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Buku Pengembangan Wilayah dan otonomi Daerah ini•
merupakan hasil dari serangkaian keqlatan pelatihan, bekerja sama dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema Manajemen
Pengembangan Wilayah dalam Era Otonomi Daerah. Di samping tuhsan
tulisan yang disampalkan sebagai materi pelatihan, buku ini juga dilengkapi
dengan beberapa hasil penelitian lainnya, baik berupa teori maupun hasil
kajian di beberapa daerah di Indonesia. Seluruh tulisan merupakan buah
karya para peneliti di Pusat PengkajianKebijakanTeknologi Pengembangan
Wilayah, BadanPengkajiandan PenerapanTeknologi.

Buku ini terdiri dari lima belas judul tulisan yang dikelompokkan ke
dalam lima bagian. Bagian Satu memuat dua judul tentang isu globalisasi
dan dampaknya terhadap pengembangan wilayah serta perlunya
manajemen strategis pengembangan wilayah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah. Selanjutnya, bagian pengantar ini didukung oleh tiga
tulisan berikutnya yang mengemukakan teori, konsep dasar, dan contoh
aplikasi pengembanganwilayah, sebagaimanadisajikan pada Bagian Dua.

Secaralebih spesifik,BagianTiga menyajikandua tulisan mengenai·-
pengembangan perekonomian wilayah dan sumber-sumber pendanaannya.
Bagian Keempat mengemukakanempat tulisan yang membahaslebih rinci
beberapa aspek pokok pengembangan wilayah, yakni penqernbanqan
sumberdaya manusia, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan
sistem informasi wilayah. Akhirnya, empat tulisannya yang dimasukkan ke
dalam Bagian Lima menutup buku ini dengan menyajikanbeberapamodel
model kuantitatif dan kualitatif yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh
kegiatan perencanaanpengembanganwllayah. ,
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Konsep keterpaduan program pembangunan ekonomi menjadi
semakin penting dalam era otonomi daerah. Secara ideal, output dari suatu
program pembangunan bisa menjadi input bagi program pembangunan
lainnya. Program pembangunan yang bersifat "ego-sektor" semakin tidak
populer karena diyakini akan merugikan kepentingan pembangunan secara
keseluruhan.

Dalam perekonomian yang lebih luas, hubungan antarkegiatan
ekonomi juga menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis.
Jenis-jenis kegiatan baru bermunculan i..mtuk mengisi kekosongan mata
rantai kegiatan yang semakin panjang dan kait mengait. Kemajuan di suatu
sektor tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor-sektor lain.
Begitu juga sebaliknya, hilangnya kegiatan suatu sektor akan berdampak
terhadap kegiatan sektor lain. Berbagai hubungan antarkegiatan ekonomi
(interindustry relationship) selanjutnya dapat direkarn dalam suatu
instrumen yang dikenal dengan model input-output (10).

Di Indonesia, tabel 10 n:tulai dikenar~pada akhir Pelita 1. Lembaga
I1mu PengetahuanIndonesia (UPI) merupakan lembaga yang pertama keli .
menyusun tabel 10 untuk Indonesia,. yaitu dengan metode nonsurvei.
Kemudian, Biro Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Institute of
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Hubungan antara susunan input dan distribusi output merupakan
teori dasar yang melandasi model 10. Secara sederhana, model ·10
menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling
keterkaitan antarsatuan kegiatan ekonomi untuk suatu waktu tertentu yang
disajikan dalam bentuk tabel. Isian sepanjang baris menunjukkan alokasi
output dan isian menurut kolom menunjukkan pemakaian input dalam

13.2. KERANGKA DASAR MODEL INPUT -OUTPUT
./

Developing Economies (IDE) menyusun tabel 10 Indonesia untuk data
tahun 1971 dengan menggunakan metode survei. Sejak itu, BPSmenyusun
tabel 10 Indonesia secara berkala setiap lima tahun sekali (BPS,1995).

