that can be seen through the value of GDP and per capita income. The contribution
of each sector of the value assigned to the growth of the value of GDP in Central
Java province has always increased every year. This is not separated from the role
of the manufacturing sector that contributes the most to the economy of Central
Java province that is equal to 32.56%, with a growth rate of 5.91% in 2013.
However, from the increase in the value of GDP in Central Java Province, there is
still difference contribution among sectors to the value of GDP in Central Java
Province which tend striking. Then these conditions suggest that the absence of a
good balance among sectors influence on economic sectors in the province of
Central Java. The gap is the income gap, employment gap in each sector that will
always be a problem if left continuously.
This study aimed to analyze the role of the manufacturing sector in the
economy of Central Java province. Then analyze the manufacturing sector linkages
with other economic sectors in the province of Central Java, both for input providers
and sectors that use the output of the manufacturing sector in the province of Central
Java. In addition, this study also analyzed the sensitivity coefficients deployment
and deployment of the manufacturing sector in Central Java province, as well as
analyzing the economic impact caused by the manufacturing sector based on the
multiplier effect of the output, income and employment in Central Java province.
Methods of investigation that was used in this study was the analysis of the InputOutput Tables of Central Java province in 2013 classification of 19 sectors which
aggregated into 9 sectors and for data processing was done by using Microsoft
Excel program which is a computer software.
Based on the analysis, linkage of manufacturing sector had a relationship to
the next value (4,177) greater than the value of backward linkages (2,021), this
shown that the manufacturing sector had an important role in providing the output
availability that used as inputs by other sectors in the Central Java Province. While
based on the analysis of the impact of the spread, the spread sensitivity value
manufacturing (2.32459) and distribution coefficient (1.12458), the impact of the
spread value greater than 1 . This indicated that the manufacturing sector was able
to encourage the growth of the downstream sector and be able to attract the growth
of the upstream sector. For the results of the analysis of multiplier, the value of
output multiplier manufacturing sector was 2.02060. Then for income multiplier
value manufacturing sector was 0.28543. While the results of labor multiplier value

x

manufacturing sectorwas 0.16558. Seeing the results of the analysis Input-Output
Tables of Central Java province in 2013 on the manufacturing sector meant Central
Java provincial government, in this case is State Minister for Chairperson of the
Regional Development Planning Agency, is expected to pay more attention and
enhance to the manufacturing sector development efforts more targeted and precise
in order to enhance regional economic growth. As well as maintaining the
manufacturing sector, which acts as the sector leader, meant the presence of
industrial development will spur development and lift the other sectors, which in
turn will boost the whole economy of Central Java province.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan
GNP (Gross National Product) atau GDP (Gross DomesticProduct),
pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan,
dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan
ekonomi dibutuhkan kerjasama yang baik antar sektor perekonomian,
kerjasama yang baik antar sektor mengakibatkan setiap kegiatan sektor
produksi memiliki daya menarik (backward linkage) dan daya mendorong
(forward linkage) terhadap sektor lain.
Umumnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara
berkembang mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan
ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh semua masyarakat,
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja,
pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antardaerah, dan
struktur perekonomian yang seimbang. Salah satu indikator untuk menilai
keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah dilihat dari
kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi.
Negara-negara berkembang berkeyakinan bahwa sektor industri
mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian, dengan asumsi bahwa
sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju

1

2

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sektor industri dipersiapkan agar
mampu menjadi penggerak dan memimpin (the leading sector) terhadap
perkembangan sektor perekonomian lainnya, selain akan mendorong
perkembangan industri yang terkait dengannya (Dumairy, 1996:230).
Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi
yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi
dilakukan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan
bagi penduduk suatu negara. Hal ini menjadi salah satu bagian terpenting dari
pembangunan

nasional.

Dengan

demikian

diperlukan

peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dapat dilakukan melalui proses
industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial
ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi
masyarakat industri. Proses tersebut meliputi interaksi antara perkembangan
teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi
Usaha percepatan pembangunan ekonomi industrialisasi merupakan
salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah. Proses industrialisasi yang
dilakukan di Indonesia sejak Pelita I telah menimbulkan terjadinya
transformasi struktural. Perkembangan dan pertumbuhan secara sektoral
mengalami pergeseran. Awalnya sektor pertanian merupakan sektor yang
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mempunyai

kontribusi besar. Seiring dengan berkembang pesatnya

industrialisasi serta didukung kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah
masuknya modal asing ke Indonesia, maka sektor manufaktur ini mengalami
peningkatan sehingga mulai menggeser sektor pertanian (Kuncoro, 2007:96).
Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia sejalan dengan
kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara
di dunia. Perubahan sektor industri yang pesat beberapa tahun terakhir telah
menggeser peranan sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional
maupun regional. Kontribusi sektor ini memberikan nilai tambah terbesar di
antara sembilan sektor ekonomi lainnya, perkembangan tersebut sejalan
dengan meningkatnya permintaan akan produk barang jadi atau setengah jadi
baik domestik maupun internasional.

Walaupun secara absolut sektor

pertanian juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun secara
relatif sektor pertanian mengalami penurunan sejalan dengan pertumbuhan
sektor industri. Hal ini menunjukkan semakin mengecilnya kontribusi sektor
pertanian dalam struktur ekonomi nasional.
Pembangunan industri sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian
pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam mencapai
sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan membangun industri,
sehingga bangsa Indonesia diharapkan mampu tumbuh dan berkembang atas
kekuatan sendiri berdasar Pancasila dan UUD 1945 (Arsyad, 2010:453).
Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses pembangunan, sektor industri
dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan
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sebagai leading sector atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor
lainnya (Arsyad, 2010:442).
Dilihat dari perkembangan sumbangan sektor industri pengolahan
terhadap PDB Indonesia mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 selalu terjadi
fluktuasi dan bahkan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 proporsi persentase
sumbangan sektor industri lebih besar dari pada sektor pertanian yang dulunya
menjadi penopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada
Gambar 1.1 :
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Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014, diolah
Gambar 1.1 Perkembangan Distribusi Persentase Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia Sektor Pertanian dan Industri
Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada periode tahun 20092013 perkembangan distribusi persentase PDB Indonesia sektor pertanian dan
industri pengolahan mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari sumbangan
sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia lebih besar dari pada
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sumbangan sektor pertanian. Hingga tahun 2013, penurunan sektor pertanian,
menyebabkan pada tahun 2013 sektor pertanian hanya berkontribusi 12,27%
terhadap pembentukan PDB Indonesia atas harga konstan. Di sisi lain, ekspansi
pada hampir semua komoditi industri menyebabkan industri pengolahan
menyumbang 25,54% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2013. Periode tahun
2009-2013 tersebut sumbangan sektor pertanian tidak pernah melebihi sektor
industri pengolahan, sedangkan data mengenai jumlah PDB Indonesaia dan
pertumbuhan tahunannya dapat dilihat dalam Tabel 1.1
Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto (PDB), Distribusi dan Pertumbuhan PDB
Indonesia Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)
NO
SEKTOR
1 Pertanian
2
3
4
5
6

7
8

9

Pertambangan
dan Galian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas
dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan,
Hotel dan
Restoran
Pengangkutan
Komunikasi
Keuangan,
Persewaan dan
Perusahaan
Jasa-Jasa
Jumlah

2009

2010

2011

2012

2013

295.933,7

304.777,1

315.036,8

328.279,7

339.890,2

180.159,0

187.152,5

190.143,2

193.115,7

195.708,5

569.784,9

597.134,9

633.781,9

670.190,6

707.457,8

17.137,3

18.050,2

18.899,7

20.080,7

21.201,0

140.273

150.022,4

159.122,9

170.884,8

182.117,9

368.563,7

400.474,9

437.472,9

473.110,6

501.158,4

191.616,2

217.980,4

241.303,0

265.383,7

292.421,5

208.839,7

221.024,2

236.146,6

253.022,7

272.151,9

205.434,2

217.842,2

232.659,1

244.869,9

258.237,9

2.177.741,70

2.314.458,8

2.464.566,1

2.618.938,4

2.770.345,1

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014
Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat Produk Domestik Bruto Indonesia
mulai tahun 2009 sampai tahun 2013. Dari segi jumlah Produk Domestik Bruto
terlihat bahwa mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 jumlah Produk Domesrik
Bruto secara total selalu meningkat yaitu, 2.177 milyar rupiah dan 2.770 milyar
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rupiah, dalam hal ini industri pengolahan mempunyai kontribusi terbesar dalam
menyumbang Produk Domestik Bruto Indonesia yaitu sebesar 569 milyar
rupiah atau 26,37% pada 2009 dan 707milyar rupiah atau sebesar 24,2% pada
tahun 2013.
Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi
fisik masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas
kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong
pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat
serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Pertumbuhan sektor industri pengolahan masih memiliki peran yang
cukup dominan dalam peningkatan kinerja perekonomian provinsi-provinsi di
Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat dalam Tabel 1.2
Tabel 1.2
Tingkat Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Provinsi di Wilayah
Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2013
No

Provinsi

1 DKI Jakarta
2 Jawa Barat
3 Jawa Tengah
4 Daerah Istimewa Yogyakarta
5 Jawa Timur
6 Banten
7 Bali
Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014

Sektor Industri
Pengolahan (Persen)
6,79
3,20
12,32
7,65
6,98
6,00
6,25

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan
di Provinsi Jawa Tengah merupakan yang paling besar (12,32 persen) diikuti
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oleh Provinsi DIY (7,65 persen) dan Jawa Timur (6,98 persen), sementara
Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi yang tingkat pertumbuhan sektor industri
pengolahan paling rendah (3,20 persen).
Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang industri
dan perdagangan, terlihat dari banyak perusahaan yang bergerak di kedua
bidang tersebut. Di samping itu, dengan banyaknya situs-situs purbakala dan
kondisi alam yang menarik, sektor pariwisata dan sektor pertanian juga
menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh karena
itu, kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Tengah difokuskan pada keempat
sektor tersebut, yang terkenal dengan INTANPARI (Industri, Perdagangan,
Pertanian, dan Pariwisata). Hal ini sesuai dengan data jumlah PDRB Provinsi
Jawa Tengah tahun 2009-2013 yang menunjukkan kontribusi sektor terbesar
pada PDRB Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan, perdagangan,
pertanian, dan pariwisata, dapat dilihat dalam Tabel 1.3
Tabel 1.3
Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
ADH Konstan 2000 Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)
NO
1
2
3
4
5
6
7

SEKTOR
Pertanian
Pertambangan
dan Galian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas dan
Air Bersih
Bangunan
Perdagangan,
Hotel, Restoran
Pengangkutan
Komunikasi

2009

2010

2011

2012

2013

34.101.148

34.955.957

35.399.800

36.712.340

37.513.957

1.952.866

2.091.257

2.193.964

2.355.848

2.504.980

57.444.185

61.390.101

65.439.443

69.012.495

73.092.337

1.489.552

1.614.857

1.711.200

1.820.436

1.973.195

10.300.647

11.014.598

11.753.387

12.573.964

13.449.631

37.766.356

40.055.356

43.159.132

46.719.025

50.209.544

9.192.949

9.805.500

10.645.260

11.486.122

12.238.463
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NO

SEKTOR

8

Keuangan,
Persewaan dan
Perusahaan

9

Jasa-Jasa
Jumlah PDRB

2009

2010

2011

2012

2013

6.701.533

7.038.128

7.503.725

8.206.252

9.073.225

17.724.216

19.029.722

20.464.202

21.961.937

23.044.405

176.673.456 186.995.480 198.270.117

210.848.424 223.099.740

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2013
Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa industri pengolahan
merupakan sektor yang memiliki PDRB paling besar kontribusinya dalam
perekonomian di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 73,092 Milyar Rupiah
(32,76%)

pada

Tahun

2013.

Dalam

proses

pembangunan,

selain

memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial
masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang
bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.
Pembangunan ekonomi sendiri pada dasarnya merupakan suatu
perubahan dalam struktur produksi dan alokasi sumber daya. Proses
pembangunan Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari strategi pembangunan
nasional yang menjadi pedoman bagi arah pembangunan daerah. Kebijakan
pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah dengan
mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah, menyesuaikan
laju pertumbuhan antardaerah, juga mengacu pemerataan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2010:374).
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2013, diolah
Gambar 1.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2000 Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2013

Gambar 1.2, menjelaskan bahwa distribusi persentase PDRB sektor
ekonomi atas dasar harga konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah tahun 20092013 didominasi oleh sektor industri pengolahan terlihat pada tahun 2013
sektor industri pengolahan paling besar kontribusinya pada PDRB Jawa
Tengah sebesar 32,76%, sedangkan kontribusi sektor terendah adalah sektor
listrik, gas dan air yaitu hanya sebesar 0,88%. Maka hal ini mengindikasikan
masih adanya kesenjangan yang terjadi pada sektor-sektor ekonomi di Provinsi
Jawa Tengah.
Nilai PDRB dan laju pertumbuhan yang tinggi ternyata belum mampu
mengatasi masalah ketimpangan antar sektor ekonomi di Provinsi Jawa
Tengah. Hal tersebut menuntut pemerintah untuk memilih suatu sektor yang
sangat berpengaruh terhadap perekonomian sebagai pengalokasian investasi,
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guna meningkatkan perekonomian daerah dan meminimalkan kesenjangan
antarsektor ekonomi di Jawa Tengah.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa nilai PDRB
menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009-2013
mengalami kenaikan yaitu sebesar 223 Milyar Rupiah pada Tahun 2013,
sedangkan pada tahun 2009 hanya sebesar 176 Milyar Rupiah. Hal ini tidak
lepas dari peran sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi
tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 32,56 persen, dengan
laju pertumbuhan sebesar 5,91 persen pada tahun 2013. Akan tetapi dari
peningkatan nilai PDRB Jawa Tengah tersebut, masih terjadi ketimpangan
antarsektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dimana keterkaitan antarsektor
industri terhadap sektor-sektor perekonomian lain masih dipertanyakan apakah
sektor industri mempunyai dampak penyebaran yang besar dan bagaimana
pengaruhnya terhadap sektor-sektor perekonomian lain dilihat dari efek
multiplier terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja di Provinsi Jawa
Tengah, maka diperoleh pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai
berikut :
1)

Seberapa besar keterkaitan ke depan (Forward Linkages) dan
keterkaitan ke belakang (Backward Linkages) antara sektor
industri pengolahan terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya
berdasarkan data Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013?
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2)

Seberapa besar koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran
sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah terhadap
sektor-sektor perekonomian lainnya?

3)

Seberapa besar multiplier yang ditimbulkan oleh sektor industri
pengolahan dilihat dari efek multiplier terhadap output,
pendapatan dan tenaga kerja berdasarkan data Input-Output
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis :
1)

Seberapa besar keterkaitan ke depan (Forward Linkages) dan
keterkaitan ke belakang (Backward Linkages) antara sektor
industri pengolahan terhadap sektor perekonomian lainnya di
Provinsi Jawa Tengah.

2)

Seberapa besar koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran
sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah terhadap
sektor-sektor perekonomian lainnya.

3)

Seberapa besar multiplier yang ditimbulkan oleh sektor industri
pengoalahan dilihat dari efek multiplier terhadap output,
pendapatan dan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kegunaan secara
teoritis dan kegunaan secara praktis.
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1.4.1 Kegunaan Teoritis :
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi di
dalam memahami:
a.

Keterkaitan ke depan (Forward Linkages) dan keterkaitan ke
belakang (Backward Linkages) sektor industri pengolahan
terhadap sektor perekonomian lainnya di Provinsi Jawa
Tengah.

b.

Seberapa besar koefisien penyebaran dan kepekaan
penyebaran sektor industri pengolahan terhadap sektor
perekonomian lainnya di Provinsi Jawa Tengah

c.

Multiplier yang ditimbulkan oleh sektor industri pengolahan
berdasarkan efek multiplier terhadap output, pendapatan dan
tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Kegunaan Praktis :
a.

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis dan berbagai pihak
untuk mengetahui peranan sektor industri pengolahan dalam
perekonomian wilayah Provinsi Jawa Tengah.

b.

Dapat digunakan bagi pemerintah daerah sebagai bahan
masukan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakankebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan
yang menyangkut perekonomian daerah dan sebagai kajian
tentang perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa
Tengah.
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c.

Dapat digunakan sebagai data dasar bagi penelitian lebih
lanjut yang tertarik dalam masalah yang sama, yaitu terkait
peranan sektor industri pengolahan perekonomian daerah
dan mengenai penelitian yang menggunakan analisis InputOutput.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pembangunan Ekonomi
Menurut teori ilmu ekonomi pengertian pembangunan (development)
secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian
nasional yang kondisi perekonomian yang dalam waktu yang lama bersifat
statis, untuk dapat menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan
nasional bruto atau GNI (Gross National Income) sebesar 5-7 % atau lebih,
indeks ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan ialah
tingkat pertumbuhan kapita (income per capita) atau GNI per kapita. Indeks
ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar
outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan
penduduknya (Todaro, 2006:19).
Sementara

Goulet

(1977)

dalam

Wirutomo,

dkk,

(2003:6)

mendefinisikan pembangunan dalam definisi yang berbeda sebagai salah satu
bentuk perubahan sosial, dimana salah satu bentuk khusus (special case)
pembangunan adalah modernisasi, sementara industrialisasi adalah salah satu
segi (a single facet) dari pembangunan dalam Kartasasmita (1997). Seperti
definisi pembanguan yang disebutkan Goulet sebagai suatu bentuk
industrialisasi, Misra (1981) menyebutkan industralisasi sebagai bagian isu
dari pembangunan, dimana pembangunan mempunyai tujuh isu penting yang
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terdiri dari isu pertumbuhan versus industri, isu pembangunan pertanian versus
industri, isu pembangunan pedesaan versus perkotaan, isu teknologi padat
modal versus padat karya, isu sentralisasi versus desentralisasi, isu modern
versus tradisional, dan isu perencanaan sosial ekonomi versus perencanaan
fisik dalam Wirutomo, dkk, (2003:6). Tiga pilar inti pembangunan menurut
Todaro (2006: 28-29) sebagai berikut :
1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai
barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang,
papan, kesehatan, dan perlindungan.
2) Peningkatan standart hidup yang tidak hanya berupa peningkatan
pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan
kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian
atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu
tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan
juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang
bersangkutan.
3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu
serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan
mereka dari belitan sikap menghambat dan ketergantungan, bukan
hanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap
setiap

kekuatan

yang

kemanusiaan mereka.