Pada awalnya, penggun.aan model 10 untuk perencanaan dan
analisis ekonomi kUl')mg dikenaf oleh para analis dan praktisi perencana
pembangunan. Setelah melalui proses yang agak lama dan meningkatnya
kebutuhan untuk menggunakan tabel 10 sebagai instrumen perencanaan
yang bersifat lintas sektoral maka penggunaan model 10 semakin
menirigkat.

Dari sisi analisis ekonomi, model 10 juga telah banyak digunakan.
Misalnya untuk analisis dampak ekonomi sektor pariwisata, dampak
pertumbuhan ekonomi terhadap penggunaan sumberdaya alam, teknologi
dan lingkungan.

Pada tingkat daerah, kebutuhan model 10 untuk perencanaan
pembangunan dan analisis ekonomi mulai dirasakan sejak Pelita V.
Kebutuhan tersebut muncul karena perencanaan pembangunan daerah
juga membutuhkan data/informasi dan peralatan analisis yang memadai.
Dengan menggunakan model 10 daerah, dapat dianalisis struktur dan
keterkaitan ekonomi antarsektor dalam daerah yang bersangkutan maupun
keterkaitan dengan sektor di luar daerah, bahkan dengan luar negeri.
Untuk maksud tersebut, sejumlah provinsi melakukan studi penyusunan
tabel 10 daerah. Saat ini hampir seluruh provinsi sudah menyusun tabel 10,
meskipun masih banyak hambatan dan keterbatasan. Lebih-Iebih untuk
kabupaten/kota. Kalaupun ada, masih sangat sedikit Daerah Tingkat II
yang telah memiliki tabel 10 daerah.

Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah248
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proses produksi Sebagai model kuantitatif, model 10 mampu memberi
gambaran menyeluruh tentang :

a. Struktur perekonomian yang mencakup struktur output dan
nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi di suatu daerah

b. Struktur input antara (intermediate input), yaitu penggunaan
barang dan jasa oleh kegiatan produksi di suatu daerah.

c. Struktur penyediaan barang dan jasa, baik berupa produksi
dalam negeri maupun barang-barang impor.

d. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan oleh
kegiatan produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi,
investasi,dan ekspor.

Kerangka dasar model 10 terdiri atas empat kuadran seperti
disajikan pada Gambar 13.1. Kuadran pertama menunjukkan arus barang
dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu
perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan
jasa untuk suatu proses produksi, sehingga disebut juga sebagai transaksi
antara (intermediate transaction). Kuadran kedua menunjukkan permintaan
akhir (final demand), yaitu penggunaan barang dan jasa bukan untuk
proses produksi yang biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, -
pengeluaran pemerintah, persediaan (stock),' investasi, dan ekspor.
Kuadran ketiga memperlihatkan input primer sektor-sektor produksi, yaitu
semua balas jasa faktor produksi yang biasanya meliputi upah dan gaji,
surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung. Kuadran keempat
memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor
sektor permintaan akhir.

Setiap kuadran dinyatakan dalam bentuk matriks, masing-masing
dengan dimensi seperti tertera pada GalJlbar 13.1. Bentuk seluruh matriks
ini menunjukkan kerangka model 10 yang berisi uraian statistik mengenai
transaksi barang dan jasa antarberbagai kegiatan ekonomi dalam suatu
periode tertentu. Kumpulan sektor produksi pada kuadran pertama, yang
berisi kelompok produsen, memanfaatkan berbagai sumberdaya dalam
menghasilkan barang dan jasa yang secara makro disebut sebagai sistem
produksi.

249Aplikasl Model Input-OUtput
dalam Analisls Perekonomlan Wllayah
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Sektor di dalam slstern produksi ini dinamakan sektor endogen.
Sedangkan sektor di luar sistem produksi, yaitu yang berada di kuadran
kedua, ketiga, dan keempat dinamakan sektor eksogen. Dengan demikian,
dapat dilihat secara jelas bahwa model IO rnembedakan dengan tegas
sektor endogen dengan sektor eksogen. Output, selain digunakan dalam
sistem produksi dalam bentuk permintaan antara, juga digunakan di luar
sistem produksi dalam bentuk permintaan akhir. Input yang digunakan
dalam sistem produksi ada yang berasal dari dalam sistem produksi berupa
input antara dan juga ada yang berasal dari luar sistem produksi yang
disebut input primer.

Sebagai i1ustrasi, misalkan hanya ada tiga sektor dalam suatu
perekonomian, yaitu sektor 1- : primer (pertanian dan pertambangan),
sektor 2 : sekunder (industri manufaktur), dan sektor 3 : tersier (jasa).
Atas dasar klasifikasi ini, tabel transaksi disajikan pada Gambar 13.2.

Penyediaan sektor 1 terdiri atas output domestik sektor 1 sdbesar
Xl dan impor produksi sektor 1 sebesar M1•Dari jumlah tersebut, sebesar
Xu digunakan sendiri sebagai input, sebesar X12 digunakan oleh sektor 2
dan sebesar X13 digunakan oleh sektor 3. Sisanya sebesar Y1 digunakan
untuk memenuhi permintaan akhir sektor 1 (lihat kuadran II) berupa
konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi,dan ekspor.

Gambar 13.1.
Kerangka Dasar Model input-Output

Kuadran III :
Input primer sektor produksi

(px n)

Pengembangan Wilayah dan OIonoml Daernh250
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Karena model 10 merupakan "potret" matematik dari suatu
perekonomian, maka dapat digambarkan hubungan persamaan matematik
sebagai berikut : ,

-.
Dibacamenurut baris :

Xll + X12 + X13 + Yl = Xl + Ml

X21 + X22 + X23 + Y2 = X2 + M2 (13.1)

X31 + X32 + X33 + Y3 = X3 + M3

Di sini dapat dilihat bahwa angka pada setiap sel bersifat ganda.
Dilihat secara horisontal angka-angka tersebut merupakan distribusi output,
baik yang berasal dari output domestik maupun dari luar negeri. Pada
waktu yang bersamaan, bila dilihat secara vertikal angka-angka tersebut -
juga merupakan susunan input suatu sektor yang diperoleh dari sektor
sektor lainnya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa susunan angka
angka dalam bentuk matriks tersebut rnemperlihatkan suatu jalinan yang
kait mengait di antara sektor-sektor yang terdapat dalam suatu
perekonomian.

Input Antara Kuadran I Kuadrann
Sektor 1 Xu X12 Xl3 Yl Ml Xl
Sektor 2 X2l X22 X23 Y2 M2 X2
Sektor 3 X3l X32 X33 Y3 M3 x,

Input Primer Kuadran ill
Vl V2 V3

Jumlah Input x, Xz X3

Gambar 13.2.
Ilustrasi Model Input-Output Tiga Sektor

Untuk menghasilkan output sebesar Xl, sektor 1 membutuhkan
input dari sektor 1, sektor 2 dan sektor 3 masing-masing sebesar Xll, X21,

X31serta input primer yang diperlukan sebesarVi.

251Apllkasl Modellnput-output
dalam Analisls Perekonomlan Wllayah
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13.2.1.Jenis-Jenis Tabel Transaksi

Tabel transaksi adalah tabel yang menggambarkan besarnya nilai
transaksi barang dan jasa antara sektor-sektor kegiatan ekonomi. Atas•
dasar harga, terdapat dua jenis tabel transaksi, yaitu tabel transaksi atas
dasar harga pembeli dan tabel transaksi atas dasar harga produsen.
Sedangkan berdasarkan perlakuan impor dibedakan menjadi tabel transaksi
total (dlMana impor diperlakukan secara bersaing) dan tabel transaksi
domestik (di"1ana impor diperlakukan secara tidak bersaing).