berpotensi

merendahkan

nilai-nilai
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Dari ketiga pilar inti pembangunan tersebut, terdapat beberapa teoriteori dari beberapa tokoh perekonomian yang menyampaikan pendapatnya
mengenai teori pembangunan. Dalam garis besarnya teori-teori pembangunan
ekonomi digolongkan menjadi lima golongan besar yaitu aliran Klasik, Karl
Marx, Schumpeter, Neo Klasik dan Post Keynesian (Irawan dan Suparmoko,
1996:15). Menurut aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David
Ricardo, Thomas Robert Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi
liberal disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan
perkembangan jumlah penduduk, dan perlu adanya kenaikan jumlah capital
untuk investasi.
Sedangkan menurut Karl Mark teori pembangunan dilihat dari evolusi
perkembangan masyarakat dimana perkembangan melalui 3 tahap yaitu
dimulai dari feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme (Kuncoro, 1997:41).
Kapitalisme akan berakhir dengan timbulnya revolusi sosial yang dilakukan
kaum buruh. Untuk mencapai perekonomian sosialis harus melewati tahap
depresi ekonomi akibat kapitalisme dan dibutuhkan peran pemerintah untuk
mengatasi depresi ekonomi. Menurut teori Schumpeter perkembangan
ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi
merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuous), yaitu
merupakan gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada
(Irawan dan Suparmoko, 1996:32).
Pada tahun 1870-an terjadi pergeseran aliran ekonomi, aliran Neo
Klasik menggantikan aliran Klasik. Aliran Neo Klasik lebih memperhatikan
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aspek perekonomian lainnya antara lain adanya akumulasi capital merupakan
faktor penting dalam perkembangan ekonomi, perkembangan merupakan
proses yang gradual, perkembangan merupakan proses yang harmonis dan
kumulatif, adanya aspek internasional dalam proses perkembangan (Irawan
dan Suparmoko, 1996:27). Sedangkan menurut analisa Post Keynesian yang
dipelopori oleh Harrod Domar dan Evsey D.Domar yang mencoba
merumuskan perluasan teori Keynes. Teori Post Keynesan memperluas sistem
menjadi teori output dan kesempatan kerja jangka panjang, yang menganalisa
fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi
jangka panjang (Irawan dan Suparmoko, 1996:37).
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa
memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat
pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau
tidak dalam Arsyad (2010:12). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses
peningkatan produksi barang dan jasa di dalam kegiatan ekonomi masyarakat,
pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur
dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam kegiatan
perekonomian pertumbuhan berarti perkembangan produksi barang dan jasa
yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang
industri,

perkembangan

infrastruktur,

pertambahan

jumlah

sekolah,

perkembangan sektor jasa dan perkembangan produksi barang modal. Nilai
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kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besaran pendapatan nasional
riil suatu negara.
Beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pendapat para
ahli yang dikutip dari Tarigan (2010:45-50) yaitu, teori pertumbuhan klasik
yang dipelopori oleh Adam Smith yang membahas masalah ekonomi dalam
bukunya An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations
(1776). Menurut Smith masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk
melakukan kegiatan ekonomi, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan
efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin
pertumbuhan ekonomi mencapai posisi stasioner (stationary state). Pemerintah
tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian, tugas pemerintah
adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak
swasta berperan optimal dalam perekonomian.
Sedangkan menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar ialah
perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu
teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori
Keynes mengenai peranan investasi dalam jangka panjang. Sedangkan menurut
Harrad Domar melihat pengaruh investasi dalam jangka waktu yang lebih
panjang. Dari kedua ekonom ini berpendapat bahwa pengeluaran investasi
tidak hanya berpengaruh pada permintaan agregat namun juga berpengaruh
terhadap penawaran agregat.
Menurut teori pertumbuhan Neo-Klasik yang di pelopori oleh Robert
Solow dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang
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sering disebut model pertumbuhan neo-klasik. Dijelaskan bahwa pertumbuhan
penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling
berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan
Schumpeter menyebutkan bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi
ialah berinovasi dan pelakunya para inovator. Menurut beliau yang lebih
penting dari perkembangan ekonomi ialah kenaikan output, untuk dapat
menaikan output dapat dilakukan dengan cara melakukan inovasi produk yang
dilakukan oleh wiraswasta. Inovasi memiliki tiga pengaruh, yang pertama
adalah diperkenalkan teknologi baru, inovasi menimbulkan keuntungan lebih
yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi capital, dengan
melakukan inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi.
Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses
dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi
disini meliputi 3 (tiga) aspek :
1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu (aspek ekonomi), suatu
perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output
perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu: output total
dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi
dengan jumlah penduduk.
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3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu, suatu
perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang
cukup lama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan output perkapita.
Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika
tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai dimasa
sebelumnya. Pertumbuhan dan perkembangan baru tercipta apabila jumlah
fisik barang-barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun
berikutnya.
2.3 Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu
lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
dalam daerah tersebut dalam Arsyad (2010:374). Tolok ukur keberhasilan
pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya
ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antar sektor. Oleh
karena itu adanya kerjasama ini diharapkan sumber daya yang terdapat di
daerah dapat dikelola secara maksimal dan dapat menciptakan lapangan usaha
baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan mengembangkan
kegiatan perekonomian di suatu daerah.
Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses yang
melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif,
perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang
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lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan
(Adisasmita, 2008). Sedangkan Fred W. Riggs (1989:126), menyatakan bahwa
keberhasilan pembangunan ditentukan oleh fungsi dan peran pemerintah,
terutama yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan-kebijakan
pembangunan (Tjokroamidjojo, 1990:18).
Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan daerah merupakan
fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia,
investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan
komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan
antarwilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah,
kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara
luas. Menurut Glasson and Marshall (2007:62), menyebutkan bahwa
pembangunan regional termasuk dalam proses multidimensi, seperti
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan politik atau
administrasi.
Semenjak berakhirnya perang dunia kedua, perkembangan teori
pembangunan ekonomi menjadi sangat cepat. Salah satu teori perubahan
struktural yang paling terkenal adalah Model-Dua-Sektor Lewis yang
dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, bahwa pembangunan yang dilakukan
akan mencapai suatu keberhasilan ketika pembangunan yang dilakukan
mampu untuk mengubah struktur perekonomian yang telah ada. Menurut W.
Arthur Lewis dalam Widodo (2006:6), membagi perekonomian menjadi 2
(dua) sektor yaitu :
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1.

Sektor tradisional yang dicirikan oleh sebuah sistem pedesaan yang
subsisten yaitu dipedesaan tersebut terjadi kelebihan tenaga kerja
sehinggal produktifitas marginal didesa tersebut sama dengan nol.
Menurut Lewis kondisi ini merupakan akibat dari ketidak
mampuan sektor produksi didaerah tersebut untuk menampung
jumlah tenaga kerja.

2.

Sektor industri perkotaan modern yaitu pada sektor ini memiliki
tingkat produksi marginal yang cukup tinggi karena jumlah tenaga
kerja yang tersedia relatif sama atau lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh sektor produksi.

Proses pembangunan yang dilakukan setiap wilayah tidak dapat
dilepaskan dari permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi
pendapatan. Pembangunan merupakan upaya multidimensional yang meliputi
perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap
masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan
kesempatan kerja (Widodo, 2006:4).
2.4 Peran Sektor Industri
Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan
teknologi, inovasi spesialisasi, dalam produksi dan perdagangan antarnegara
yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita
mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi sering juga diartikan
sebagai suatu proses modernisasi ekonomi yang mencakup semua sektor
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ekonomi yang mencakup semua ekonomi yang ada, yang terkait langsung
maupun tidak langsung dengan industri manufaktur (Tambunan, 2001).
Walaupun sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi,
industrialisasi itu sendiri bukan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan
salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses
pembangunan guna mancapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.
Industri mempunyai peranan sebagai (leading sector) sektor pemimpin
dalam Arsyad (2010:442), maksudnya dengan adanya pembangunan industri
maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.
Misalkan saja sektor pertanian dan jasa, sebagai contoh pertumbuhan sektor
industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk
menyediakan bahan-bahan baku bagi suatu industri. Serta industri tersebut
memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa, misalnya berdirinya
lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau periklanan, yang
kesemuanya itu akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.
Menurut Hirschman, pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa
industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan
sektor industri yang tumbuh lebih dulu. Dalam sektor produksi mekanisme
pendorong pembangunan (inducement mechanisme) yang tercipta sebagai
akibat dari adanya hubungan antara berbagai industri dalam menyediakan
barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah bagi industri lainnya,
dibedakan menjadi dua macam yaitu pengaruh keterkaitan ke belakang
(backward linkage effect) dan pengaruh keterkaitan ke depan (forward linkage
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effect). Pengaruh keterkaitan ke belakang maksudnya tingkat rangsangan yang
diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri
lainnya. Sedangkan pengaruh keterkaitan ke depan adalah tingkat rangsangan
yang dihasilkan oleh industri yang pertama bagi input mereka (Arsyad,
2010:145).
Menurut Teori Ekonomi Pembangunan, semakin tinggi kontribusi
sektor Industri terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya maka negara
tersebut semakin maju. Jika Suatu negara kontribusi sektor industrinya telah
diatas 30% maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju
(Sukirno Sadono, 2001:442).
2.5 Teori Pembangunan Tidak Seimbang (Unbalanced Growth)
Strategi pembangunan tidak seimbang merupakan lawan dari strategi
pembangunan seimbang. Menurut konsep ini, investasi seyogyanya dilakukan
pada sektor yang terpilih dari pada secara serentak di semua sektor ekonomi
(Arsyad, 2010:140). Tidak ada satupun negara sedang berkembang yang
mempunyai modal dan sumberdaya yang sedemikian besarnya untuk dapat
melakukan investasi secara serentak pada semua sektor ekonomi. Oleh karena
itu, investasi haruslah dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang dipilih
saja agar cepat berkembang dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dapat
digunakan

untuk

pembangunan

sektor

lainnya.

Dengan

demikian,

perekonomian akan secara berangsur bergerak dari lintasan pembangunan
tidak seimbang ke arah pembangunan seimbang.
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Konsep pembangunan tidak seimbang ini dikenalkan oleh Albert O.
Hirschman dalam bukunya yang berjudul The Strategi of Economic
Development (1958). dikutip oleh Arsyad (2010:140). Menurut Hirschman,
investasi pada satu industri ataupun sektor-sektor yang strategis dinilai akan
mampu membuka kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi proses
pembangunan selanjutnya. Hirschman memandang bahwa pembangunan
merupakan suatu “rantai disekuilibrium” yang harus dipertahankan, bukan
malah dihapuskan. Menurut Hirschman, ketika proyek (investasi) baru dimulai
proyek-proyek tersebut memperoleh eksternalitas ekonomi yang diciptakan
oleh proyek-proyek sebelumnya, dan proyek baru tersebut juga akan
menciptakan eksternalitas ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan proyekproyek selanjutnya.
Menurut Hirschman dalam Arsyad (2010:141), pola pembangunan
tidak seimbang didasarkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu:
1) Secara historis, proses pembangunan ekonomi yang terjadi
mempunyai corak yang tidak seimbang.
2) Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya
yang tersedia.
3) Pembangunan tidak seimbang akan berpotensi untuk menimbulkan
kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan,
tetapi hal tersebut dinilai akan menjadi pendorong bagi
pembangunan selanjutnya.
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Teori pembangunan tidak seimbang dikemukakan oleh Hirschman dan
Streeten dalam Arsyad (2010:141), menurut mereka pembangunan tidak
seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat
proses pembangunan dinegara berkembang. Hirschman juga mengamati bahwa
proses pembangunan yang terjadi antara dua periode waktu tertentu akan
tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan
dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan
dengan tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan
merangsang perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu
industri tertentu akan merangsang perkembangan industri-industri lain yang
erat kaitannya dengan industri yang mengalami perkembangan tersebut.
Sementara yang kita tahu pembangunan tidak seimbang akan
menciptakan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan-ketidakseimbangan
dalam kegiatan ekonomi. Keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk
melakukan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan
demikian pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan
ekonomi di masa yang akan datang.
2.6 Teori Basis Ekonomi
Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973)
yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu
daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa
dari luar daerah, dalam Arsyad (2010:376). Dalam teori basis ekonomi bahwa
semua wilayah merupakan sebuah sistem sosio ekonomi yang terpadu. Teori
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inilah yang mendasari pemikiran teknik location quotient, yaitu teknik yang
membantu dalam menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan
derajat keswasembada (Self-sufficiency) suatu sektor.
Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi
pendapatan basis (Richardson, 1991). Bertambah banyaknya kegiatan basis
dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang
bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau
jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan
kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya berkurangnya aktivitas basis
akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu
wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari
aktivitas non basis.
Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan
ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan
basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat
eksogen artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan
sekaligus berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain,
sedangkan pekerjaan non basis adalah kegiatan yang bersifat endogen (tidak
tumbuh bebas) artinya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
didaerah itu sendiri dan pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum
perekonomian wilayah tersebut (Tarigan, 2010:56).
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Inti dari teori basis ekonomi menurut Arsyad (2010:376), menyatakan
bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah
berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.
Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga
kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan
penciptaan peluang kerja (job creation). Pendekatan basis ekonomi sebenarnya
dilandasi pada pendapat bahwa yang perlu dikembangkan di sebuah wilayah
adalah kemampuan berproduksi dan menjual hasil produksi tersebut secara
efisien dan efektif. Lebih lanjut model ini menjelaskan struktur perekonomian
suatu daerah atas dua sektor.
Sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik
pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Hal itu berarti daerah
secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan
jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.
Menurut Glasson (1990:63-64), konsep dasar basis ekonomi membagi
perekonomian menjadi 2 (dua) sektor yaitu:
1) Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barangbarang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat
yang bersangkutan.
2) Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan
barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal
di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan.
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2.7 Keterkaitan Antarsektor
Keterkaitan antarsektor merupakan suatu keterkaitan yang terjadi pada
setiap sektor ekonomi. Analisis mengenai keterkaitan antarsektor merupakan
analisis yang umum dilakukan dengan menggunakan model input-output.
Analisis ini pada dasarnya melihat dampak terhadap output dari kenyataan
bahwa pada dasarnya sektor-sektor dalam perekonomian saling mempengaruhi
antara satu dengan lainnya. Sektor dengan keterkaitan paling tinggi berarti
memiliki potensi menghasilkan output produksi yang tinggi pula.
Ada berbagai teori yang menjelaskan bagaimana keterkaitan
antarsektor

mempengaruhi

perekonomian

suatu

negara.

Keterkaitan

antarsektor ekonomi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keterkaitan ke belakang
(backward linkages) dan keterkaitan kedepan (forward linkages). Merupakan
alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterkaitan suatu sektor
terhadap sektor lain dalam perekonomian. Keterkaitan ke belakang
menunjukkan hubungan keterkaitan antarsektor dalam pembelian terhadap
total pembelian input yang digunakan untuk proses produksi, sedangkan
keterkaitan kedepan menunjukkan hubungan keterkaitan antar sektor dalam
penjualan terhadap total penjualan output yang dihasilkannya (Sahara,
2006:13).
Keterkaitan antarsektor dapat juga dikatakan sebagai keterkaitan
berspektrum luas. Dalam perspektif keterkaitan berspektrum luas, artikulasi
antarsektor ekonomi dapat terjadi paling tidak melalui 4 (empat) media
(Suryana, 1998) yaitu:
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1) Keterkaitan Produk, merupakan keterkaitan yang terjadi melalui
penggunaan produk berbagai industri sebagai bahan baku bagi
suatu industri lainnya. Kaitan yang tercipta karena suatu industri
mempergunakan produksi industri-industri lain untuk bahan
bakunya disebut kaitan ke belakang. Untuk keterkaitan yang
tercipta karena produk suatu industri dipergunakan sebagai bahan
baku bagi industri-industri lain disebut kaitan ke depan.
2) Keterkaitan melalui konsumsi, keterkaitan ini tercipta karena nilai
tambah yang diperoleh dari suatu sektor digunakan untuk membeli
produk industri lain dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi
rumah tangga. Dengan demikian keterkaitan konsumsi merupakan
penciptaan permintaan produk yang dihasilkan oleh berbagai
industri.
3) Kaitan investasi, keterkaitan ini tercipta karena nilai tambah dari
suatu sektor dipergunakan untuk membeli barang-barang modal
dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi berbagai sektor.
Keterkaitan melalui investasi ini jelas merupakan media artikulasi
antar sektor. Besarnya keterkaitan investasi ini sangat ditentukan
oleh besarnya nilai tambah dan kecenderungan untuk berinvestasi
(Marginal Propensity to Invest = MPI).
4) Kaitan fiskal, merupakan keterkaitan yang tercipta karena pajak
yang ditarik dari suatu sektor dipergunakan untuk membiayai
investasi dan pelayanan pemerintah yang berperan dalam
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meningkatkan produksi sektor-sektor lainnya. Dalam prakteknya
kaitan fiskal ini sangat sulit dilacak secara empiris karena
umumnya pajak ditarik dan dikumpulkan oleh pemerintah. Namun
secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar sumbangan
pajak suatu sektor akan semakin besar pula dampak kaitan
fiskalnya. Sudah barang tentu artikulasi yang diciptakan oleh
kaitan fiskal ini juga sangat bergantung pada produktivitas marjinal
dari pengeluaran pemerintah.
Dijelaskan juga dalam Suryana (1998), faktor lokasi jelas merupakan
faktor yang sangat menentukan besarannya keterkaitan antar sektor. Pertama,
keterkaitan produk akan lebih tinggi bilamana sektor-sektor yang berhubungan
berada dalam lokasi yang berdekatan. Kedua, keterkaitan konsumsi juga sangat
ditentukan oleh lokasi.
Program

keterkaitan

antarsektor

dalam

pola

pengembangan

perekonomian merupakan program kebijaksanaan yang baik dan cocok untuk
dilaksanakan dan dilanjutkan dalam pengembangan perekonomian disuatu
daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi
dan potensi daerah yang sesungguhnya.
2.8 Model Input-Output
Model

Input-Output

atau

tabel

Input-Output

pertama

kali

diperkenalkan oleh Profesor Wassily W. Leontif pada tahun 1930-an.
Menurut BPS (2008:9), pengertian tabel Input-Output adalah suatu tabel yang
menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi
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antarsektor ekonomi serta saling keterkaitan antara sektor yang satu dengan
sektor yang lainnya dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu dengan
bentuk penyajian berupa matriks. Isian sepanjang baris tabel Input-Output
menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi
permintaan antara dan permintaan akhir, dan pada baris nilai tambah
menunjukkan komposisi penciptaan nilai tambah sektoral. Sedangkan masing
masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara dan input primer
oleh suatu sektor dalam proses produksi. Dengan kata lain, penggunaan Tabel
Input Output dapat menunjukkan bagaimana output dari suatu sektor ekonomi
didistribusikan ke sektor-sektor lainnya dan bagaimana pula suatu sektor
memperoleh input yang diperlukan dari sektor-sektor lainnya.
Analisis Input-Output menunjukkan bahwa dalam perekonomian secara
keseluruhan mengandung keterkaitan dan ketergantungan sektoral, yang
mana output suatu sektor merupakan input pada sektor lain dan sebaliknya.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang membawa mereka ke
arah keseimbangan (equilibrium) antara permintaan dan penawaran dalam
perekonomian secara menyeluruh.
Sebagai metode kuantitatif, Tabel Input-Output memberikan gambaran
secara menyeluruh tentang:
1. Struktur perekonomian suatu wilayah yang mencakup output dan
nilai tambah masing-masing sektor.
2. Struktur input antara yaitu transaksi penggunaan barang dan jasa
antarsektor-sektor produksi.
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3. Struktur penyediaan barang dan jasa, baik berupa produksi dalam
negeri maupun barang impor atau yang berasal dari luar negeri.
4. Struktur permintaan barang dan jasa, baik berupa permintaan oleh
berbagai sektor produksi maupun permintaan untuk konsumsi,
investasi dan ekspor.
Kegunaan dari Tabel Input Output menurut BPS (2008:7), antara lain:
1. Memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai
tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja
diberbagai sektor produksi.
2. Menyusun proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.
3. Melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa
terutama dalam analisis terhadap kebutuhan impor dan kemungkinan
substitusinya.
4. Mengetahui sektor-sektor yang pengaruhnya paling dominan
terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang peka
terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
5. Melihat konsistensi dan kelemahan berbagai data statistik yang pada
gilirannya

dapat

dijadikan

sebagai

landasan

perbaikan.