:: ';~:'.~~~~

Xii banyaknyaoutput sektor iyang menjadi input sektorj

Yi permintaan akhir terhadap sektor i

Xi total output sektor i

MI impor produksi sektor i

Vi nilai tambah sektor j

Xi total input sektor j

(13.5)

(13.4)

X11 + X21 + X31 + VI = Xl

X12 + X22 + X32 + V2 = X2
X13 + X23 + X33 + V3 = X3

yang secara umum dapat ditulis sebagai :

Li=lXIj + Vi = Xj untukj = 1,2, 3

dimana:

Jika-di~acamenurut kolom, dapat dituliskan persamaan-persamaan:

(13.3)

Persamaan (13.2) dapat ditulis sebagai :

XI = Lj=l Xlj + YI - Mi

Artinya, permintaan antara + permintaan akhir = output + impor, atau
dengan kata lain jumlah permintaan sama dengan jumlah penyediaan.,

(13.2)untuk i= 1,2,3

yang secara umuin dapat ditulis menjadi :

Pengembangan Wilayah dan Otonoml Daerah252
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Tabel transaksi atas dasar harga produsen adalah tabel transaksi
yang menggambarkan nilai transaksi barang dan jasa antarsektor ekonomi
yang dinyatakan atas dasar harga produsen. Artinya, dalam tabel transaksi
ini unsur margin perdagangan dan biaya angkutan telah dipisahkan sebagai
input yang dibeli dari sektor perdagangan dan angkutan. Dengan
mengeluarkan unsur margin perdagangan dan biaya angkutan dari tabel
transaksi atas dasar harga pernbeli akan dlperoleh tabel transaksi atas
dasar harga produsen.

Tabel transaksi domestik adalah tabel transaksi yang
menggambarkan besarnya nilai transaksi barang dan jasa antarsektor
ekonomi yang hanya berasal dari produksi dalam negeri. Tabel transaksi ini
diperoleh dengan memisahkan nilai transaksi barang dan jasa yang berasaI

Sektor 1 meliputi sektor pertanian dan pertambangan
Sektor 2 meliputi sektor industri, listrik, gas, dan air minum, bangunan
Sektor 3 meliputi sektor lainnya

TabeI13.1.

Total Perdagang-
,

TotalTotal •2 3 Permin- Impor an dan Output Penye-
taan Angkutan dlaan

1 2.040 43.770 42.243 90.373 3.394

2 6.436 63.136 244.044 42.645

3 7.072

430 53.111

Tabel transaksi atas dasar harga pembeli adalah tabel transaksi
yang menggambarkan nilai transaksi barang dan jasa antarkegiatan
ekonomi yang dinyatakan atas dasar harga pembeli. Dalam tabel transaksi
ini unsur margin perdagangan dan biaya angkutan masih tergabung dalam
nilai input bagi sektor yang membeli. Dalam penyusunan tabel 10, tabel
transaksi ini yang pertama kali disusun. Contoh tabel transaksi atas dasar
harga pembeli untuk tiga sektor ekonornl disajikan pada Tabel13.1.

253Aplikasl Model Input-Output
dalam Analisls Perekonomlan Wliayah
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Tabel transaksi seperti disajikan pada Tabel 13.1, Tabel 13.2, dan
Tabel 13.3 hanyalah merupakan suatu laporan neraca mengenai keadaan
suatu perekonomian pada kurun waktu tertentu. Tabel-tabel ini mempunyai
kemampuan analisis yang terbatas. Untuk keperluan anallsis yang lebih
menyeluruh, terutama analisis untuk identifikasi sektor-sektor andalan,
berikut ini akan dibahas matriks-matriks dalam bentuk koefisien, yaitu
matriks koefisien langsung (direct coefficeint matrix), matriks kebalikan
terbuka (open inverse metrtx) yang menggambarkan koefisien langsung
dan tidak langsung, serta matriks kebalikan tertutup (closed inverse matrix)
yang menggambarkan koefisien langsung, tidak langsung dan yang
terimbas (induced). Matriks-matriks tersebut merupakan matriks yang
sangat penting dalam analisis model 10.

Untuk contoh pada bahasan berikut akan digunakan tabel transaksi
domestik atas dasar harga produsen (Tabel 13.4) yang diyakini sebagai
model 10 yang lebih mencerminkan keadaanyang sesungguhnyadari suatu

Sumber: BPS (1994), diolah.

1.811 41.130

2 5.582
3

Total
Blaya
Antara

67.368

Sektor 2

TabeI13.2.

dari impor, baik transaksi antara maupun permintaan akhir, dari transaksi
total. JumJah impor masing-masing kolom disajikan sebagai vektor baris
tersendiri. Data pada vektor baris ini sekaligusmenunjukkan rincian barang
dan jasa menurut sektor yang menggunakan barang dan jasa tersebut.
Penyajianmodel 10 denqan memunculkan impor sebagai vektor baris dapat
dilihat pada Tabel 13.3.

Pengembangan Wllayah dan otonoml Daerah254
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13.2.2. Matriks Koefisien langsung

Matriks koefisien langsung, seperti disajikan pada Tabel 13.5,
dihitung dengan cara membagi setiap sel (menurut kolom) dengan total
input. Misalnya, untuk kolom sektor 1 Tabel 13.5, semua sel dibagi dengan
53.186 (total input pada Tabel13.4). Matriks koefisien ini sering digunakan
secara membingungkan karena kadang-kadang ada yang menvebutnva
sebagai matriks koefisien teknik, matriks koefisien teknologi, matriks
koefisien input-output, ataupun matriks koefisien langsung. Kadang
kadang, istilah ini juga digunakan untuk seluruh matriks dan kadang
kadang hanya mencakup kuadran-antara. Lebih sering matriks ini disebut

Sumber: BPS (1994), diolah.

o

o

o3.423 17.795
o4.909 35.7572 115.239169.879

1.789 38.070 o36.639 78.391

Perdaga- Total Total
Impor ngan dan Output Penye-

Angkutan diaan

Total Total
Perrnin- Permin
taan
Akhir taan

TabeI13.3.

perekonomian. Tabel transaksi ini terdiri atas empat sektor pada transaksi
antara ditambah sektor rumah tangga, balk pada kolom permintaan akhir
maupun pada baris input primer. Sektor rumah tangga pada kolom
permintaan akhir berupa kolom konsumsi rumah tangga, sedangkan sektor
rumah tangga pada baris input primer berupa upah dan gaji yang diterima
rumah tangga. Selain itu, untuk memudahkan anatlsis, juga disajikan kolom
ekspor dan permintaan akhir lainnya pada sektor permintaan akhir serta
baris impor dan input primer lainnya pada sektor input primer. Tenaga
kerja yang diserap oleh setiap sektor juga disajikan menurut barls tenaga
kerja.

255Apllkasi Model Input-Dutput
dalam Analisis PerekonomlanWilayah
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Sektor 2

0,076~ 0,0002

2 0,0(101 ,0,0050
3 . 1l,b799 0,0251

4 '·0,001 0,0629I Total Input
0,18941 0,09311Antara

Gaji dan Upah 0,1495 0,0753

0,6502 0,8204

Permln- 1,"""..1taan Akhir Ekspor
lainnya

0,1714 0,0038 0,0259

0,0000 0,0335

0,3404 0,0475

0,4243 0,7015

0,9360 0,7863

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

Tabel13.5.

Sekter 1 meliputi sektor pertanian
sektor 2 meliputi sektor pertambangandan galian
Sekter 3 meliputi sektor industri
Sekter 3 meliputi sekter jasa

Sektor 2 3 4

1 4.057 4 22.706 320

2 7 142 9.384 2.796

3 3.nl 718 19.866

11.745

dengan matnks At yang unsur-unsumya adalah alj' Jika menggunakan
program spreadsheet,matriks ini dengan mudah dapat dihitung.