Penyempurnaan, dan pengembangan lebih lanjut.
6. Menganalisis perubahan harga, yaitu melihat pengaruh langsung dan
tidak langsung dari perubahan harga input terhadap output.
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2.8.1 Asumsi Tabel Input-Output
Data dalam tabel Input-Output merupakan rincian informasi
tentang input output sektoral, sehingga mampu menggambarkan
keterkaitan antarsektor dalam kegiatan perekonomian. Suatu model
Input-Output yang bersifat terbuka dan statis, maka transaksi-transaksi
yang digunakan dalam penyusunan tabel Input-Output harus memenuhi
asumsi dasar menurut BPS (2008:14), yaitu:
1. Keseragaman (Homogenitas)
Setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output (barang
dan jasa) dengan struktur input tunggal (seragam) dan tidak
ada substitusi otomatis antaroutput dari sektor yang berbeda.
2. Kesebandingan (Proportionality)
Kenaikan penggunaan input oleh suatu sektor akan sebanding
dengan kenaikan output yang dihasilkan.
3. Penjumlahan (Additivitas)
Jumlah pengaruh kegiatan produksi diberbagai sektor
merupakan penjumlahan dari pengaruh pada masing-masing
sektor tersebut.
2.8.2 Keunggulan dan Kelemahan Tabel Input-Output
Analisis I-O merupakan varian terbaik keseimbangan umum
(general equilibrium) yang memiliki tiga unsur utama. Unsur-unsur
tersebut antara lain ; (1) memusatkan perhatiannya pada perekonomian
dalam keadaan ekuilibrium, (2) tidak berpusat pada analisis permintaan
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tetapi pada masalah teknis produksi, (3) analisis ini didasari pada
penelitian empiris. Keunggulan dari Tabel Input-Output menurut BPS
(2008:15), adalah :
1. Kemampuannya untuk melihat sektor demi sektor dalam
perekonomian secara rinci sehingga membuat analisis I-O
cocok bagi proses perencanaan.
2. Kemampuannya

untuk

menganalisis

keterkaitan

dan

hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian.
Sedangkan keterbatasan Tabel Input-Output adalah:
1. Koefisien input atau koefisien teknis diasumsikan tetap
konstan selama periode analisis atau proyeksi. Teknologi
dalam proses yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi
dalam proses produksi pun dianggap konstan karena koefisien
teknis dianggap konstan. Akibatnya perubahan kuantitas dan
harga input akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas
harga output.
2. Besarnya biaya yang harus dilakukan dalam penyusunan tabel
Input-Output dengan menggunakan metode survey. Semakin
banyak agregasi yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang
ada akan menyebabkan semakin besar pula kecenderungan
pelanggaran terhadap asumsi homogenitas dan akan semakin
banyak informasi ekonomi yang terperinci tidak tertangkap
dalam analisisnya (BPS, 2008:15).
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2.9 Konsep Multiplier Effect
Konsep multiplier effect merupakan konsep yang mengkaji tentang
suatu dampak. Konsep ini mempunyai beberapa pandangan yang berbeda-beda
khususnya dalam mengkaji dampak-dampak dalam pengembangan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Bartik (2003:5)
menyebutkan bahwa dalam pengembangan ekonomi, dibutuhkan kebijakan
untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja pada akhirnya akan menyebabkan
multiplier effect yang lebih besar.
Selanjutnya Douglas C. Frechtling (1994) dalam Stynes (1997:17),
mendefinisikan multiplier effect dalam mengkaji tentang pariwisata,
menyebutkan bahwa multiplier effect dapat disebut sebagai dampak secara
keseluruhan yang terdiri dari direct effect, indirect effect dan induced effect.
Sementara Tarigan (2002:139), mengemukakan bahwa multiplier effect terjadi
apabila ada satu sektor yang diakibatkan oleh permintaan dari luar wilayah
produksinya meningkat, karena ada keterkaitan tertentu membuat banyak
sektor lain juga akan meningkat produksinya dan akan terjadi beberapa kali
putaran pertambahan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat
dibanding dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut. Namun,
menurut Moretti (2010:2), mengungkapkan bahwa multiplier effect dapat
ditentukan berdasarkan selera konsumen, teknologi, kemudian juga ditentukan
oleh kemampuan pekerja dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat.
Pendapat lain seperti Domanski & Gwosdz (2010:28), menyatakan
bahwa multiplier effect dapat dilihat melalui pertumbuhan usaha yang mampu
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meningkatkan pendapatan pajak daerah yang pada akhirnya dapat digunakan
untuk memperbaiki infrastruktur daerah dan pelayanan terhadap masyarakat.
Kemudian menurut Domanski & Gwosdz (2010:29), menyatakan bahwa
dampak yang dihasilkan oleh pertumbuhan suatu usaha tidak hanya
memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.
Dalam menggunakan konsep multiplier effect dalam Domanski &
Gwosdz (2010:30), menyatakan bahwa ada dua basis yang digunakan untuk
mengukur multiplier effect seperti jumlah lapangan pekerjaan, tingkat
pendapatan yang diterima dan beberapa riset lain mengukurnya melalui PDRB.
Namun, pengukuran tersebut tidak mutlak karena beberapa pendapat juga
memasukkan pengukuran multiplier effect diluar bidang ekonomi. Hal ini
disebabkan karena dampak dibidang ekonomi sendiri pada akhirnya akan
berakibat pada bidang lain apabila adanya suatu peningkatan atau penurunan
dalam kegiatan ekonomi (Jamieson, Goodwin and Edmuns, 2004:5).
Dari definisi multiplier effect yang dijelaskan oleh Frenchtling (1994),
Tarigan (2002), Moretti (2010) dan Domanski & Gwosdz (2010) dapat ditarik
definisi baru bahwa multiplier effect dalam pengembangan ekonomi lokal
merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan dibidang tertentu baik
positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan dibidang-bidang lain
karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang
pada akhirnya mendorong kegiatan pembangunan. Dengan demikian, dari
pendapat para ahli tersebut maka multiplier effect dalam pembangunan
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ekonomi dapat disertakan kedalam 2 (dua) bidang yaitu bidang ekonomi dan
bidang sosial :
1. Bidang ekonomi
Multiplier effect dibidang ekonomi dapat dilihat dari PDRB,
peningkatan pendapatan masyarakat, kemampuan menciptakan atau
membuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam Domanski &
Gwosdz (2010:30), serta adanya keterkaitan antarsektor terkait yang
diakibatkan oleh adanya penambahan permintaan terhadap produksi
disektor tertentu dalam Tarigan (2001:253). Sementara Abegunde
(2011:254) menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi,
khususnya perkembangan industri disuatu daerah akan memberikan
spread effect yaitu adanya transmisi rekrutmen dan perpindahan
pekerja yang dibeli oleh industri tersebut sehingga mempengaruhi
pendapatan personal dari masyarakat tersebut. Hal ini memberikan
efek negatif bagi daerah yang ditinggalkan. Efek negatif dalam
pembangunan ekonomi, khusunya dalam pengembangan industri
tertentu akan menimbulkan adanya persaingan yang ketat (Marshall,
1920:404).
2. Bidang sosial
Dampak dibidang sosial baik secara langsung maupun tidak
langsung yaitu mempengaruhi tingkat kemiskinan atau taraf hidup
masyarakat setempat, solidaritas masyarakat setempat, pelayanan
terhadap masyarakat seperti kemudahan mengakses pendidikan dan
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kesehatan kemudian juga infrastruktur yang mendukung. Ghalib
(2005:99) mengemukakan bahwa dalam ekonomi regional,
keterkaitan wilayah menjadi faktor yang sangat penting dan
infrastruktur
(Interregional

jalan

merupakan

Connections)

pengikat
maupun

kewilayah
antar

luar

subwilayah

(Intraregional Connections), guna memecahkan masalah surplus
dan defisit produksi diantara wilayah.
Lebih jauh Jamieson, Goodwin and Edmuns (2004:5)
menyatakan bahwa kemiskinan dapat memepengaruhi akses
terhadap layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah sehingga
akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan beban bagi
pemerintah

daerah.

Disisi

lain,

Marshall

(1920:39-47),

mengungkapkan adanya efek negatif dibidang sosial dengan adanya
industri disuatu daerah yang menjadikan penduduk menjadi
konsumtif untuk membelanjakan pendapatan personal serta kualitas
lingkungan

hidup

yang

akan

terancam

dengan

pengeksploitasian bahan baku secara besar-besaran.

adanya
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2.10 Penelitian Terdahulu

No
1

2

Penulis,
Tahun, Judul
Purnomo, Didit.
(2008). Analisis
peranan sektor
industri
terhadap
Perekonomian
Jawa Tengah
tahun 2000 dan
tahun 2004
(Analisis Input
Output)

Suharno.
(2009).
Analisis Input
Output Industri
Manufaktur di
Jawa Tengah

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Analisis/
Hasil Penelitian
Variabel
Sektor kunci perekonomian Jawa
Analisis
input output Tengah pada tahun 2000 yaitu sektor
indutri makanan, minuman dan
sektor
tembakau, sektor industri lainnya,
industri
sektor industri pengilangan minyak dan
sektor pengangkutan dan komunikasi.
Sektor-sektor inilah yang memegang
peranan penting dalam menggerakkan
roda perekonomian Jawa Tengah pada
tahun 2000. Sedangkan tahun 2004
hanya terdapat dua sektor
perekonomian yang menjadi sektor
kunci perekonomian Jawa Tengah yaitu
sektor industri makanan, minuman dan
tembakau, dan sektor industri lainnya.
Ini memperlihatkan bahwa terjadi
penurunan dalam perekonomian Jawa
Tengah pada tahun 2004 bila
dibandingkan dengan tahun 2000.
Analisis
Sektor yang mempunyai angka
input output keterkaitan ke depan total paling besar
industri
adalah sektor industri kimia dan pupuk.
manufaktur
Sedangkan sektor yang mempunyai
keterkaitan ke belakang yang paling
besar adalah sektor industri pakaian
jadi. Angka pengganda output pada
tahun 2000 yang terbesar adalah
industri pakaian jadi yaitu sebesar 2,96,
Angka pengganda pendapatan tertinggi
pada tahun 2000 adalah industri
minuman. Angka pengganda tenaga
kerja di sektor industri manufaktur pada
tahun 2000 yang terbesar adalah sektor
industri pemintalan.
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No
3

Penulis,
Tahun, Judul
Juhari,
Imam.
(2008). Dampak
Perubahan Upah

Terhadap
Output dan
Kesempatan
Kerja Industri
Manufaktur di
4

5

Jawa Tengah
Suryani, Timtim.
(2013). Analisis
Peran Sektor
Ekonomi
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
Kabupaten
Pemalang
(Analisis
Tabel
Input
Output
Kabupaten
Pemalang tahun
2010)

Stanny, Dewinta
(2009) yang
berjudul :
Analisis Peranan
Sektor Industri
Pengolahan
terhadap
Perekonomian
Provinsi Jawa
Barat (Analisis
Input-Output).

Analisis/
Variabel
Analisis
input output
kesempatan
kerja industri
manufaktur

Hasil Penelitian
Dilihat dari angka keterkaitan langsung
ke depan maupun ke belakang,
menunjukkan bahwa pada sektor
industri manufaktur (sektor 3-37), lebih
banyak
sektor
yang
memiliki
keterkaitan langsung ke belakang yang
lebih besar dibandingkan dengan
keterkaitan langsung ke depan.

Analisis
input output
sektor-sektor
ekonomi

Berdasarkan hasil analisis input output
yang telah dilakukan sektor yang
memiliki keterkaitan ke depan dan
keterkaitan ke belakang sekaligus
menjadi sektor unggulan di Kabupaten
Pemalang adalah sektor listrik, gas dan
air bersih dan sektor pengangkutan dan
komunikasi. Sektor yang paling
berpengaruh terhadap kenaikan output
sektor lainnya adalah sektor bangunan,
sektor yang paling berpengaruh dalam
peningkatan pendapatan (income) bagi
sektor lainnya adalah sektor jasa – jasa
dan lainnya dan sektor yang paling
berpengaruh
dalam
peningkatan
kesempatan kerja (employment) bagi
sektor – sektor lain yaitu sektor
bangunan.

Analisis
input output
industri
pengolahan.

Hasil penelitian menunjukkan sektor
industri pengolahan memiliki peranan
yang diatas rata-rata terhadap
perekonomian Provinsi Jawa Barat.
Dilihat dari sumbangannya terhadap
permintaan total sebesar 57,15 persen
dari jumlah total output wilayah,
dengan surplus neraca perdagangan
sebesar Rp. 80 trilyun atau 84,77
persen dari total surplus neraca
perdagangan di Provinsi Jawa Barat.
Sektor industri pengolahan.
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No

Penulis,
Tahun, Judul

Analisis/
Variabel

Hasil Penelitian
mempunyai keterkaitan yang tinggi
dengan sektor-sektor pengguna output
dan juga penyedia input. Hal ini dapat
dilihat dari besarnya koefisien
keterkaitan baik langsung maupun
langsung dan tidak langsung.
Sedangkan dari analisis koefisien dan
kepekaan penyebaran, nilai koefisien
penyebaran sektor industri pengolahan
lebih besar jika dibandingkan dengan
nilai kepekaan penyebarannya, ini
menunjukkan bahwa sektor industri
pengolahan lebih mampu untuk
menarik pertumbuhan output industri
hulunya dibandingkan dengan
mendorong pertumbuhan industri
hilirnya. Dilihat dari nilai multiplier
sektor industri pengolahan relatif
cukup besar dalam meningkatkan
output, pendapatan dan tenaga kerja di
Provinsi Jawa Barat.

6

Bess, Rebecca
and Zoë O.
Ambargis.
(2011). InputOutput Models
for
Impact
Analysis:
Suggestions for
Practitioners
Using RIMS II
Multipliers

Input-Output
Models for
Impact
Analysis

Key assumptions of these models
typically include fixed production
patterns and no supply constraints.
Assumptions about the amount of
inputs that are supplied from the local
region are also important in these
models. Ignoring these assumptions can
lead to inaccurate impact estimates.
Finally, bringing additional survey
information into multiplier analysis
may be costly in terms of time and
resources, but it can provide more
accurate results. For example, the billof-goods approach can yield more
tailored results than directly applying
the multipliers for a single industry.
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2.11 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu : Purnomo, Didit. (2008). Analisis peranan sektor
industri terhadap Perekonomian Jawa Tengah tahun 2000 dan tahun 2004
(Analisis Input Output). Suharno. (2009). Analisis Input Output Industri
Manufaktur di Jawa Tengah. Dan Juhari, Imam. (2008). Dampak Perubahan
Upah Terhadap Output dan Kesempatan Kerja Industri Manufaktur di Jawa
Tengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Purnomo, Didit
(2008), Suharno (2009), dan Juhari, Imam (2008) adalah pada variabel
penelitian yang di gunakan yaitu pada sektor industri pengolahan, selain itu
lokasi penelitian ini sama yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan untuk alat
analisis yang digunakan juga sama yaitu Analisis Input-Output. Sedangkan
untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Purnomo, Didit
(2008), Suharno (2009), dan Juhari, Imam (2008) adalah pada penggunaan
data Input Output Provinsi Jawa Tengah, dalam penelitian ini menggunakan
data Input Output Provinsi Jawa Tengah yang terbaru yaitu tahun 2013. Selain
itu perbedaan penelitian ini yaitu pada hasil pembahasan yang mengkaji
secara menyeluruh serta mengkaitkan peran sektor industri pengolahan
dengan sektor-sektor lain di perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan
untuk penelitian terdahulu Purnomo, Didit (2008), Suharno (2009), dan
Juhari, Imam (2008) hanya mengkaji pada sub-sub sektor yang ada di dalam
sektor industri pengolahan saja, tidak mengkaitkan dengan sektor
perekonomian lainya yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
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Penelitian terdahulu : Stanny, Dewinta (2009) yang berjudul : Analisis
Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap Perekonomian Provinsi Jawa
Barat (Analisis Input-Output). Dan Suryani, Timtim. (2013). Analisis Peran
Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang
(Analisis Tabel Input Output Kabupaten Pemalang Tahun 2010). Persamaan
penelitian ini dengan penelitian terdahulu Stanny, Dewinta (2009), dan
Suryani, Timtim. (2013) adalah pada variabel penelitian yang di gunakan
yaitu sektor industri pengolahan, selain itu untuk alat analisis yang digunakan
juga sama yaitu dengan Analisis Input-Output. Sedangkan untuk perbedaan
penelitian ini dengan penelitian terdahulu Stanny, Dewinta (2009), dan
Suryani, Timtim. (2013) adalah pada lokasi penelitian yang berbedan yaitu
penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, selain itu perbedaan dalam
penggunaan data Input Output yang dipakai, dalam penelitian ini
menggunakan data Input Output Provinsi Jawa Tengah yang terbaru yaitu
tahun 2013.
2.12 Kerangka Pemikiran
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat melalui nilai PDRB serta
pendapatan perkapita. Kontribusi nilai yang diberikan setiap sektor terhadap
pertumbuhan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan setiap
tahunnya. Perbedaan kontribusi terhadap nilai PDRB yang cenderung
mencolok, memberikna gambaran bahwa belum adanya keseimbangan
pengaruh antarsektor yang baik. Ketimpangan ini dapat dilihat dengan
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melakukan analisis yang tepat agar solusi yang diperoleh dapat maksimal
dalam mengatasi masalah yang ada.
Adanya pengaruh yang positif antarsektor satu dengan sektor yang
lainnya akan semakin memperbaiki perekonomian daerah. Sehingga
kontribusi tiap sektor terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah akan lebih
seimbang, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya keseimbangan yang baik
dalam pengelolaan maupun output yang dihasilkan pada tiap sektornya,
sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah akan menjadi lebih baik.
Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah

Sektor Industri Pengolahan

Metode Input-Output

Analisis Input-Output

Analisis
Keterkaitan

Analisis
Penyebaran

Perekonomian Daerah
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual

Analisis Multiplier
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Perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat seberapa
besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh daerah
tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) itu sendiri merupakan
suatu data statistik yang didalamnya merangkum perolehan nilai tambah dari
seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah. Berhasil tidaknya pembangunan
ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat dari seberapa besar PDRB yang
diperoleh oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Tengah sebagai
suatu wilayah harus memiliki strategi untuk meningkatkan PDRB, caranya
yaitu dengan memanfaatkan sektor-sektor perekonomian yang ada di Provinsi
Jawa Tengah. Salah satu sektor perekonomian tersebut adalah sektor industri
pengolahan. Hal tersebut tidak lepas dari peran sektor industri pengolahan yang
mampu memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Perlunya mengetahui keterkaitan sektor
industri pengolahan dengan sektor lain, sehingga metode Input-Output
dipergunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan Input-Output akan
diperoleh berapa besar keterkaitan antarsektor, analisis penyebaran dan analisis
multiplier. Hasil analisis tersebut digunakan untuk peningkatan perekonomian
daerah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode kuantitatif,
metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan
manajerial ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data yang kemudian
diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan
keputusan. Pendekatan analisis kuantitatif terdiri atas perumusan masalah,
menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menganalisis hasil, dan
mengimplementasikan hasil (Kuncoro Mudrajad, 2007:2).
3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu jenis data yang telah dikumpulkan oleh lembaga
pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna
data. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Data sekunder yang diambil merupakan data Input-Output
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. Tabel input output disajikan dalam
bentuk matriks yang diklasifikasikan menjadi 19x19 sektor kemudian
diagregasi menjadi 9x9 sektor perekonomian.
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3.2.2 Sumber Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi dengan menggunakan data yang berkaitan dengan
objek penelitian, dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik maupun
melalui literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.
Data yang diperlukan berupa tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah
tahun 2013 dan data jumlah tenaga kerja pada 9 sektor perekonomian
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. Sedangkan untuk pengolahan data
dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel yang merupakan
perangkat lunak komputer.
3.3 Metode Analisis
3.3.1 Tahapan Analisis
Penelitian ini menggunakan metode analisis Input-Output yang
akan digunakan untuk menjawab masing-masing dari rumusan masalah
penelitian yang ada. Analisi Input-Output merupakan bentuk analisis
antarsektor, sistem Input-Output ini disusun berdasarkan asumsi
perilaku ekonomi yang merupakan penyederhanaan kerangka untuk
mengukur aliran masukan (input) dan keluaran (output) berbagai faktor
kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Sistem perhitungan ini
mengikuti arus barang dan juga jasa dari satu sektor produksi ke sektor
produksi yang lainnya dalam Nazara (1997). Seberapa besar
ketergantungan suatu sektor terhadap sektor lainnya ditentukan oleh
besarnya input yang digunakan dalam proses produksi, dengan kata lain
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pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai apabila tidak didukung
oleh input dari sektor lain.
Sebagai metode kuantitatif, analisis Inpu-Output dapat
memberikan gambaran tentang struktur perekonomian regional antara
lain ; mencakup struktur input setiap sektor, output dan nilai tambah
struktur penyediaan barang dan jasa, permintaan, penggunaan, ekspor,
dan impor.
Penelitian ini menggunakan beberapa analisis yang dihasilkan
dari tabel Input-Output. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1. Analisis keterkaitan merupakan suatu konsep yang
dijadikan dasar perumusan strategi pembangunan ekonomi
dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem
perekonomian. Konsep ini terdiri dari keterkaitan ke depan
(forward linkage), menunjukkan keterkaitan antarsektor
dalam penjualan terhadap total penjualan output yang
dihasilkan dan keterkaitan ke belakang (backward linkage),
menunjukkan hubungan keterkaitan antarsektor dalam
pembelian terhadap total pembelian input yang digunakan
dalam proses produksi.
2. Analisis penyebaran merupakan pengembangan dari analisis
keterkaitan

ke

depan

dan

ke

belakang

karena

membandingkan nilai keterkaitan langsung dan tidak
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langsung dikali jumlah sektor yang ada dengan total nilai
keterkaitan langsung dan tidak langsung dari seluruh sektor.
Analisis penyebaran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran.
3. Analisis

Multiplier

(pengganda)

digunakan

untuk

menghitung pengaruh yang ditimbulkan akibat peningkatan
atau penurunan variabel suatu sektor terhadap sektor-sektor
lainnya. Berdasarkan analisis pengganda Input-Output,
pendorong perubahan ekonomi (pendapatan dan tenaga
kerja) pada umumnya diasumsikan sebagai peningkatan
penjualan sebesar satu-satuan mata uang kepada permintaan
akhir suatu sektor. Oleh karena itu, analisis multiplier
terbagi menjadi tiga macam, yaitu multiplier output,
pendapatan, dan tenaga kerja.
3.3.2 Analisis Tabel Input-Output
Analisis tabel Input-Output merupakan suatu metode yang
secara sistematis digunakan untuk mengukur hubungan timbal balik
antarsektor dalam sistem ekonomi (Daryanto dan Hafizrindia, 2010:2).
Model I-O juga harus didasarkan asumsi guna dalam penyusunan tabel
I-O diantarannya adalah: (1) homogenitas yaitu suatu komoditas yang
hanya menghasilkan output secara tunggal dan input secara tunggal
oleh suatu sektor dan tidak ada subtitusi output yang dihasilkan dari
sektor lain, (2) linearitas yaitu suatu prinsip dimana fungsi produksi
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yang bersifat linier dan homogen yang artinya adanya perubahan suatu
tingkat antara input dan output yang proposional, (3) aditivitas
dinyatakan bahwa efek total dari pelaksanaan produksi yang dihasilkan
dari masing-masing sektor dilakukan secara terpisah dan menunjukkan
pengaruh diluar sistem input output yang diabaikan. Menurut CheneryWatanabe (1958) terjadinya keterkaitan antar sektor dibagi menjadi dua
bagian yaitu keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Dan
untuk ukuran keterkaitan ke belakang dapat dilihat dari sisi permintaan
(demand-driven) dan keterkaitan ke depan dilihat dari sisi permintaan
(supply-driven) untuk perencanaan pembangunan daerah (Daryanto dan
Hafizrianda, 2010:12).
Dalam suatu tabel input-output terdiri empat kuadran yaitu
kuadran I, kuadran II, kuadran III dan kuadran IV. Kuadran I yaitu
terdiri dari transaksi antarsektor, arus barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lainnya. Kuadran II yaitu
terdiri atas parmintaan akhir, barang dan jasa oleh masyarakat untuk
dikonsumsi atau investasi. Kuadran III yaitu input primer, dimana
terdapat semua daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang berada diluar kategori input antara. Hasil yang
menunjukkan adanya penggunaan input primer atau nilai tambah, dari
jumlah keseluruhannya akan menghasilkan Produk Domestic Regional
Bruto (PDRB). Sedangkan kuadran IV menunjukkan balas jasa yang
telah diterima input primer dan didistribusikan pada permintaan akhir.
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Pada umumnya untuk kuadran IV tidak dibutuhkan dalam analisis I-O
(Tarigan, 2010:105-106). Dalam matrik kuadran I bersifat endogen,
sedangkan pada kuadran II, III dan IV bersifat eksogen yang dapat
dijadikan sebagai gambaran umum. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.1
Tabel 3.1
Kerangka Dasar Tabel Input-Output
Alokasi Output
Sumber
Input
a. Input
Antara
Sektor 1
Sektor 2
Sektor i
...
Sektor n
b. Input
Primer
Jumlah
Input

Total Penyediaan
Permintaan
Akhir

Permintaan Antara
Sektor Produksi
Kuadran I
X1j
...
X2j
...
Xij
...
...
...
Xnj
...
Kuadran III

Kuadran
II

X1l
X2l
Xil
...
Xnl

...
...
...
...
...

X1m
X2m
Xim
...
Xnm

Vl

...

Vj

...

Vm

Xl

...

Xj

...

Xm

F1
F2
Fi
...
Fn

Impor

Jumlah
Output

M1
M2
Mi
...
Mn

X1
X2
Xi
...
Xn

Kuadran IV

Sumber : Tarigan, 2010:105
Dalam kuadran I memiliki sifat ganda jika dilihat secara baris.
Secara keseluruhan untuk kuadran I dapat dirumuskan dalam suatu
persamaan sebagai berikut:
ΣXij+Fi = Xi + Mi, untuk i dari 1 s.d. n
Sedangkan jika dilihat secara kolom akan terlihat input yang
terdiri dari input primer dan input antara yang dibutuhkan sektor agar
menghasilkan output. Dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:
ΣXij +Vj = Xj, untuk j dari 1 s.d. M
Untuk hasil Kuadran II yaitu kuadran permintaan akhir terdiri
dari variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran
pemerintah, modal dan perubahan stok modal serta ekspor. Sedangkan
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pada Kuadran III merupakan kuadran input primer yang terdiri dari
variabel upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung
(Daryanto dan Hafizrianda, 2010:6-10).
Matriks Koefisien Input merupakan suatu matriks yang
mencatumkan koefisien input tanpa memasukkan input primer dengan
rumus:
aij=X ij/ X j
dimana:
aij= Koefisien input sektor j dari sektor i, Xij = Penggunaan input
sektor j dari sektor i, dan Xj= Output sektor j.
Matriks Kebaliakan Leontief merupakan matriks angka
pengganda yang menentukan besarannya perubahan pada jumlah
produksi dan dapat dihitung dengan rumus :
(I-A) X= Y
X =Y/(I-A)
X =(I-A)-1 Y
X = Ma Y
Dimana:
X

= Vektor kolom total output

Y

= Vektor kolom permintaan akhir

I

= Matriks identitas yang berukuran n sektor

A

= Matriks teknologi atau matrik koefisien input

(I – A)

= Matriks Leontief

54

-1

(I – A)

= Matriks kebalikan Leontief

Dari persamaan di atas terlihat bahwa output setiap sektor
memiliki hubungan fungsional terhadap permintaan akhir, dengan
(I-A)

-1

sebagai koefisien antaranya. Matriks kebalikan ini mempunyai

peranan penting sebagai alat analisis ekonomi karena menunjukkan
adanya saling keterkaitan antara tingkat permintaan akhir terhadap
tingkat produksi.
3.3.3 Analisis Keterkaitan
Konsep keterkaitan biasa digunakan sebagai dasar perumusan
strategi pembangunan ekonomi dengan melihat keterkaitan antarsektor
dalam suatu sistem perekonomian. Konsep keterkaitan yang biasa
dirumuskan meliputi keterkaitan ke belakang (backward linkage) yang
menunjukkan hubungan keterkaitan antarsektor dalam pembelian
terhadap total pembelian input yang digunakan untuk proses produksi
dan keterkaitan ke depan (forward linkage) yang menunjukkan
hubungan keterkaitan antarsektor dalam penjualan terhadap total
penjualan output yang dihasilkannya.
Berdasarkan konsep keterkaitan ini dapat diketahui besarnya
pertumbuhan suatu sektor lain. Keterkaitan langsung dan tidak
langsung (total) antarsektor perekonomian dalam pembelian dan
penjualan input antara ditunjukkan oleh matriks kebalikan Leontief.
Backward dan Forward Linkages adalah alat analisis yang
digunakan untuk mengetahui tingkat keterkaitan suatu sektor terhadap
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sektor/sub-sub sektor lainnya dalam suatu perekonomian. Kaitan ke
belakang merupakan alat analisis untuk mengetahui derajat keterkaitan
suatu sektor terhadap sektor-sektor lain yang menyumbangkan input
kepadanya. Kaitan ke depan merupakan alat analisis untuk mengetahui
derajat keterkaitan antar suatu sektor yang menghasilkan output, untuk
digunakan sebagai input bagi sektor-sektor yang lain (Suhendra dkk,
2005).
3.3.3.1 Keterkaitan Ke Depan (Forward Linkages)
Keterkaitan langsung dan tidak langsung (total) ke
depan menunjukkan akibat sektor tertentu terhadap sektorsektor yang menggunakan sebagian output sektor tersebut
secara langsung dan tidak langsung per unit kenaikan
permintaan total.
Konsep ini diartikan sebagai kemampuan suatu sektor
untuk mendorong pertumbuhan output semua sektor produksi
dalam perekonomian termasuk sektor itu sendiri melalui jalur
distribusi outputnya baik secara langsung maupun tidak
langsung. Sektor i dikatakan mempunyai keterkaitan langsung
dan tidak langsung (total) ke depan yang tinggi apabila nilai
F(d+id)i lebih besar dari 1 (satu). Keterkaitan langsung dan
tidak langsung (total) ke depan tidak lain adalah penjumlahan
baris dari matriks kebalikan Leontief (I-A)-1, dalam
Firmansyah (2006:50). Rumus yang digunakan untuk mencari
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nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung (total) ke depan
adalah:
𝑛

F(𝑑 + 𝑖𝑑)𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑗=1

F(d+id)i = keterkaitan langsung dan tidak langsung (total)
ke depan sektor i
αij

= unsur matriks kebalikan Leontief (I-A)-1

3.3.3.2 Keterkaitan Ke Belakang (Backward Linkages)
Keterkaitan langsung dan tidak langsung (total) ke
belakang menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu
terhadap sektor-sektor yang menyediakan sebagian input
antara bagi sektor tersebut secara langsung dan tidak langsung
per kenaikan total.
Konsep ini diartikan sebagai kemampuan suatu sektor
mendorong pertumbuhan output semua sektor produksi dalam
perekonomian termasuk sektor itu sendiri melalui jalur
permintaan inputnya baik secara langsung maupun tidak
langsung. Sektor j dikatakan mempunyai kaitan langsung dan
tidak langsung (total) ke belakang yang tinggi apabila B(d+id)j
mempunyai nilai lebih besar dari 1 (satu). Keterkaitan
langsung dan tidak langsung (total)

ke belakang adalah

penjumlahan kolom dari matriks kebalikan Leontief (I-A)-1,
dalam Firmansyah (2006:48). Rumus yang digunakan untuk
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mencari nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung (total)
ke belakang adalah :
𝑛

B(𝑑 + 𝑖𝑑)𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑖=1

B(d+id)j

= keterkaitan langsung dan tidak langsung (total)
ke belakang sektor j

αij

= unsur matriks kebalikan Leontief (I-A)-1

3.3.4 Analisis Penyebaran
Indeks keterkaitan langsung baik ke depan maupun ke belakang
belum mampu memadai dialokasi sebagai landasan pemilihan sektor
pemimpin. Indikator-indikator tersebut tidak dapat diperbandingkan
antar sektor karena peranan permintaan setiap sektor tidak sama.
Membandingkan rata-rata dampak yang ditimbulkan oleh sektor
tersebut dengan rata-rata dampak seluruh sektor adalah cara untuk
menormalkan kedua indeks tersebut. Analisis ini disebut dengan
analisis penyebaran yang terbagi 2 (dua) yaitu koefisien penyebaran dan
kepekaan penyebaran.
3.3.4.1 Koefisien Penyebaran (Daya Penyebaran Ke Belakang)
Koefisien penyebaran adalah keterkaitan langsung
dan tidak langsung ke belakang yang dibobot dengan jumlah
sektor lalu dibagi dengan total keterkaitan langsung dan tidak
langsung semua sektor. Koefisien penyebaran menunjukkan
efek relatif yang ditimbulkan oleh keterkaitan langsung dan
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tidak langsung ke belakang antar suatu sektor dengan semua
sektor. Dengan kata lain, efek yang ditimbulkan suatu sektor
karena peningkatan output sektor lain yang digunakan sebagai
input oleh sektor tersebut baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Konsep koefisien penyebaran (daya penyebaran ke
belakang) digunakan untuk mengetahui distribusi manfaat dari
pengembangan suatu sektor terhadap pengembangan sektorsektor lainnya melalui mekanisme pasar input. Hal ini berarti,
kemampuan suatu sektor untuk meningkatkan pertumbuhan
produksi sektor

hulunya. Sektor j dikatakan mempunyai

keterkaitan ke belakang yang tinggi apabila nilai Pdj lebih
besar dari 1 (satu), sebaliknya jika nilai Pdj lebih kecil dari
satu. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai koefisien
penyebaran dalam BPS Jawa Tengah (2013:55), adalah
sebagai berikut:

P𝑑𝑗 =

𝑛 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗
1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗

Pdj = koefisien penyebaran sektor j
α ij = unsur matriks kebalikan Leontief
n = banyaknya sektor matriks
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3.3.4.2 Kepekaan Penyebaran (Derajat Kepekaan Ke Depan)
Kepekaan penyebaran adalah keterkaitan output
langsung dan tidak langsung ke depan yang dibobot dengan
jumlah sektor kemudian dibagi dengan total keterkaitan
langsung dan tidak langsung semua sektor. Konsep kepekaan
penyebaran (daya penyebaran ke depan) bermanfaat untuk
mengetahui tingkat kepekaan suatu sektor terhadap sektorsektor lainnya melalui mekanisme pasar output, artinya
kemampuan suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan
produksi sektor-sektor lain yang memakai output dari sektor
ini sebagai inputnya.
Konsep ini sering juga diartikan sebagai kemampuan
suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan produksi sektor
hilirnya yang memakai input dari sektor ini. Sektor i dikatakan
mempunyai kepekaan penyebaran yang tinggi apabila nilai Sdi
lebih besar dari satu (>1). Sebaliknya sektor i dikatakan
mempunyai kepekaan penyebaran yang rendah jika nilai Sdi
lebih kecil dari 1 (satu). Rumus yang digunakan untuk mencari
nilai kepekaan penyebaran dalam BPS Jawa Tengah (2013:56)
adalah:

S𝑑𝑖 =

𝑛 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗
1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗

Sdi = kepekaan penyebaran sektor i
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α ij = unsur matriks kebalikan Leontief
n = banyaknya sektor matriks
3.3.5

Analisis Multiplier
Salah satu kegunaan utama I-O adalah untuk mengetahui
dampak perubahan elemen variabel-variabel yang eksogen dalam
model I-O terhadap perekonomian. Beberapa pengukuran yang
diturunkan dari matrik kebalikan Leontif (I-A)-1 dan sering digunakan
untuk analisis dampak, dikenal dengan nama Input-Output Multiplier
(angka pengganda Input-Output). Tiga tipe angka pengganda yang
paling sering digunakan untuk mengukur dampak perubahan variabel
eksogen adalah output sektoral dalam perekonomian (multiplier
output), pendapatan rumah tangga karena pertambahan output
(multiplier pendapatan) dan kesempatan kerja yang dapat dihasilkan
karena pertambahan output tersebut (multiplier tenaga kerja),
(Firmansyah, 2006:32-33).
3.3.5.1 Multiplier Output
Multiplier output dihitung dalam per unit perubahan
output sebagai efek awal (initial effect), yaitu kenaikan atau
penurunan output sebesar satu unit satuan moneter. Setiap
elemen dalam matriks kebalikan Leontief (inverse matrix)
menunjukkan total pembelian input baik langsung atau tidak
langsung dari suatu sektor sebesar satu unit satuan moneter ke
permintaan

akhir.