Pengembangan Wdayah dan 0tDn0m1 Dilerah256



ISBN 979-3138-01-7

Selain pengaruh langsung, terdapat juga serangkaian pengaruh
tidak langsung sebagai suatu gelombang pembelian putaran kedua, ketiga
dan selanjutnya dalam suatu perekonomian. Misalnya, peningkatan
permintaan terhadap output-sektor 1 akan membutuhkan input dari semua
sektor pada putaran pertama. Sektor-sektor ini kemudian perlu
meningkatkan outputnya agar dapat menyediakan permintaan sektor 1
yang meningkat tadi, dan karenanya perlu membeli input sebagai pengaruh
putaran kedua terhadap suatu perekonomian.

13.2.3. Matriks Kebalikan Terbuka

Koefisien setiap kolom pada Tabel 13.5 menunjukkan jumlah input
yang dibutuhkan secara langsung oleh setiap sektor dengan nomor di
atasnya dari setiap sektor yang ada di sebelah kirinya. Misalnya, untuk
setiap Rp 10.000 output sektor 1 membutuhkan :

Rp 763 dari sektor l'(sektor pertanian}.

Rp 1dari sektor 2 (sektor pertambangan dan galian).

Rp 709 dari sektor 3 (sektor industri manufaktur).

Rp 421 dari sektor 4 (sektor jasa).

atau secara 'total sebanyak Rp 1.894 dari seluruh sektor produksi lokal.
Selain itu, sebanyak :

Rp 1.495 dalam bentuk gaji dan upah.

Rp 6.502 dalam bentuk input primer lainnya.

Rp 109 dalam bentuk input yang diimpor.

Ini merupakan koefisien input langsung, yang juga disebut sebagai
koefisien pembelian input pada putaran pertama (first-round purchases of
inputs) dan tidak mencerminkan pengaruh tidak langsung (indirect effect)
terhadap perekonomian lokal. Matriks A menunjukka~ saling
ketergantungan antarsektor dalam suatu perekonomian. Setiap koefisien aij
menunjukkan jumlah input yang dibutuhkan dari sektor i untuk setiap unit
output sektor j

257Aplikasi Model Input-output
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Tabel 13.6 menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung
dari meningkatnya permintaan akhir sektor yang ada di atasnya terhadap
sektor-sektor yang ada di sebelah kiri. Misalnya,meningkatnya permintaan
output sektor 1 sebesar Rp 10.000, setelah memperhitungkan pengaruh
langsung dan tidak langsung, akan meningkatkan output sektor 1 sebesar
Rp 11.052 (termasuk Rp 10.000 injeksi awal), sektor 2 hanya sebesar Rp
95, sektor 3 sebesar Rp 1.056 dan sektor 4 sebesar Rp 682, sehingga

Satu hal' penting dalam analisis model 10 adalah penyusunan suatu
tabel yang dapat merumjukkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak
langsung sebagai akibat berubahnya output suatu sektor. Berbagaimetode,
yang secara konsepsi serupa, dapat digunakan untuk menghitung
pengaruh-pengaruh ini. Salah.satu teknik yang paling dikenal adalah teknik
matriks kebailkan (matrix tnverston) yang biasanya disebut dengan matriks
kebalikan Leontief terbuka (open Leontief inverse), matriks penyelesaian
umum terbuka (open general solution metnx), atau secara sederhana
disebut sebagai matriks keballkan terbuka (open inverse matrix). Kata
"terbuka" digunakan untuk menunjukkan bahwa model yang digunakan
hanya mencakup sektor-sektor produksi atau sektor-antara dan tidak ada
satupun sektor permintaanakhir yang dicakupoleh matriks A.