Jadi

matriks

kebalikan

Leontief
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mengandung informasi struktur perekonomian yang dipelajari
dengan menentukan tingkat keterkaitan antar sektor dalam
perekonomian wilayah.
Angka pengganda (multiplier) output suatu sektor j
adalah nilai total dari output yang dihasilkan oleh
perekonomian untuk memenuhi adanya perubahan satu unit
uang permintaan akhir sektor tersebut. Angka pengganda
output merupakan jumlah kolom dari elemen matriks
kebalikan Leontif dalam Firmansyah (2006:33), dirumuskan
sebagai berikut :
𝑛

O𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑖=1

Di mana Oj adalah angka pengganda output sektor j dan
αij adalah elemen matriks kebalikan Leontif (I-A)-1.
3.3.5.2 Multiplier Pendapatan
Multiplier
pendapatan

akibat

pendapatan
adanya

merupakan
perubahan

peningkatan
output

dalam

perekonomian. Dalam Tabel I-O yang dimaksud dengan
pendapatan adalah upah dan gaji yang diterima oleh rumah
tangga, termasuk pula dividen dan bunga bank.
Angka Pengganda (multiplier) pendapatan rumah
tangga merupakan suatu sektor yang menunjukkan perubahan
jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang
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tercipta akibat adanya tambahan satu unit permintaan akhir
pada

suatu

sektor

dalam

Firmansyah

(2006:35-36),

dirumuskan sebagai berikut :
𝑛

H𝑗 = ∑ 𝑎𝑛+1′ 𝑗 α𝑖𝑗
𝑖=1

Di mana Hj adalah angka pengganda pendapatan rumah
tangga sektor j, an+1’j adalah koefisien pendapatan rumah
tangga sektor j dan αij adalah elemen matriks kebalikan Leontif
(I-A)-1.
3.3.5.3 Multiplier Tenaga Kerja
Menurut Miller dan Blair (1985) dalam Firmansyah
(2006:38), hubungan antara nilai output suatu sektor dengan
kesempatan kerja pada sektor tersebut dapat diestimasi, lalu
dapat dihitung multiplier kesempatan kerja untuk setiap sektor
tersebut.
Angka pengganda (multiplier) tenaga kerja merupakan
efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di perekonomian
akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir
disuatu sektor. Untuk menghitung multiplier tenaga kerja
adalah melalui penggandaan output dan koefisien kesempatan
kerja. Koefisien kesempatan kerja suatu sektor j, Wj, adalah
jumlah tenaga kerja di sektor tersebut, Lj dibagi dengan jumlah
output pada sektor tersebut, Xj. Oleh karena itu diperlukan

63

jumlah tenaga kerja awal pada masing-masing sektor produksi
yang memang telah digunakan untuk melakukan proses
produksi selama ini dalam Firmansyah (2006:38-39). Angka
pengganda tenaga kerja dirumuskan sebagai berikut :
𝑛

E𝑗 = ∑ 𝑤𝑛+1′ 𝑗 α𝑖𝑗
𝑖=1

Di mana Ej adalah angka pengganda tenaga kerja sektor
j, wn+1’j adalah koefisien tenaga kerja sektor j dan αij adalah
elemen matriks kebalikan Leontif (I-A)-1.
3.3.6

Definisi Operasional Variabel
3.3.6.1 Tabel Input-Output
Konsep dan definisi ini menjelaskan variabel-variabel
yang terdapat dalam Tabel Input Output Jawa Tengah. Konsep
dan definisi ini dijelaskan menurut pengertian Tabel Input
Output (BPS, 2008:21).
a. Output
Output adalah nilai barang dan Jasa yang dihasilkan
oleh sektor-sektor produksi di dalam negeri (domestik)
tanpa membedakan asal usul pelaku produksinya. Pelaku
dapat berupa perusahaan atau perorangan dari dalam negeri
ataupun perusahaan atau perorangan asing yang dihasilkan
di dalam negeri. Unit usaha yang produksinya berupa
barang output merupakan hasil perkalian kuantitas produksi
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barang yang bersangkutan dengan harga produsen per unit
barang tersebut. Unit usaha yang bergerak dibidang jasa,
outputnya merupakan nilai penerimaan dari jasa yang
diberikan kepada pihak lain.
b. Transaksi Antara
Transaksi antara adalah transaksi yang terjadi antara
sektor yang berperan sebagai konsumen dan produsen.
Sektor yang berperan sebagai produsen merupakan sektor
pada masing-masing baris. Sektor yang berperan sebagai
konsumen ditunjukkan pada sektor yang terdapat di
masing-masing kolom. Transaksi yang dicakup dalam
transaksi antara hanya transaksi barang dan jasa yang
terjadi dalam hubungannya dengan proses produksi. Isian
sepanjang baris pada transaksi antara memperlihatkan
alokasi output suatu sektor dalam memenuhi kebutuhan
input sektor-sektor lain untuk keperluan produksi dan
disebut sebagai input antara. Isian sepanjang kolomnya
menunjukkan input barang dan jasa yang digunakan dalam
proses produksi suatu sektor dan sebagai input antara.
c. Permintaan Akhir
Permintaan akhir adalah permintaan atas barang dan
jasa untuk keperluan konsumsi, bukan untuk proses
produksi.
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1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang dilakukan
rumah tangga untuk semua pembelian barang dan jasa
dikurangi dengan penjualan netto barang bekas. Barang
dan jasa ini mencakup barang tahan lama dan barang
tidak tahan lama, kecuali pembelian rumah tempat
tinggal. Pengeluaran ini juga mencakup konsumsi yang
dilakukan di dalam dan di luar negeri. Konsumsi
penduduk di suatu negara yang dilakukan di luar negeri
diperlukan sebagai impor untuk menjaga konsistensi
data. Konsumsi oleh penduduk asing di domestik
diperlakukan sebagai ekspor.
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Pengeluaran ini mencakup semua pengeluaran barang
dan

jasa

untuk

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

administrasi pemerintah dan pertahanan, baik yang
dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.
3. Pembentukan Modal Tetap
Pembentukan

modal

tetap

meliputi

pengadaan,

pembuatan, atau pembelian barang-barang modal baru
baik dalam maupun impor, termasuk barang bekas dari
luar daerah.
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4. Perubahan Stok
Perubahan stok merupakan selisih antara nilai stok
barang pada akhir tahun dengan nilai stok barang awal
tahun. Perubahan stok dapat digolongkan menjadi: (i)
perubahan stok barang jadi dan setengan jadi yang
disimpan oleh produsen, contohnya pada kasus
peternakan yaitu perubahan ternak dan unggas serta
barang-barang strategis yang merupakan cadangan
nasional, (ii) perubahan stok bahan mentah dan bahan
baku yang belum digunakan oleh produsen, (iii)
perubahan stok di sektor perdagangan, yang terdiri dari
barangbarang dagangan yang belum terjual.
5. Ekspor dan Impor
Ekspor dan impor barang dan jasa meliputi transaksi
barang dan jasa antara penduduk suatu negara atau
daerah dengan penduduk negara atau daerah lain.
Transaksi tersebut terdiri dari ekspor dan impor barang
dagangan, jasa angkutan, komunikasi, asuransi dan jasa
lainnya. Transaksi ekspor barang ke luar negeri
dinyatakan dengan nilai free on board (f.o.b). Free on
board adalah suatu nilai yang mencakup semua biaya
angkutan di negara pengekspor, bea ekspor dan biaya
pemuatan barang sampai ke kapal yang mengangkutnya.
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Transaksi impor barang dari luar negeri dinyatakan atas
dasar biaya pendaratan (landed cost). Biaya pendaratan
terdiri dari cost insuraance and freight (c.i.f) ditambah
dengan bea masuk dan bea penjualan impor.
d. Input Primer
Input primer adalah balas jasa atas pemakaian faktorfaktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal
dan kewiraswastaan. Input primer disebut juga nilai tambah
bruto dan merupakan selisih antara nilai output dengan nilai
antara. Berikut ini adalah termasuk dalam input primer:
1. Upah dan Gaji
Upah dan gaji mencakup semua balas jasa dalam bentuk
uang maupun barang dan jasa kepada tenaga kerja yang
ikut dalam kegiatan produksi selain pekerja keluarga
yang tidak dibayar.
2. Surplus Usaha
Surplus usaha adalah balas jasa atas kewiraswastaan dan
pendapatan atas pemilik modal. Surplus usaha terdiri
dari keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan,
bunga atas modal, sewa tanah dan pendapatan atas hak
kepemilikan lainnya. Besarnya nilai surplus usaha sama
dengan nilai tambah bruto dikurangi dengan upah dan
gaji, penyusutan dan pajak tak langsung netto.
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3. Penyusutan
Penyusutan adalah biaya atas pemakaian barang modal
tetap dalam kegiatan produksi. Nilai penyusutan dari
suatu barang modal tetap dihitung dengan jalan
memperkirakan besarnya penurunan nilai dari barang
modal tersebut yang disebabkan oleh pemakaiannya
dalam kegiatan produksi
4. Pajak Tak Langsung Netto
Pajak tak langsung netto adalah selisih antara pajak tak
langsung dengan subsidi. Pajak tak langsung netto
mencakup pajak impor, pajak ekspor, bea masuk, pajak
pertambahan nilai, cukai dan sebagainya. Sedangkan
subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah
kepada produsen untuk menutupi biaya produksi.
Dengan

demikian

subsidi

merupakan

tambahan

pendapatan bagi produsen dan sering disebut sebagai
pajak tak langsung negatif. Subsidi pada umumnya
dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat harga
tertentu dari suatu produk.
3.3.6.2 Tenaga Kerja
Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang
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mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan
atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan
bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika
penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja
yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.
Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja
disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai
usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas
17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan
ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak
jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Struktur Perekonomian Provinsi Jawa Tengah
Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang industri
dan perdagangan, terlihat dari banyak perusahaan yang bergerak di kedua
bidang tersebut. Di samping itu, dengan banyaknya situs-situs purbakala dan
kondisi alam yang menarik, sektor pariwisata dan sektor pertanian juga
menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh
karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Tengah difokuskan pada
keempat sektor tersebut, yang terkenal dengan INTANPARI (Industri,
Perdagangan, Pertanian, dan Pariwisata). Hal ini sesuai dengan data jumlah
PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013, yang menunjukkan kontribusi
sektor terbesar PDRB Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan,
perdagangan, pertanian, dan pariwisata, dilihat dalam Tabel 4.1
Tabel 4.1
Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha ADH
Konstan 2000 Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)
NO

SEKTOR

1

Pertanian
Pertambangan dan
Galian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel
dan Restoran

2
3
4
5
6

2009

2010

2011

2012

2013

34.101.148

34.955.957

35.399.800

36.712.340

37.513.957

1.952.866

2.091.257

2.193.964

2.355.848

2.504.980

57.444.185

61.390.101

65.439.443

69.012.495

73.092.337

1.489.552

1.614.857

1.711.200

1.820.436

1.973.195

10.300.647

11.014.598

11.753.387

12.573.964

13.449.631

37.766.356

40.055.356

43.159.132

46.719.025

50.209.544
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NO

SEKTOR
Pengangkutan
7
Komunikasi
Keuangan,
8 Persewaan dan
Perusahaan
9 Jasa-Jasa
Jumlah PDRB

2009

2010

2011

2012

2013

9.192.949

9.805.500

10.645.260

11.486.122

12.238.463

6.701.533

7.038.128

7.503.725

8.206.252

9.073.225

17.724.216

19.029.722

20.464.202

21.961.937

23.044.405

176.673.456 186.995.480

198.270.117 210.848.424 223.099.740

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2013
Dilihat dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah PDRB Provinsi Jawa
Tengah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami
peningkatan. Hal ini tidak lepas dari peran sektor industri pengolahan yang
merupakan sektor paling besar kontribusinya terhadap PDRB di Provinsi
Jawa Tengah yaitu sebesar 73,092 Milyar Rupiah atau 32,76% pada Tahun
2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,91%.
Menurut teori ekonomi pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor
industri terhadap pembangunan ekonomi negaranya maka negara tersebut
semakin maju. Jika suatu negara kontribusi sektor industrinya telah diatas 30%
maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju dalam Sukirno
Sadono (2001:442). Dalam proses pembangunan, sektor industri dijadikan
sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan sebagai
leading sector atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya
(Arsyad, 2010:442).
Berdasarkan Gambar 4.1, menjelaskan bahwa sektor industri
pengolahan mendominasi terhadap distribusi persentase PDRB sektor
ekonomi atas dasar harga konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009
sampai dengan tahun 2013. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013
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sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya
pada PDRB Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 32,76%, sedangkan
kontribusi sektor terendah adalah pada sektor listrik, gas dan air yaitu hanya
sebesar 0,88%. Maka hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan atau
ketimpangan yang terjadi pada sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jawa
Tengah.
40

Pertanian
Pertambangan dan
penggalian
Industri Pengolahan

PERSEN %

30
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20

Bangunan
Perdagangan, Hotel dan
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2013, diolah
Gambar 4.1 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2000 Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2013

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat melalui nilai PDRB serta
pendapatan perkapita. Kontribusi nilai yang diberikan setiap sektor terhadap
pertumbuhan nilai PDRB di Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan
setiap tahunnya. Perbedaan kontribusi terhadap nilai PDRB yang cenderung
mencolok, memberikan gambaran bahwa belum adanya keseimbangan
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pengaruh antar sektor yang baik. Ketimpangan ini dapat dilihat dengan
melakukan analisis yang tepat agar solusi yang diperoleh dapat maksimal
dalam mengatasi masalah yang ada.
Adanya pengaruh yang positif antar sektor satu dengan sektor yang
lainnya akan semakin memperbaiki perekonomian daerah. Sehingga
kontribusi tiap sektor terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah akan lebih
seimbang, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya keseimbangan yang baik
dalam pengelolaan maupun output yang dihasilkan pada tiap sektornya,
sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah akan menjadi lebih
baik secara keseluruhan.
4.2

Penyerapan Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 yang bekerja
di sektor-sektor perekonomian berjumlah 112.761.072 orang. Dari tabel 4.2,
diketahui sektor industri pengolahan memiliki kontribusi dalam penyerapan
tenaga kerja terbesar keempat yakni mampu menyerap tenaga kerja sebanyak
14.959.804 orang atau 13,27 % terhadap total tenaga kerja di Provinsi Jawa
Tengah. Sedangkan sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar pertama
terhadap penyerapan tenaga kerja yakni menyerap tenaga kerja sebanyak
39.220.261 orang atau 34,78 % terhadap total tenaga kerja. Selanjutnya sektor
perdagangan memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja diurutan
kedua yakni menyerap tenaga kerja sebanyak 24.105.906 orang atau 21,38 %
terhadap total tenaga kerja dan yang memiliki kontribusi terkecil terhadap
penyerapan tenaga kerja adalah di sektor listrik, gas dan air bersih yakni
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hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 252.134 orang atau 0,22 %
terhadap total tenaga kerja.
Tabel 4.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2013
Kode

Sektor

Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pertanian
39.220.261
Pertambangan dan Galian
1.426.454
Industri Pengolahan
14.959.804
Listrik, Gas dan Air Bersih
252.134
Bangunan
6.349.387
Perdagangan, Hotel dan Restoran
24.105.906
Pengangkutan Komunikasi
5.096.987
Keuangan, Persewaan dan Perusahaan
2.898.279
Jasa-Jasa
18.451.860
TOTAL
112.761.072
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka 2013
Data jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
di Jawa Tengah tahun 2013 diatas, digunakan sebagai data pendukung dalam
analisis multiplier tenaga kerja. Sebab didalam Tabel Input-Output tidak
mengandung elemen-elemen yang berhubungan dengan tenaga kerja. Maka
analisis Multiplier tenaga kerja diperoleh dengan cara menambahkan baris
yang menunjukkan jumlah dari tenaga kerja untuk masing-masing sektor
dalam perekonomian suatu daerah.
4.3 Analisis Keterkaitan
4.3.1

Keterkaitan Ke Depan
Keterkaitan langsung dan tidak langsung (total) ke depan tidak
lain adalah penjumlahan baris matriks kebalikan Leontief (I-A)-1,
dalam Firmansyah (2006:50). Konsep ini diartikan sebagai
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kemampuan suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan output
semua sektor produksi dalam perekonomian termasuk sektor itu
sendiri melalui jalur distribusi outputnya baik secara langsung
maupun tidak langsung. Sektor i dikatakan mempunyai keterkaitan
langsung dan tidak langsung (total) ke depan yang tinggi apabila
nilai F(d+id)i lebih besar dari rata-rata semua sektor.

Kode
1
2
3
4
5
6

Tabel 4.3
Keterkaitan Ke Depan Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Forward Linkage
Sektor
Direct Indirect Total

Pertanian
0,316
1,638
Pertambangan dan Galian
0,773
1,690
Industri Pengolahan
1,864
2,313
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,127
1,058
Bangunan
0,149
1,089
Perdagangan, Hotel dan
Restoran
0,079
1,039
7
Pengangkutan Komunikasi
0,186
1,101
8
Keuangan, Persewaan dan
Perusahaan
0,292
1,145
9
Jasa-Jasa
0,207
1,106
Jumlah
3,993 12,179
Rata-rata
0,443
1,353
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

1,954
2,463
4,177
1,185
1,238
1,118
1,287
1,437
1,313
16,172
1,797

Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil analisis
keterkaitan langsung dan tidak langsung (total) ke depan secara
umum semua sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah
memiliki nilai keterkaitan total ke depan yang lebih dari satu (>1).
Namun, kondisi ini perlu diketahui sektor mana yang memiliki
pengaruh keterkaitan ke depan yang tinggi terhadap sektor lainnya.
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Oleh karena itu, hasil analisis keterkaitan total ke depan tersebut
harus dibandingkan dengan rata-rata keterkaitan total ke depan dari
keseluruhan sektor. Maka dapat disimpulkan bahwa sektor yang
memiliki angka keterkaitan total ke depan diatas rata-rata keterkaitan
total ke depan semua sektor, merupakan sektor yang tinggi
keterkaitan ke depannya.
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan ke depan bahwa sektor
yang memiliki angka keterkaitan total ke depan diatas rata-rata
(keterkaitan ke depan yang tinggi) pada perekonomian Provinsi Jawa
Tengah diantaranya adalah sektor pertanian sebesar (1,954), angka
1,954 berarti bahwa peningkatan 1 unit uang output sektor pertanian,
akan meningkatkan output perekonomian sebesar 1,954 unit uang,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui jalur
peningkatan output sektor pertanian yang digunakan sebagai input
oleh sektor lain. Sektor industri pengolahan sebesar (4,177), angka
4,177 berarti bahwa peningkatan 1 unit uang output sektor industri
pengolahan, akan meningkatkan output perekonomian sebesar 4,177
unit uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui
jalur peningkatan output sektor industri pengolahan yang digunakan
sebagai input oleh sektor lain. Selanjutnya sektor pertambangan
galian sebesar (2,463), angka 2,463 berarti bahwa peningkatan 1 unit
uang output sektor pertambangan galian, akan meningkatkan output
perekonomian sebesar 2,463 unit uang, baik secara langsung
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maupun tidak langsung. Melalui jalur peningkatan output sektor
pertambangan galian yang digunakan sebagai input oleh sektor lain.
Sedangkan sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke depan
dibawah rata-rata diantaranya adalah sektor listrik, gas dan air
bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran,
sektor pengangkutan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan
perusahaan, dan sektor jasa-jasa.
Identifikasi dari sektor yang memiliki keterkaitan ke depan
yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa output dari sektor
pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan
galian yang di produksi sebagian besar digunakan sebagai input oleh
sektor-sektor perekonomian lain di daerah Provinsi Jawa Tengah itu
sendiri. Keadaan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor
industri pengolahan, dan sektor pertambangan galian memiliki
peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan produksi
sektor-sektor lain dan memberikan ketersediaan output yang
digunakan sebagai input oleh sektor-sektor lain dalam perekonomian
di daerah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut sejalan menurut
Hirschman, pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri
mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan
sektor industri yang tumbuh lebih dahulu. Dalam sektor produksi
mekanisme pendorong pembangunan (inducement mechanisme)
yang tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai
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industri dalam menyediakan barang-barang yang dipergunakan
sebagai bahan baku bagi industri lainnya (Arsyad, 2010:145).
4.3.2

Keterkaitan Ke Belakang
Keterkaitan langsung dan tidak langsung (total) ke belakang
adalah penjumlahan kolom dari matriks kebalikan Leontief (I-A)-1,
dalam Firmansyah (2006:48). Konsep ini diartikan sebagai
kemampuan suatu sektor mendorong pertumbuhan output semua
sektor produksi dalam perekonomian termasuk sektor itu sendiri
melalui jalur permintaan inputnya baik secara langsung maupun
tidak langsung. Sektor j dikatakan mempunyai kaitan langsung dan
tidak langsung (total) ke belakang yang tinggi apabila B(d+id)j
mempunyai nilai diatas rata-rata semua sektor.
Tabel 4.4
Keterkaitan Ke Belakang Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Kode
1
2
3
4
5
6

Sektor

Backward Linkage
Direct Indirect
0,233
1,193
0,195
1,165
0,616
1,405
0,750
1,457
0,666
1,589

Pertanian
Pertambangan dan Galian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan
Restoran
0,378
1,319
7
Pengangkutan Komunikasi
0,523
1,493
8
Keuangan, Persewaan dan
Perusahaan
0,221
1,183
9
Jasa-Jasa
0,411
1,375
Jumlah
3,993 12,179
Rata-rata
0,443
1,353
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

Total
1,426
1,360
2,021
2,206
2,255
1,697
2,016
1,404
1,786
16,171
1,796
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Dari tabel 4.4, dapat dilihat bahwa berdasarkan kriteria angka
keterkaitan langsung dan tidak langsung (total) ke belakang, secara
umum semua sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah
memiliki nilai keterkaitan total ke belakang yang lebih dari satu (>1).
Namun, kondisi ini perlu diketahui sektor mana yang memiliki
pengaruh keterkaitan ke belakang yang tinggi terhadap sektor
lainnya. Oleh karena itu, hasil analisis keterkaitan total ke belakang
tersebut harus dibandingkan dengan rata-rata keterkaitan total ke
depan dari keseluruhan sektor.Maka dapat disimpulkan bahwa
sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke belakang diatas ratarata keterkaitan total ke belakang semua sektor merupakan sektor
yang tinggi keterkaitan ke belakangnya.
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan ke belakang bahwa
sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke belakang diatas ratarata (keterkaitan ke belakang yang tinggi) pada perekonomian
Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah sektor industri pengolahan
sebesar (2,021), angka 2,021 berarti bahwa peningkatan 1 unit uang
output sektor industri pengolahan, akan meningkatkan permintaan
input perekonomian sebesar 2,021 unit uang, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Sektor listrik, gas dan air bersih sebesar
(2,206), angka 2,206 berarti bahwa peningkatan 1 unit uang output
sektor listrik, gas dan air bersih, akan meningkatkan permintaan
input perekonomian sebesar 2,206 unit uang, baik secara langsung
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maupun tidak langsung. Selanjutnya sektor bangunan sebesar
(2,225), angka 2,225 berarti bahwa peningkatan 1 unit uang output
sektor

bangunan,

akan

meningkatkan

permintaan

input

perekonomian sebesar 2,225 unit uang, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Terakhir yaitu sektor pengangkutan
komunikasi sebesar (2,016), angka 2,016 berarti bahwa peningkatan
1 unit uang output sektor pengangkutan komunikasi, akan
meningkatkan permintaan input perekonomian sebesar 2,016 unit
uang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan total ke belakang
menunjukkan bahwa sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke
belakang dibawah rata-rata diantaranya adalah sektor pertanian,
sektor pertambangan dan galian, sektor perdagangan, hotel dan
restoran, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan, dan sektor
jasa-jasa. Maka keadaan tersebut mencerminkan bahwa sektor
perekonomian tersebut dalam penggunaan bahan baku/input yang
digunakan untuk produksi tidak berasal dari Provinsi Jawa Tengah,
melainkan bahan baku/inputnya diperoleh dari daerah lain diluat
Provinsi Jawa Tengah. Hal ini perlu adanya kebijakan agar
penggunaan bahan baku/input produksi sektor-sektor perekonomian
khususnya sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan
perusahaan, dan sektor jasa-jasa di Provinsi Jawa Tengah
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diupayakan diperoleh dari dalam daerah itu sendiri, jika ada. Jika
tidak ada, maka solusinya adalah dengan cara menciptakan bahan
baku/input sendiri ataupun alternatif input untuk diproduksi oleh
sektor-sektor perekonomian di daerah Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan untuk identifikasi pada sektor yang memiliki angka
keterkaitan total ke belakang diatas rata-rata (keterkaitan ke
belakang yang tinggi) diantaranya adalah sektor industri pengolahan,
sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor
pengangkutan komunikasi. Maka keadaan tersebut mencerminkan
bahwa sektor perekonomian tersebut dalam penggunaan bahan
baku/input yang digunakan untuk produksi sebagian besar berasal
dari daerah Provinsi Jawa Tengah sendiri.
4.4 Analisis Penyebaran
Analisis keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang belum cukup
memadai untuk digunakan sebagai landasan pemilihan sektor pemimpin
(leading sector). Indikator-indikator didalamnya tidak dapat dibandingkan
antarsektor karena peranan permintaan akhir pada setiap sektor tidak sama.
Oleh karena itu, indeks tersebut harus dinormalkan dengan cara
membandingkan rata-rata perubahan yang ditimbulkan oleh sektor tersebut
dengan rata–rata perubahan dari keseluruhan sektor. Analisis ini disebut
dengan analisis penyebaran, dengan menggunakan analisis ini dapat diketahui
sektor-sektor mana saja yang mempunyai kemampuan untuk mendorong
pertumbuhan sektor-sektor hulu dan hilirnya melalui mekanisme transaksi
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pasar output dan input. Dampak penyebaran terbagi menjadi dua yaitu
koefisen penyebaran dan kepekaan penyebaran.
4.4.1

Koefisien Penyebaran
Koefisien penyebaran adalah keterkaitan langsung dan tidak
langsung ke belakang yang dibobot dengan jumlah sektor, lalu
dibagi dengan total keterkaitan langsung dan tidak langsung semua
sektor. Koefisien penyebaran menunjukkan efek relatif yang
ditimbulkan oleh keterkaitan langsung dan tidak langsung ke
belakang antar suatu sektor dengan semua sektor. Dengan kata lain,
efek yang ditimbulkan suatu sektor karena peningkatan output sektor
lain yang digunakan sebagai input oleh sektor tersebut baik secara
langsung maupun tidak langsung. Konsep koefisien penyebaran
(daya penyebaran ke belakang) digunakan untuk mengetahui
distribusi manfaat dari pengembangan suatu sektor terhadap
pengembangan sektor-sektor lainnya melalui mekanisme pasar
input.
Tabel 4.5
Koefisien Penyebaran Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Koefisien
Kode
Sektor
Penyebaran
1
0,79340
Pertanian
2

Pertambangan dan Galian

0,75700

3

Industri Pengolahan

1,12458

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,22799

5

Bangunan

1,25509

83

Kode

Sektor

Koefisien
Penyebaran
0,94467

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Pengangkutan Komunikasi

1,12218

8

Keuangan, Persewaan dan Perusahaan

0,78116

9

Jasa-Jasa
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

0,99394

Berdasarkan Tabel 4.5, Sektor-sektor perekonomian Provinsi
Jawa Tengah diatas yang memiliki nilai koefisien penyebaran lebih
dari satu (>1), diantaranya adalah sektor industri pengolahan
(1,12458), sektor listrik, gas dan air bersih (1,22799), sektor
bangunan (1,25509), dan sektor pengangkutan komunikasi
(1,12218). Nilai koefisien penyebaran yang lebih dari satu ini berarti,
bahwa sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih,
sektor bangunan, dan sektor pengangkutan komunikasi di Provinsi
Jawa Tengah mampu untuk menarik pertumbuhan sektor-sektor
hulunya. Sedangkan sektor yang memiliki nilai koefisien
penyebaran kurang dari satu (<1) diantaranya sektor pertanian,
sektor pertambangan dan galian, sektor perdagangan, hotel dan
restoran, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan, dan sektor
jasa-jasa.
Berdasarkan hasil analisis koefisien penyebaran menunjukkan
bahwa sektor bangunan merupakan sektor yang mempunyai nilai
koefisien penyebaran paling tinggi yaitu sebesar 1,25509, memiliki
nilai koefisien penyebaran yang lebih dari satu (>1). Nilai yang lebih
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dari satu ini berarti bahwa sektor bangunan mampu untuk menarik
pertumbuhan sektor-sektor hulunya.
Selanjutnya dari hasil koefisien penyebaran sektor industri
pengolahan mempunyai nilai koefisien penyebaran tertinggi pada
urutan ketiga yaitu sebesar 1,12458, memiliki nilai koefisien
penyebaran yang lebih dari satu (>1). Nilai yang lebih dari satu ini
berarti bahwa sektor industri pengolahan mampu untuk menarik
pertumbuhan sektor-sektor hulu di Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan sektor yang memiliki nilai koefisien penyebaran yang
paling rendah dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah adalah
sektor pertambangan dan galian yaitu sebesar 0,75700.
Identifikasi dari hasil analisis koefisien penyebaran tersebut
mengindikasikan bahwa sektor yang memiliki nilai koefisien
penyebaran yang tinggi yaitu sektor bangunan, berarti sektor
bangunan merupakan sektor yang banyak digunakan sebagai input
untuk pertumbuhan sektor lain di Provinsi Jawa Tengah. Sebab
sektor bangunan memiliki kemampuan untuk meningkatkan
pertumbuhan produksi sektor hulunya, dengan cara pembangunan
dan perluasan gedung pabrik, perbaikan infrastruktur hal ini secara
langsung dan tidak langsung akan meningkatkan produksi sektorsektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.
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4.4.2

Kepekaan Penyebaran
Kepekaan penyebaran adalah keterkaitan output langsung ke depan
yang diboboti dengan jumlah sektor, kemudian dibagi total
keterkaitan langsung dan tidak langsung semua sektor. Konsep
kepekaan penyebaran (daya penyebaran ke depan) bermanfaat untuk
mengetahui tingkat kepekaan suatu sektor terhadap sektor-sektor
lainnya melalui mekanisme pasar output, artinya kemampuan suatu
sektor untuk mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor lain
yang memakai output dari sektor ini sebagai inputnya. Konsep ini
sering juga diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk
mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor lain yang memakai
input dari sektor ini.
Tabel 4.6
Kepekaan Penyebaran Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Kepekaan
Kode
Sektor
Penyebaran
1
1,08749
Pertanian
2

Pertambangan dan Galian

1,37064

3

Industri Pengolahan

2,32459

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,65940

5

Bangunan

0,68883

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

0,62222

7

Pengangkutan Komunikasi

0,71626

8

Keuangan, Persewaan dan Perusahaan

0,79976

9

Jasa-Jasa
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

0,73076
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Berdasarkan tabel 4.6, analisis kepekaan penyebaran terdapat
sektor-sektor perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang memiliki
nilai kepekaan penyebaran lebih dari 1 (satu), diantaranya adalah
sektor pertanian 1,08749, sektor pertambangan dan galian 1,37064,
dan sektor industri pengolahan 2,32459. Nilai kepekaan penyebaran
yang lebih dari satu (>1) ini berarti bahwa sektor pertanian, sektor
pertambangan dan galian, dan sektor industri pengolahan di Provinsi
Jawa Tengah mampu untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor
hilirnya.
Sedangkan sektor yang memiliki nilai kepekaan penyebaran
kurang dari satu (<1) diantaranya sektor listrik, gas dan air bersih,
sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
pengangkutan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan
perusahaan, dan sektor jasa-jasa.
Hasil analisis kepekaan penyebaran Tabel Input-Output
Provinsi Jawa Tengah klasifikasi 9 sektor, menunjukkan bahwa
sektor industri pengolahan memiliki nilai kepekaan penyebaran
paling tinggi yaitu sebesar 2,32459 memiliki nilai kepekaan
penyebaran yang lebih dari satu (>1). Nilai yang lebih dari satu ini
berarti bahwa sektor industri pengolahan mampu untuk mendorong
pertumbuhan sektor-sektor hilir di Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan sektor yang memiliki nilai kepekaan penyebaran yang
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paling rendah dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah adalah
sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 0,62222.
Identifikasi dari hasil analisis kepekaan penyebaran bahwa
sektor yang memiliki nilai kepekaan penyebaran tertinggi yaitu
sektor industri pengolahan, hal ini mengindikasikan bahwa sektor
industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah dalam laju distribusi
output yang di produksi sebagian besar digunakan sebagai input oleh
sektor-sektor perekonomian lain di daerah Provinsi Jawa Tengah itu
sendiri. Maka sektor industri pengolahan mampu untuk mendorong
pertumbuhan sektor-sektor hilirnya.
4.5

Analisis Multiplier
4.5.1

Multiplier Output
Multiplier output dihitung dalam per unit perubahan output
sebagai efek awal (initial effect), yaitu kenaikan atau penurunan
output sebesar satu unit satuan moneter. Setiap elemen dalam
matriks kebalikan Leontief (inverse matrix) menunjukkan total
pembelian input baik langsung atau tidak langsung dari suatu sektor
sebesar satu unit satuan moneter ke permintaan akhir.

Kode

Tabel 4.7
Multiplier Output Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Multiplier
Sektor
Output

1

Pertanian

1,42555

2

Pertambangan dan Galian

1,36014

3

Industri Pengolahan

2,02060
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Kode

Sektor

Multiplier
Output

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

2,20641

5

Bangunan

2,25509

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

1,69734

7

Pengangkutan Komunikasi

2,01629

8

Keuangan, Persewaan dan Perusahaan

1,40356

9

Jasa-Jasa
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

1,78587

Berdasarkan Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 klasifikasi 9 sektor yang terangkum di dalam tabel 4.7 tentang
multiplier output bahwa semua sektor perekonomian di Provinsi
Jawa Tengah memiliki nilai multiplier output yang lebih dari satu
(>1). Dapat dilihat bahwa sektor bangunan memiliki nilai multiplier
output yang paling tinggi yaitu sebesar 2,25509. Berarti akibat
adanya peningkatan permintaan akhir sebesar 1 unit uang, maka
akan tercipta tambahan output seluruh perekonomian sebesar
2,25509 unit uang. Selanjutnya diikuti oleh sektor listrik, gas dan
air bersih yang memiliki nilai multiplier output sebesar 2,20641.
Sedangkan sektor industri pengolahan sendiri angka multiplier
output hanya mampu menempati urutan ketiga dari klasifikasi 9
sektor perekonomian yaitu sebesar 2,02060. Artinya peningkatan
permintaan akhir sebesar 1 unit uang di sektor industri pengolahan,
akan menciptakan tambahan output seluruh perekonomian sebesar
2,02060 unit uang akibat peningkatan permintaan akhir tersebut.
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Selanjutnya sektor pertambangan dan galian merupakan sektor yang
paling kecil nilai multiplier output yaitu sebesar 1,36014.
Identifikasi dari angka multiplier output yang paling tinggi
berdasarkan Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
adalah sektor bangunan, hal ini mengakibatkan adanya peningkatan
permintaan akhir sebesar 1 unit uang pada sektor bangunan, maka
akan tercipta tambahan output seluruh perekonomian di Provinsi
Jawa Tengah. Artinya sektor bangunan dalam hal ini memiliki peran
yang cukup penting dalam proses peningkatan output semua sektor
perekonomian di Provinsis Jawa Tengah, sebab sektor bangunan
merupakan sektor yang mencakup pada kegiatan pembuatan,
pembangunan, pemasangan dan perbaikan dari semua jenis
bangunan seperti pembangunan perluasan pabrik, infrastruktur jalan,
jembatan dan pelabuhan, serta pembanguan yang mendukung
perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya
pembangunan maupun perluasan pabrik maka akan berdampak pada
peningkatan hasil produksi atau output yang di hasilkan dari sektor
perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.
4.5.2

Multiplier Pendapatan
Multiplier pendapatan merupakan peningkatan pendapatan
akibat adanya perubahan output dalam perekonomian. Dalam Tabel
Input-Output yang dimaksud dengan pendapatan adalah upah dan
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gaji yang diterima oleh rumah tangga, termasuk pula dividen dan
bunga bank.

Kode

Tabel 4.8
Multiplier Pendapatan Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Multiplier
Sektor
Pendapatan

1

Pertanian

0,22952

2

Pertambangan dan Galian

0,32628

3

Industri Pengolahan

0,28543

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,31334

5

Bangunan

0,32177

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

0,28437

7

Pengangkutan Komunikasi

0,35044

8

Keuangan, Persewaan dan Perusahaan

0,16396

9

Jasa-Jasa
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

0,59764

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa angka multiplier
pendapatan untuk semua sektor perekonomian di Provinsi Jawa
Tengah memiliki nilai multiplier pendapatan yang kurang dari satu
(<1). Namun dalam hal ini sektor yang tertinggi

multiplier

pendapatan adalah pada sektor jasa-jasa sebesar 0,59764 berarti
bahwa untuk peningkatan permintaan akhir sebesar 1 unit di sektor
jasa-jasa akan menyebabkan peningkatan pendapatan rumah tangga
dalam perekonomian sebesar 0,59764 unit uang. Selanjutnya diikuti
oleh sektor pengangkutan komunikasi yang memiliki nilai multiplier
pendapatan sebesar 0,35044 dan sektor pertambangan dan galian
memiliki nilai multiplier pendapatan sebesar 0,32628.
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Sedangkan untuk sektor industri pengolahan hanya mampu
menempati peringkat keenam pada angka multiplier pendapatannya
yaitu hanya sebesar 0,28543 berarti bahwa untuk peningkatan
permintaan akhir sebesar 1 unit di sektor industri pengolahan akan
menyebabkan peningkatan pendapatan rumah tangga dalam
perekonomian sebesar 0,28543 unit uang. Selanjutnya untuk sektor
yang memiliki nilai multiplier pendapatan terendah adalah sektor
keuangan, persewaan dan perusahaan yaitu sebesar 0,16396.
Identifikasi berdasarkan hasil analisis multiplier pendapatan
dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai multiplier
pendapatan tertinggi adalah sektor jasa-jasa. Jasa-jasa yang
dimaksud di sini meliputi kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi
seperti jasa pengangkutan, jasa lembaga keuangan, jasa periklanan
dan sejenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa saat peningkatan
permintaan pada sektor jasa-jasa terutama periklanan akan
meningkatkan pendapatan akibat adanya perubahan output dalam
perekonomian. Maka dengan adanya sektor jasa-jasa kondisi ini
memperlihatkan bahwa akibat dari peningkatan permintaan akhir
pada sektor jasa-jasa, akan menciptakan pertumbuhan output untuk
seluruh perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.
4.5.3

Multiplier Tenaga Kerja
Multiplier tenaga kerja merupakan perubahan tenaga kerja
yang disebabkan oleh perubahan awal dari sisi output. multiplier
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tenaga kerja tidak diperoleh dari Tabel I-O karena Tabel I-O tidak
mengandung elemen-elemen yang berhubungan dengan tenaga
kerja. Multiplier tenaga kerja diperoleh dengan menambahkan baris
yang menunjukkan jumlah dari tenaga kerja untuk masing-masing
sektor dalam perekonomian suatu wilayah atau negara.

Kode

Tabel 4.9
Multiplier Tenaga Kerja Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Multiplier
Sektor
Tenaga Kerja

1

Pertanian

0,30992

2

Pertambangan dan Galian

0,22804

3

Industri Pengolahan

0,16558

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,16326

5

Bangunan

0,17597

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

0,18168

7

Pengangkutan Komunikasi

0,15662

8

Keuangan, Persewaan dan Perusahaan

0,13302

9

Jasa-Jasa
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

0,23668

Tabel 4.9, menjelaskan bahwa angka multiplier tenaga kerja
untuk semua sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah
memiliki nilai multiplier tenaga kerja yang kurang dari satu (<1).
Dapat dilihat bahwa sektor yang paling tinggi multiplier tenaga kerja
adalah pada sektor pertanian sebesar 0,30992. Berarti bahwa untuk
peningkatan permintaan akhir sebesar 1 unit uang di sektor pertanian
akan

menyebabkan

peningkatan

kesempatan

kerja

dalam

perekonomian sebesar 0,30992 orang. Dengan mengalikan sebesar
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100 unit uang pada sektor pertanian akan meningkatkan lapangan
pekerjaan bagi 30,992 orang dalam perekonomian tersebut.
Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa-jasa yang memiliki nilai
multiplier tenaga kerja sebesar 0,23668 dan untuk sektor yang
memiliki nilai multiplier tenaga kerja terendah adalah sektor
keuangan, persewaan dan perusahaan yaitu sebesar 0,13302.
Sedangkan sektor industri pengolahan berdasarkan dalam
tabel 4.9, hanya mampu menempati peringkat kelima pada angka
multiplier tenaga kerja yaitu hanya sebesar 0,16558. Berarti bahwa
untuk peningkatan permintaan akhir sebesar 1 unit uang di sektor
industri pengolahan, akan menyebabkan peningkatan kesempatan
kerja dalam perekonomian sebesar 0,16558 orang. Dengan
mengalikan sebesar 100 unit uang pada sektor industri pengolahan,
akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi 16,558 orang dalam
perekonomian tersebut.
Berdasarkan hasil analisis multiplier tenaga kerja dapat
diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai multiplier tenaga kerja
tertinggi adalah sektor pertanian. Keadaan ini mengindikasikan
bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi
terbesar dalam proses penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa
Tengah. Hal ini terbukti dari data penyerapan tenaga kerja di
Provinsi Jawa Tengah bahwa sektor pertanian merupakan sektor
yang memiliki kontribusi terbesar pertama dalam penyerapan tenaga
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kerja yakni menyerap tenaga kerja sebanyak 39.220.261 orang atau
sebesar 34,78% terhadap jumlah tenaga kerja yang ada di Provinsi
Jawa Tengah.
Kondisi tersebut sesuai dengan teori basis ekonomi menurut
Arsyad (2010:376) menyatakan bahwa faktor penentu utama
pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung
dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan
industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga
kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan
daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

Serta hal

tersebut juga sejalan dengan konsep multiplier effect yang mengkaji
tentang suatu dampak ekonomi. Menurut Bartik (2003:5)
menyebutkan bahwa dalam pengembangan ekonomi, dibutuhkan
kebijakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja pada akhirnya
akan menyebabkan multiplier effect yang lebih besar.
4.6

Implikasi Hasil Kebijakan
4.6.1

Keterkaitan Antarsektor
Hasil analisis keterkaitan antarsektor di Provinsi Jawa Tengah
dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki keterkaitan ke
depan dan ke belakang yang tinggi merupakan sektor unggulan di
Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sektor yang hanya memiliki salah
satu keterkaitan yang tinggi merupakan sektor potensial atau sektor
berkembang, dan untuk sektor yang memiliki keterkaitan ke depan
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dan ke belakang yang rendah merupakan sektor terbelakang. Hasil
identifikasi sektor unggulan yang diperoleh dari hasil analisis
keterkaitan antarsektor ini berbeda dengan sektor penyumbang nilai
terbesar pada PDRB Provinsi Jawa Tengah yaitu sektor pertanian,
sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan.
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan ke depan bahwa sektor
yang memiliki angka keterkaitan ke depan diatas rata-rata
(keterkaitan total ke depan yang tinggi) diantaranya adalah sektor
pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan
galian. Sedangkan sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke
depan dibawah rata-rata (keterkaitan ke depan yang rendah)
diantaranya adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan,
sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

pengangkutan

komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan, dan sektor
jasa-jasa.
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis keterkaitan ke belakang
menunjukkan bahwa sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke
belakang diatas rata-rata (keterkaitan ke belakang yang tinggi) pada
perekonomian Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah sektor
industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor
bangunan dan sektor pengangkutan komunikasi. Sedangkan untuk
sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke belakang dibawah
rata-rata (keterkaitan ke belakang yang rendah) diantaranya adalah
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sektor

pertanian,

sektor

pertambangan

dan

galian,

sektor

perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan
perusahaan, dan sektor jasa-jasa.
Identifikasi dari hasil analisi keterkaitan ke depan dan
keterkaitan ke belakang akan diperoleh klasifikasi sektor-sektor
mana saja yang termasuk dalam sektor unggulan, sektor potensial,
sektor berkembang, dan sektor terbelakang, dapat dilihat pada bagan
berikut ini.
Forward Linkage
(tinggi)

Forward Linkage
(rendah)

III. Sektor Potensial
1. Sektor Listrik, Gas,
dan Air Bersih
2. Sektor Bangunan
3. Sektor
Pengangkutan dan
Komunikasi
II. Sektor Berkembang IV. Sektor Terbelakang
1. Sektor Pertanian
1. Sektor Perdagangan,
2. Sektor
Hotel dan Restoran
Pertambangan dan
2. Sektor Keuangan,
Galian
Persewaan dan
Perusahaan
3. Sektor Jasa-Jasa

I. Sektor Unggulan
1. Sektor Industri
Pengolahan
Backward
Linkage
(tinggi)

Backward
Linkage
(rendah)

Hasil klasifikasi dapat dilihat bahwa sektor yang termasuk
dalam sektor unggulan adalah sektor industri pengolahan,
selanjutnya yang termasuk dalam sektor berkembang adalah sektor
pertanian, dan sektor pertambangan dan galian, dan untuk sektor
potensial diantaranya adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor
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bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan
yang termasuk sektor terbelakang adalah sektor perdagangan, hotel
dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan serta
sektor jasa-jasa.
Berdasarkan dari hasil analisis keterkaitan antarsektor di
Provinsi Jawa Tengah, hal ini sesuai dengan penelian terdahulu
Stanny, Dewinta (2009) dalam penelitian yang berjudul : Analisis
Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap Perekonomian
Provinsi Jawa Barat (Analisis Input-Output). Menyimpulkan bahwa
sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat mempunyai nilai
keterkaitan ke depan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai
keterkaitan ke belakang. Maka menunjukkan bahwa sektor industri
pengolahan di Provinsi Jawa Barat lebih mampu untuk mendorong
pertumbuhan sektor hilirnya.
Selain itu hasil analisis keterkaitan antarsektor menunjukkan
bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan,
karena sektor tersebut memiliki angka keterkaitan ke depan dan
keterkaitan ke belakang yang tinggi (diatas rata-rata), yaitu angka
keterkaitan total ke depan sebesar 4,177 dan angka keterkaitan total
ke belakang sektor industri pengolahan sebesar 2,021.
Kondisi tersebut sesuai dengan teori pembangunan tidak
seimbang (unbalanced growth) yang dikemukakan oleh Hirschman
dan Streeten, menjelaskan pembangunan tidak seimbang adalah pola
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pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses
pembangunan dinegara berkembang. Hirschman juga mengamati
bahwa proses pembangunan yang terjadi antara dua periode waktu
tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi
mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti
pula bahwa pembangunan berjalan dengan tidak seimbang.
Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan merangsang
perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu
industri tertentu akan merangsang perkembangan industri-industri
lain yang erat kaitannya dengan industri yang mengalami
perkembangan tersebut (Arsyad, 2010:141).
4.6.2

Analisis Penyebaran
Berdasarkan hasil analisis penyebaran menyimpulkan bahwa
sektor-sektor perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang memiliki
nilai koefisien penyebaran lebih dari satu (>1), diantaranya adalah
sektor industri pengolahan 1,12458, sektor listrik, gas dan air bersih
1,22799, sektor bangunan 1,25509, dan sektor pengangkutan
komunikasi 1,12218. Nilai koefisien penyebaran yang lebih dari satu
ini berarti, bahwa sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan
air bersih, sektor bangunan, dan sektor pengangkutan komunikasi di
Provinsi Jawa Tengah mampu untuk menarik pertumbuhan sektorsektor hulunya.
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Selanjutnya untuk hasil analisis kepekaan penyebaran terdapat
sektor-sektor perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang memiliki
nilai kepekaan penyebaran lebih dari satu (>1), diantaranya adalah
sektor pertanian 1,08749, sektor pertambangan dan galian 1,37064,
dan sektor industri pengolahan 2,32459. Nilai kepekaan penyebaran
yang lebih dari 1 (satu) ini berarti bahwa sektor pertanian, sektor
pertambangan dan galian, dan sektor industri pengolahan di Provinsi
Jawa Tengah mampu untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor
hilirnya.
Berdasarkan dari hasil analisis penyebaran, hal ini sesuai
dengan penelian terdahulu Stanny, Dewinta (2009) dalam penelitian
yang berjudul : Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan
terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat (Analisis InputOutput). Menyimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di
Provinsi Jawa Barat mempunyai nilai koefisien penyebaran dan
kepekaan penyebaran sektor industri pengolahan yang lebih besar
dari satu (>1). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri
pengolahan di Provinsi Jawa Barat mampu meningkatkan
pertumbuhan sektor hulu dan hilirnya.
Selain itu dari hasil analisis penyebaran Tabel I-O Jawa
Tengah 2013 dapat di tarik kesimpulan bahwa sektor yang memiliki
nilai koefisien penyebaran dan nilai kepekaan penyebaran yang lebih
dari satu (>1) adalah sektor industri pengolahan. Berarti sektor
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industri pengolahan mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin
(leading sector), maksudnya dengan adanya pembangunan industri
maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor
lainnya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian
Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
4.6.3

Multiplier Effect
Berdasarkan hasil analisis multiplier antarsektor di Provinsi
Jawa Tengah dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki nilai
tertinggi untuk analisis angka pengganda output adalah sektor
bangunan, pengganda pendapatan (income) adalah sektor jasa-jasa,
pengganda kesempatan kerja (employment) adalah sektor pertanian.
Angka tertinggi pada analisis angka pengganda output yaitu pada
sektor bangunan menunjukkan bahwa output dari sektor bangunan
digunakan oleh sebagian besar sektor lainnya dan berpengaruh besar
untuk meningkatkan output bagi sektor lainnya.
Analisis angka pengganda pendapatan (income) yang tertinggi
terjadi pada sektor jasa- jasa, hal tersebut menjelaskan bahwa output
dari sektor jasa-jasa digunakan pada sebagian besar sektor lainnya
untuk meningkatkan pendapatan pada masing-masing sektor.
Sedangkan

analisis

angka

pengganda

kesempatan

kerja

(employment) yang tertinggi diperoleh oleh sektor pertanian yang
menyatakan bahwa output yang dihasilkan pada sektor pertanian
digunakan pada sektor lainnya untuk meningkatkan kesempatan
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kerja bagi sektor-sektor lainnya. Namun, untuk sektor industri
pengolahan angka pengganda output, pendapatan dan kesempatan
kerja masih rendah. Maka diperlukan kebijakan melalui peningkatan
pendapatan masyarakat, kemampuan menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat serta adanya keterkaitan antarsektor yang
diakibatkan oleh adanya penambahan permintaan terhadap produksi
disektor industri pengolahan.
Kondisi tersebut tidak lepas dari konsep Multiplier effect
yang dapat dilihat dari PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat,
kemampuan menciptakan atau membuka lapangan kerja bagi
masyarakat dalam Domanski & Gwosdz (2010:30), serta adanya
keterkaitan antar sektor terkait yang diakibatkan oleh adanya
penambahan permintaan terhadap produksi disektor tertentu dalam
Tarigan (2001:253). Sementara Abegunde (2011:254) menyatakan
bahwa adanya pertumbuhan ekonomi, khususnya perkembangan
industri disuatu daerah akan memberikan spread effect yaitu adanya
transmisi rekrutmen dan perpindahan pekerja yang dibeli oleh
industri tersebut sehingga mempengaruhi pendapatan personal dari
masyarakat tersebut. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi
daerah yang ditinggalkan. Efek negatif dalam pembangunan
ekonomi, khusunya dalam pengembangan industri tertentu akan
menimbulkan adanya persaingan yang ketat (Marshall, 1920:404).

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel Input-Output Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sektor industri
pengolahan memiliki peranan yang cukup penting terhadap perekonomian
Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Dilihat dari hasil analisis keterkaitan bahwa sektor yang memiliki angka
keterkaitan ke depan diatas rata-rata (keterkaitan total ke depan yang
tinggi) diantaranya adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan,
dan sektor pertambangan galian. Sedangkan berdasarkan hasil analisis
keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa sektor yang memiliki angka
keterkaitan total ke belakang diatas rata-rata (keterkaitan ke belakang
yang tinggi) pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah diantaranya
adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor
bangunan dan sektor pengangkutan komunikasi. Berdasarkan identifikasi
hasil analisis keterkaitan antarsektor menunjukkan bahwa sektor industri
pengolahan merupakan sektor unggulan, karena sektor tersebut memiliki
angka keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang yang tinggi
(diatas rata-rata), yaitu angka keterkaitan total ke depan 4,177 dan angka
keterkaitan total ke belakang sektor industri pengolahan sebesar 2,021.
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2. Berdasarkan hasil analisis penyebaran yang di mana analisis penyebaran
itu dibagi menjadi koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran, dapat
disimpulkan bahwa secara umum sektor industri pengolahan tersebut
memiliki nilai kepekaan penyebaran sebesar 2,32459, dan nilai koefisien
penyebarannya,

yaitu

sebesar 1,12458. Nilai analisis koefisien

penyebaran dan kepekaan penyebaran sektor industri pengolahan,
keduanya menunjukkan angka yang lebih besar dari satu (>1), maka
sektor industri pengolahan mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin
(leading sector), artinya bahwa sektor industri pengolahan ini mempunyai
kemampuan mendorong pertumbuhan output sektor-sektor hilirnya serta
sektor industri pengolahan mampu untuk menarik pertumbuhan sektorsektor hulu di Provinsi Jawa Tengah.
3. Berdasarkan hasil analisis multiplier output, sektor industri pengolahan
sendiri angka multiplier output hanya mampu menempati urutan ketiga,
yaitu sebesar 2,02060 dari klasifikasi 9 sektor perekonomian Provinsi
Jawa Tengah. Untuk multiplier output yang paling tinggi adalah pada
sektor bangunan, yaitu 2,25509. Berdasarkan hasil analisis multiplier
pendapatan sektor jasa-jasa memiliki nilai pengganda pendapatan
tertinggi, yaitu 0,59764. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan
hanya mampu menempati peringkat keenam pada angka multiplier
pendapatannya, sebesar 0,28543. Berdasarkan hasil analisis multiplier
tenaga kerja terbesar adalah pada sektor pertanian, yaitu 0,30992 dan
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untuk sektor industri pengolahan hanya mampu menempati peringkat
kelima pada angka multiplier tenaga kerja, yaitu sebesar 0,16558.
5.2

Saran
Melihat hasil analisis Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 tentang sektor industri pengolahan, maka saran penelitian yang dapat
dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan
usaha pengembangan sektor industri pengolahan yang lebih terarah dan
tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain
itu berdasarkan hasil analisis keterkaitan antarsektor menunjukkan bahwa
sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan, karena sektor
industri pengolahan memiliki angka keterkaitan ke depan dan keterkaitan
ke belakang yang tinggi
2. Sektor industri pengolahan memiliki nilai koefisien penyebaran dan nilai
kepekaan penyebaran yang tinggi (>1), maka sektor industri pengolahan
mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (leading sector),
maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan
mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Kondisi ini perlu
dipertahankan

dan

ditingkatkan

sehingga

pada

akhirnya

akan

meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
3. Informasi dari hasil analisis pengganda atau multiplier output, pendapatan
dan kesempatan kerja bahwa sektor industri pengolahan nilai multiplier
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masih terbilang rendah maka diperlukan kebijakan melalui peningkatan
pendapatan masyarakat, kemampuan menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat serta adanya keterkaitan antarsektor yang diakibatkan oleh
adanya penambahan permintaan terhadap produksi disektor industri
pengolahan.
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Lampiran 1. Perbedaan Klasifikasi 19 sektor dan 9 sektor

Perbedaan Klasifikasi 19 Sektor dan 9 Sektor
Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Klasifikasi 19 Sektor
Kode
Sektor

Klasifikasi 9 Sektor
Kode
Sektor

Nama Sektor

1

Padi

2

Tanaman Bahan Makanan Lainnya

3

Tanaman Pertanian Lainnya

4

Peternakan dan Hasil-hasilnya

5

Kehutanan

6

Perikanan

7

Pertambangan dan Penggalian

Nama Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan dan
Penggalian

3

Industri Pengolahan

8

Industri Makanan, Minuman dan
Tembakau

9

Industri Lainnya

10

Industri Pengilangan Minyak

11

Listrik, Gas dan Air Bersih

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

12

Bangunan

5

Bangunan

13

Perdagangan

14

Restoran dan Hotel

6

Perdagangan, Restoran
dan Hotel

7

Pengangkutan dan
Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan dan
Perusahaan

9

Jasa-Jasa

15

Pengangkutan dan Komunikasi

16

Lembaga Keuangan, Real Estate
dan Jasa Perusahaan

17

Pemerintah Umum dan Pertahanan

18

Jasa-Jasa

19

Kegiatan
yang
Batasannya

tidak

Jelas
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Lampiran 2. Daftar Kode dan Nama Sektor Tabel Input-Output Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013

Kode Sektor

Nama Sektor

190
200
201
202
203
204
205
209
210
180
301
302
303
304
305
309
310
401
402
403
409
501
502
503

Jumlah Input Antara
Impor
Upah dan Gaji
Surplus Usaha
Penyusutan
Pajak Tak Langsung
Subsidi
Nilai Tambah Bruto
Jumlah Input
Jumlah Permintaan Antara
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Perubahan Stok
Ekspor
Jumlah Permintaan Akhir
Jumlah Permintaan
Impor
Pajak Penjualan
Bea Masuk
Jumlah Impor
Margin Perdagangan Besar
Margin Perdagangan Eceran
Biaya Pengangkutan
Jumlah Margin Perdagangan dan Biaya
Pengangkutan
Jumlah Output
Jumlah Penyediaan

509
600
700
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Lampiran 3. Tabel Input-Output Klasifikasi 19 sektor Provinsi Jawa Tengah 2013
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
190
200
201
202
203
204
205
209
210

1
4.209.662,03

2.792.770,30
85.952,35
302,9
144.109,00

347.248,04
86.076,52
15.112,18
7.031,03
26,19
119.011,78
1.540.045,83
159.712,16
9.770,03
201.717,76

4
47.591,51
365.694,42
8.497,72
235.057,75
1.151,32
7.417,69
65,73
10.629.175,32
475.856,07
151.759,13
132.499,03
5.863,85

370.500,85

48.458,86
274.490,31
129740,2
1.159,67
48.918,86

7.866,51
80.895,23
207.707,19
4.182,53
40.258,23

1.858,45
39.089,73
46.486,90
1.520,05
32.958,17

10.778.369,18

8.108.355,68

6.616.524,72
30.557.502,37
691.472,12
562.240,15
-40.529,15
38.387.210,21
49.165.579,39

6.941.189,22
33.879.987,25
197.273,43
426.214,42
-3.002,71
41.441.661,61
49.550.017,29

835,89
549.075,63
2.021,23
197.916,74

4.000.513,01
13.559,56
385.616,56

238.651,41
810.016,27

2
3.001.077,65
3.204,65
640.862,58
4.267,09
53.041,26

3

2.826.661,21 12.182.542,84
2.418.248,74
6.071.669,46
432.377,09
231.349,97

5

51.152,05
4.209,89

6
4.270,84
43.145,09
43,43
9.116,61
2.802,81
271.027,80

7

231.939,94
148.989,87
4.894,51
57.573,43

384.985,97
186.945,12
256.700,64
28.397,12
24.882,02

236.105,76
415.370,77
2.642,95
211.037,04

8
46.656.771,44
11.090.609,11
22.603.144,79
475.346,51
112.986,01
2.851.948,28
5.969.018,27
31.400.523,91
11.018.622,69
6.529.562,46
1.256.683,19
82.356,60

9
8.741,01
54.599,03
5.108.751,15
27.466,33
4.358.641,58
8.025,61
15.033.689,43
4.425.838,13
57.026.459,38
7.526.843,66
4.222.473,13
306.856,40

9.388,11
13.340,59
31.244,97
1.318,59
7.282,00

38.673,24
46.626,70
73.022,45
966,69
92.019,37

1.128.855,62
3.889.668,64
5.613.336,04
43.310,91
3.561.375,40

995.412,20
4.105.536,19
3.002.524,05
160.053,88
1.451.682,09

4.470,38
5.067,21
26.726,75
151,96
8.253,16

1.445.732,16 155.084.199,87 107.823.593,25

65.467.324,47

6.061,09
323.206,10

5.283,08
55.274,00
36.987,08
38.361,85

634.665,70 1.274.891,71

7.279.069,11
8.919.414,89
575.662,86
330.462,74

670.888,13 991.971,75
2.207.658,23 3.699.099,51
157.019,45 132.097,41
131.537,74
65.359,70

9.153.645,26 17.104.609,60
11.980.306,47 29.287.152,44

3.167.103,55 4.888.528,37
3.801.769,25 6.163.420,08

1.966.705,49
3.242.789,50
550.657,40
220.535,59

17.869.964,83
35.844.012,33
6.799.379,93
26.004.719,99

18.117.556,61
29.162.732,38
6.634.906,84
2.143.702,48
-340.590,36
5.980.687,98 86.518.077,08 55.718.307,95
7.426.420,14 241.602.276,95 163.541.901,20

10

3,07

65.372.751,34
33.121,55
9.391,58
4.445,26
2.944,21

22.832.036,28
65.884.761,26
9.033.578,83
655.310,91
-36.853.320,92
61.552.366,36
127.019.690,83
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Tabel Input-Output Klasifikasi 19 sektor Provinsi Jawa Tengah 2013 (Lanjutan...)
Sektor
11
12
13
14
1
1.581,80
2
18.838,51 2.236.453,99
3
1.159,02
31.523,67
4
2.725.324,25
5
1,86
3.367.484,38
2.670,25
23.384,51
6
468.538,20
7
12.623.366,30
7.906.000,71
6.252,60
234.751,65
8
84.280,19 13.589.284,39
9
421.536,07 44.947.424,96 8.184.661,39 1.172.548,16
10
4.740.948,55 10.668.768,38 7.138.463,24
381.021,39
11
1.654.229,37
128.949,93 4.402.332,74
507.791,94
12
81.497,14
215.807,39 2.864.470,24
75.667,41
13
14
8.168,50
1.028.448,45 2.828.044,33
663.139,28
15
30.012,23
833.270,18 10.309.928,55
629.246,68
16
209.735,41
3.715.604,71 15.163.401,59
838.197,42
17
3.027,66
181.445,92
187.045,36
18
12.356,41
1.185.876,93 3.119.890,41
261.003,81
19
190 19.784.879,58 74.179.081,94 54.125.974,94 24.024.922,11
200
201
2.074.047,92 14.489.212,16 30.708.523,09 5.960.134,91
202
3.394.887,13 16.864.450,10 65.371.953,72 11.789.482,32
203
3.170.668,31
4.357.572,72 8.181.172,45 1.411.891,63
204
326.457,31
1.484.857,87 4.001.627,51 1.194.286,93
205
-2.366.211,14
209
6.599.849,53 37.196.092,85 108.263.276,77 20.355.795,79
210 26.384.729,11 111.375.174,79 162.389.251,71 44.380.717,90

15

16

4.460,98
333,06
2.481,23
746,94
1.051,87
54.190,63
199.070,25
4.431.453,28
21.499.519,25
687.399,97
618.815,99

54.710,86
678.378,48
145.735,87
151.162,75
1.769.382,40

17
3.792,33
1.149.483,86
15.658,04
102.191,11
1.612,27
47.185,29
1.256.702,14
1.487.014,63
9.710.029,30
2.941.331,49
1.108.076,77
3.018.382,10

319.952,69
3.494.262,13
2.548.252,81
94.848,86
7.280.306,46

229.399,81
536.295,27
2.391.609,73
250.025,86
380.102,28

3.306.545,31
3.597.500,79
1.971.113,15
450.772,20
2.879.880,03

185.559,83
445.613,20
1.007.944,57
59.988,91
754.940,71

41.237.154,40

6.587.717,44

33.047.270,81

13.426.883,61

13.597.975,48
9.796.133,10
13.536.531,27
687.794,40
-6.555,86
37.611.878,39
78.849.032,79

3.007.530,73
17.877.183,54
1.888.837,46
506.809,40

45.090.308,15

23.280.361,13
29.868.078,57

51.140.261,65
84.187.532,46

7.851.735,36
5.713.961,05
1.403.485,26
424.202,17
-3.480,59
15.389.903,25
28.816.786,86

0,01
6,24
183,16
724,72

6.049.953,50

18
1.854,64
247.874,39
22.014,42
37.053,73
20.092,61
14.972,19
526.952,25
442.604,37
8.869.224,01
219.658,66
426.782,62
143.752,50

19
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Tabel Input-Output Klasifikasi 19 sektor Provinsi Jawa Tengah 2013 (Lanjutan...)
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
190
200
201
202
203
204
205
209
210

180
50.934.265,60
19.892.317,03
28.142.414,96
4.890.058,49
7.970.371,34
3.933.090,57
109.306.901,50
62.816.499,80
155.957.635,30
63.033.289,01
14.728.834,21
10.210.732,04

301

302

35.064.579,13
3.620.028,76
34.714.539,36
139.670,61
8.300.753,84
84.449,30
143.699.829,68
61.948.761,03
22.122.043,63
12.366.809,57

288,43
84.774,84
44.447,81

154.082,96
23.316.805,55

304
10.164,80
501.193,53
-2.689,96
6.352,24
155.702,23
-108.261,69
57.814,21
3.100.597,33
3.522.299,87
1.181.654,39

305 AD
305 LN
2.945.113,95
11.614.875,76
75.701,03
3.368.589,65
143.669,51
253.220,50
181.678,91
70.313,03
12.340,56
365.080,43
162.474,87
694.748,47
493,74
115.386.012,93 2.526.140,91
62.256.336,20 21.210.558,00
27.524.830,30 33.179.234,92
34.425,13

305
2.945.113,95
11.690.577,59
3.512.259,16
434.899,41
82.653,59
527.555,30
695.242,21
117.912.153,84
83.466.894,20
60.704.065,22
34.425,13

309
2.955.278,75
48.136.638,68
7.214.372,80
35.200.238,82
378.026,43
8.720.047,45
991.588,68
264.712.580,85
172.254.760,65
84.007.763,24
12.401.234,70
101.164.442,75

101.164.442,75

10.809.524,65
28.624.769,04
37.823.651,29
1.439.819,05
21.525.967,02

23.182.916,52
23.881.889,37
11.278.134,86
13.102.990,35 69.644.723,06
13.665.655,70

632.040.220,90

407.973.051,71 69.644.723,06

208.483.622,68
350.277.678,14
65.204.537,96
39.397.469,28
-39.613.690,73
623.749.617,33
1.225.789.838,23

303

6.689.293,16
5.986,50

227,26

8.650.994,89
6.516,45
6.665,98

15.340.288,05
12.502,95
6.665,98

4.675,78

1.332,07

3.097,69

4.429,76

38.523.204,57
23.894.392,32
11.285.028,10
82.747.713,41
13.674.761,24

233.179.055,74 64.190.670,60

297.369.726,34

908.262.073,44

124.769.745,38 8.504.826,95
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Tabel Input-Output Klasifikasi 19 sektor Provinsi Jawa Tengah 2013 (Lanjutan...)
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
190
200
201
202
203
204
205
209
210

310
53.889.544,35
68.028.955,71
35.356.787,76
40.090.297,31
8.348.397,77
12.653.138,02
110.298.570,18
327.529.080,65
328.212.395,95
147.041.052,25
27.130.068,91
111.375.174,79

401 AD
162,65
1.323.715,03
17.832.619,98
608.931,34
2.859.660,45
2.821.652,46
14.809.975,35
33.321.679,09

401 LN
1.224,29
799.266,46
25.377,74
32.044,60
31.371,96
98.424.227,05
2.592.731,90
58.558.255,94
51,16

745.339,80

401
402
162,65
1.324.939,32
139,99
18.631.886,44
25.745,78
634.309,08
9.681,68
2.891.705,05
2.678,72
2.853.024,42
2.480,99
98.424.227,05
607.739,42
17.402.707,25
194.413,87
91.879.935,03 5.874.407,12
51,16
0,52
745.339,80

403
47,79
6.049,65
10,27
1.020,63
795,22
74.185,07
69.125,51
2.060.495,97
0,06

409
162,65
1.325.127,10
18.663.681,87
644.001,03
2.895.404,40
2.856.300,63
99.106.151,54
17.666.246,63
99.814.838,12
51,74
745.339,80

501+502
3.081.767,10
14.927.312,64
3.800.736,79
9.146.738,09
1.299.311,09
3.122.054,29
1.935.706,50
60.273.320,30
48.012.677,43
16.789.627,48

503
1.642.035,21
2.226.490,60
912.062,63
1.012.405,75
351.913,30
511.363,02
1.830.292,00
7.987.236,77
16.842.979,20
3.231.682,20

-162.389.251,71
49.332.729,22
52.519.161,36
49.108.679,39
84.187.532,46
35.200.728,26
1.540.302.294,34

1.334.649,02
1.849.931,11
18.632.812,01

3.617.362,30
8.368.665,95
607.788,81

4.952.011,32
10.218.597,06
19.240.600,82

4.952.011,32
10.218.597,06
19.240.600,82

6.383.368,69

572,71

6.383.941,40

6.383.941,40

102.524.496,98 173.058.940,87 275.583.437,85 6.717.288,09

2.211.730,17

289.512.456,11

-36.548.468,49
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Tabel Input-Output Klasifikasi 19 sektor Provinsi Jawa Tengah 2013 (Lanjutan...)
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
190
200
201
202
203
204
205
209
210

509
4.723.802,31
17.153.811,32
4.712.799,42
10.159.143,84
1.651.224,12
3.633.417,31
3.765.998,50
68.260.557,07
64.855.656,63
20.021.309,68

-162.389.251,71
-36.548.468,49

600
49.165.579,39
49.550.017,29
11.980.306,47
29.287.152,44
3.801.769,25
6.163.420,08
7.426.420,14
241.602.276,95
163.541.901,20
127.019.690,83
26.384.729,11
111.375.174,79
162.389.251,71
44.380.717,90
78.849.032,79
29.868.078,57
84.187.532,46
28.816.786,86

700
53.889.544,35
60.028.955,71
35.356.787,76
40.090.297,31
8.348.397,77
12.653.138,02
110.298.570,18
327.529.080,65
328.212.395,95
147.041.052,25
27.130.068,91
111.375.174,79

1.255.789.838,23

1.540.302.294,34

49.332.729,22
52.519.161,36
49.108.679,39
84.187.532,46
35.200.728,26

Keterangang :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
190
509
600
700

Padi
Tanaman Bahan Makanan Lainnya
Tanaman Pertanian Lainnya
Peternakan dan Hasil-hasilnya
Kehutanan
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
Industri Lainnya
Industri Pengilangan Minyak
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan
Restoran dan Hotel
Pengangkutan dan Komunikasi
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
Pemerintah Umum dan Pertahanan
Jasa-Jasa
Kegiatan yang tidak Jelas Batasannya
Jumlah Input Antara
Jumlah Margin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan
Jumlah Output
Jumlah Penyediaan
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Lampiran 4. Tabel Input-Output Klasifikasi 19 Sektor yang di Agregasi menjadi 9 Sektor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Sektor
1
2
1
10.168.611,45
6.061,09
2
91,92 323.206,10
3
21.177.917,05 651.476,53
4
175.863,59
2.642,95
5
819.762,62 211.037,04
6
72.855,01
38.673,24
7
701.741,27
46.626,70
8
1.262.182,61
73.022,45
9
546.460,80
92.986,06
190
35.805.486,32 1.445.732,16
200
0,00
0,00
201
24.917.891,67 1.966.705,49
202
85.335.331,71 3.242.789,50
203
2.185.902,36 550.657,40
204
1.747.164,72 220.535,59
205
-43.531,86
0,00
209 114.142.758,60 5.980.687,98
210 149.948.244,92 7.426.420,14
Keterangan :
1
2
3
4
5
6

3
4
5
6
7
8
9
93.357.033,92
1,86
3.367.484,38
5.509.474,20
9.074,08
914,13
1.663.784,88
86.375.459,04 12.623.366,30
7.906.000,71
241.004,25
54.190,63
0,00
1.783.654,39
117.970.363,36 5.162.484,62 55.616.193,34 30.550.258,76 26.184.233,41
878.825,21 23.669.862,46
5.483.601,58 1.654.229,37
128.949,93
4.910.124,68
687.399,97
151.162,75
1.534.859,39
392.157,21
81.497,14
215.807,39
2.940.137,65
618.815,99 1.769.382,40
3.162.134,60
2.128.738,20
8.168,50
1.028.448,45
3.491.183,61
319.952,69
229.399,81
3.492.105,14
8.000.272,04
30.012,23
833.270,18 10.939.175,23 3.494.262,13
536.295,27
4.043.113,99
8.642.586,84
209.735,41
3.715.604,71 16.001.599,01 2.548.252,81 2.391.609,73
2.979.057,72
5.224.827,40
15.384,07
1.367.322,85
3.567.939,58 7.375.155,32
630.128,14
4.145.581,85
328.375.117,59 19.784.879,58 74.179.081,94 78.150.897,05 41.237.154,40 6.587.717,44 46.474.154,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.819.557,72 2.074.047,92 14.489.212,16 36.668.658,00 13.597.975,48 3.007.530,73 52.942.043,51
130.891.505,97 3.394.887,13 16.864.450,10 77.161.436,04 9.796.133,10 17.877.183,54
5.713.961,05
22.467.865,60 3.170.668,31
4.357.572,72
9.593.064,08 13.536.531,27 1.888.837,46
7.453.438,76
28.803.733,38
326.457,31
1.484.857,87
5.195.914,44
687.794,40
506.809,40
424.202,17
-37.193.911,28 -2.366.211,14
0,00
0,00
-6.555,86
0,00
-3.480,59
203.788.751,39 6.599.849,53 37.196.092,85 128.619.071,56 37.611.878,39 23.280.361,13 66.530.164,90
532.163.868,98 26.384.729,11 111.375.174,79 206.769.969,61 78.849.032,79 29.868.078,57 113.004.319,32

Pertanian
Pertambangan dan Galian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran

7
8
9
190
200
201

Pengangkutan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Perusahaan
Jasa-Jasa
Jumlah Input Antara
Impor
Upah dan Gaji

202
203
204
205
209
210

Surplus Usaha
Penyusutan
Pajak Tak Langsung
Subsidi
Nilai Tambah Bruto
Jumlah Input
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Lampiran 5. Matriks A (Matriks Teknologi) dan Matriks (I-A)-1 Kebalikan Leontief

Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Matriks A (Matriks Teknologi) Koefisien Input Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah 2013
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
0,00012
0,00069
0,33139
0,00872
0,00785
0,00406
0,04432
0,03232
0,09354

8
0,00003
0,00000
0,02942
0,00506
0,05924
0,00768
0,01796
0,08007
0,02110

9
0,01472
0,01578
0,20946
0,01358
0,02798
0,03090
0,03578
0,02636
0,03669

Matriks (I-A)-1 Matriks Kebalikan Leontief Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah 2013
Sektor
Kode
1
2
3
4
5
6
7
1
Pertanian
1,11486 0,03275 0,26329 0,07266 0,17137 0,08310 0,10332
2
Pertambangan dan Galian
0,04041 1,07697 0,24599 0,60220 0,20510 0,06635 0,10362
3
Industri Pengolahan
0,22105 0,16076 1,39262 0,37712 0,73027 0,27934 0,53350
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,00421 0,00290 0,01670 1,07201 0,01089 0,03067 0,01813
5
Bangunan
0,00871 0,03270 0,01240 0,02324 1,01382 0,02431 0,01881
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran 0,00218 0,00743 0,00828 0,00603 0,01508 1,02094 0,01127
7
Transportasi dan Komunikasi
0,01001 0,01143 0,02682 0,01307 0,02455 0,06496 1,06194
8
Keuangan dan Persewaan
0,01566 0,01740 0,03249 0,02526 0,05643 0,09661 0,05377
9
Jasa-Jasa
0,00846 0,01780 0,02202 0,01482 0,02757 0,03106 0,11192

8
0,02462
0,02910
0,11482
0,00823
0,06722
0,01084
0,02491
1,09473
0,02909

9
0,08800
0,09297
0,36727
0,02106
0,03646
0,03594
0,04928
0,04464
1,05025

Pertanian
Pertambangan dan Galian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Transportasi dan Komunikasi
Keuangan dan Persewaan
Jasa-Jasa

0,06781
0,00000
0,14123
0,00117
0,00547
0,00049
0,00468
0,00842
0,00364

0,00082
0,04352
0,08772
0,00036
0,02842
0,00521
0,00628
0,00983
0,01252

0,17543
0,16231
0,22168
0,01030
0,00074
0,00400
0,01503
0,01624
0,00982

0,00000
0,47843
0,19566
0,06270
0,00309
0,00031
0,00114
0,00795
0,00058

0,03024
0,07099
0,49936
0,00116
0,00194
0,00923
0,00748
0,03336
0,01228

0,02665
0,00117
0,14775
0,02375
0,01422
0,01688
0,05291
0,07739
0,01726
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Lampiran 6. Data Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2013

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2013
Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektor
Pertanian
Pertambangan dan Galian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan
Transportasi
Keuangan
Jasa
TOTAL

Jumlah
39.220.261
1.426.454
14.959.804
252.134
6.349.387
24.105.906
5.096.987
2.898.279
18.451.860
112.761.072

HASIL ANALISIS TABEL
INPUT-OUTPUT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013
\
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Lampiran 7. Hasil Analisis Keterkaitan Ke Depan dan Ke Belakang Sektor
Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Hasil Analisis Keterkaitan Ke Depan Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Kode

Sektor

Forward Linkage

Direct Indirect
1
Pertanian
0,316
1,638
2
Pertambangan dan Galian
0,773
1,690
3
Industri Pengolahan
1,864
2,313
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,127
1,058
5
Bangunan
0,149
1,089
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
0,079
1,039
7
Pengangkutan Komunikasi
0,186
1,101
8
Keuangan, Persewaan dan Perusahaan
0,292
1,145
9
Jasa-Jasa
0,207
1,106
Jumlah
3,993
12,179
Rata-rata
0,443
1,353
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

Total
1,954
2,463
4,177
1,185
1,238
1,118
1,287
1,437
1,313
16,172
1,797

Hasil Analisis Keterkaitan Ke Belakang Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Kode

Sektor

Backward Linkage

Direct Indirect
1
Pertanian
0,233
1,193
2
Pertambangan dan Galian
0,195
1,165
3
Industri Pengolahan
0,616
1,405
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,750
1,457
5
Bangunan
0,666
1,589
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
0,378
1,319
7
Pengangkutan Komunikasi
0,523
1,493
8
Keuangan, Persewaan dan Perusahaan
0,221
1,183
9
Jasa-Jasa
0,411
1,375
Jumlah
3,993
12,179
Rata-rata
0,443
1,353
Sumber : Analisis Tabel I-O Jawa Tengah 2013, diolah

Total
1,426
1,360
2,021
2,206
2,255
1,697
2,016
1,404
1,786
16,171
1,796
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Lampiran 8. Hasil Analisis Penyebaran Sektor Perekonomian
Tengah Tahun 2013.

Provinsi Jawa

Koefisien Penyebaran dan Kepekaan Penyebaran Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Kode

Sektor

Koefisien
Penyebaran

Kepekaan
Penyebaran

1
Pertanian
0,79340
1,08749
2
Pertambangan dan Galian
0,75700
1,37064
3
Industri Pengolahan
1,12458
2,32459
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,65940
1,22799
5
Bangunan
0,68883
1,25509
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
0,94467
0,62222
7
Pengangkutan Komunikasi
0,71626
1,12218
8
Keuangan, Persewaan dan Perusahaan
0,78116
0,79976
9
Jasa-Jasa
0,99394
0,73076
Sumber : Analisis Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah 2013, diolah

Lampiran 9. Hasil Analisis Multiplier Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013.
Multiplier Output, Pendapatan, dan Tenaga Kerja Sektor Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Kode

Sektor

Multiplier Multiplier
Output Pendapatan

1
Pertanian
1,42555
0,22952
2
Pertambangan dan Galian
1,36014
0,32628
3
Industri Pengolahan
2,02060
0,28543
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
2,20641
0,31334
5
Bangunan
0,32177
2,25509
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
1,69734
0,28437
7
Pengangkutan Komunikasi
2,01629
0,35044
8
Keuangan, Persewaan dan Perusahaan
1,40356
0,16396
9
Jasa-Jasa
1,78587
0,59764
Sumber : Analisis Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah 2013, diolah

Multiplier
Tenaga
Kerja
0,30992
0,22804
0,16558
0,16326
0,17597
0,18168
0,15662
0,13302
0,23668