Matriks kebalikan terbuka untuk contoh kasusdisajikan pada Tabel
13.6 yang dengan menggunakan program spreadsheetmatriks ini dengan
mudah dapat dihitung.
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1,4406

1,1576

1,6162

1,5361

0,0719

0,0397

0,2203

1,2246

0,2524

0,0985

1,2449

0,1618

0,0111

1,0100

0,0453

0,0815

1,1052

0,0095

0,1056

0,0682

1

2

3
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13.2.4. Matriks Kebalikan Tertutup

Model terbuka yang dibahas di muka hanya menggambarkan suatu
situasi ketika sektor-sektor produksi dalam perekonomian diasumsikan
endogen terhadap sistem, yaitu ketika semua sektor permintaan akhir
di~sumsikan ditentukan oleh faktor-faktor di Juar sistem produksi. Jika
asumsi ini tidak memuaskan, model 10 dapat secara sebagian atau
seluruhnya "ditutup". Kebanyakan pakar 10 setuju dengan asumsi bahwa
sektor rumah tangga merupakan komponen endogen dalam suatu
perekonomian, dalam arti bahwa tingkat produksi adalah penting ~Iam
penentuan tingkat pendapatan rumah tangga, yang kemudian sebagian
besar dibelanjakan secara lokal dan selanjutnya mempengaruhi tingkat
konsumsi, yang lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat output setiap
sektor. Pada kasus ini, model telah memasukkan sektor rumah tangga ke
dalam kuadran-antara dengan cara menggabungkan kolom dan baris
rumah tangga ke dalam kuadran antara.

secara total meningkatkan output perekonomian secara keseJuruhan
sebesar Rp 12.886. Setiap seJ pada Tabel 13.6 sebenamya merupakan
angka-angka dampak berganda yang mengindikasikan besamya respon
yang diharapkan dan meningkatnya permintaan akhir sebesar Rp 10.000.

Matriks kebalikan terbuka mempunyai sejumJah kegunaan dalam
analisis ekonomi. Matriks ini mempunyai beberapa karakteristik yang dapat
diduga. Pertama, unsur-unsur daJamdiagonal utama akan bernilai 1 atau
lebih besar. Kedua, unsur-unsur pada tabel adalah positif dan
mencerminkan tingkat saling ketergantungan ekonomi secara terbuka.

259Aplilcasl Model Input-Output
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13.2.5.Analisis Keterkaitan Antarsektor

Model 10 telah secara luas digunakan untuk meneliti keterkaitan
antarsektor produksi dalam suatu perekonomian. Misalnya, Sritua Arief
(1981) telah menggunakan model 10 untuk meneliti sektor-sektor kunci
(key sectors) dalam ekonomi Indonesia. Alaudin (1986) telah
mengidentifikasi sektor-sektor kunci dalam perekonomian Bangladesh
dengan pendekatan keterkaitan antarsektor. Muchdie dan M. Handry
Imansyah (1995) menerapkan analisis keterkaitan dalam analisis sektor-
sektor unggulan pada perekonomian Indonesia. •

Analisis indeks keterkaitan mulanya dikembangkanoleh Rasmussen
(1956) dan Hirschman (1958) untuk melihat keterkaitan antarsektor,
terutama untuk menentukan strategi kebijakan pembangunan. Konsep ini
kemudian diperbaiki oleh Cella (1984) dan diterapkan oleh Clements dan

Sel-sel pada matnks kebalikan tertutup merupakan angka dampak
berganda output: Nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai unsur
unsur pada matriks kebalikan terbuka karena nilai-nilai tersebut juga
mencakup . tingkat output yang dibutuhkan untuk memenuhi pengaruh
imbasan konsumsi rumah tangga. Misalnya, setiap peningkatan permintaan
output sektor 1 sebesar Rp 10.000 akan menyebabkanpeningkatan secara
langsung, tidak langsung, dan imbasan output sektor 1 sebesar Rp 11.804
(termasuk injeksi awal), sektor 2 sebesar Rp 223, sektor3 sebesar Rp
2.371 dan sektor 4 sebesar Rp 2.123, menghasilkan peningkatan output
sektor produksi secara total sebesar Rp 16.521:

Matriks .baru tersebut disebut sebagai matriks yang ditambahkan
(augmented matrix) dan dinyatakan dengan A*. Secarakonseptual matriks
ini sama dengan matriks A, kecuali bahwa setiap putaran dalam reaksi
ekonomi telah menqqabunqkan pendapatan rumah tangga dan
peningkatan output sektor-sektor untuk memenuhi kebutuhan yang
ditimbulkan oleh meninqkatnva pengeluaran rumah tangga karena
meningkatnya pendapatan. Dengan demikian, matriks kebalikan dari model
tertutup mencakup dampak berganda pendapatan dan pengaruh konumsi.
Untuk kasus pada bahasan ini, matriks kebalikan tertutup disajikan pada
Tabel13.7.
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1. Kaitan ke Belakang Langsung

Analisis keterkaitan ke belakang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
(1) keterkaitan ke belakang langsung (direct backward linkages), (2)
keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (direct and.
indirect backward linkages), (3) keterkaitan langsung, tidak langsung
dan terimbas (direct; indirect; and induced backward linkages), yang
masing-masing dapat dibedakan menurut output, pendapatan dan
kesempatan kerja ataupun parameter ekonomi lainnya seperti nilai
tambah, pajak, keuntungan usaha, dan impor.

Catatan:
n adalah jumlah sektor dalam perekonomian, PI koefisien pendapatan rumah tangga; i:J
adalah koefisien tenaga kerja; alJ adalah koefisien input langsung; biJ adalah koefisien matriks
kebalikan terbuka ; dan b*IJ adalah koefisien matriks kebalikan tertutup. '

Total tertutup

Total terbuka

Ke Belakang

Langsung

Total tertutup

Total terbuka

Langsung

Rossi (1991). Dikenal dua jenis keterkaitan, yaitu (1) keterkaitan ke
belakang (backward linkages) yang merupakan keterkaitan dengan bahan
mentah dan dihitung menurut kolom, dan (2) keterkaitan ke depan
(forward linkages) yang merupakan keterkaitan penjualan barang jadi dan
dihitung menurut baris.

Tabel 13.8 menyajikan rumus perhitungan keterkaitan ke depan
(Iangsung, total terbuka, dan total tertutup) dan keterkaitan ke belakang
(Iangsung, total terbuka, dan total tertutup).
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PBLTj = Indeks penvebaran ke belakang langsung kesempatan kerja
sektor j

Tabel 13.9 menyajikan indeks keterkaitan langsung ke belakang
dan indeks penyebaran langsung ke belakang untuk output. Pada Tabel
13.9 sektor 3 merupakan sektor andalan karena sektor ini mempunyai
indeks keterkaitan ke belakang yang tinggi dan indeks penyebaran ke
belakangyang rendah.

dimana:

(13.8)

PBLPj= indeks penyebaran ke belakang langsung pendapatan sektor j

dimana:

(13.7)

PBLOj= indeks penyebaran ke belakang langsungoutput sektor j

dimana:

(13.6)

Mengukur indeks keterkaitan saja dianggap tidak cukup karena belum
mencerminkan keragaman pengaruh ganda antarsektor (Deman,
1991). Untuk itu, indeks penyebaran perlu dihitung guna mengetahui
keragaman ketergantungan antarsektor. Indeks penyebaran yang
tinggi pada sektor (:berarti sektor i tergantung pada satu atau
beberapa sektor saja. Sedangkan bila indeks penyebaran sektor i
rendah, ini menggambarkan bahwa sektor i tergantung secara merata
terhadap seluruh sektor dalam perekonomian. Deman (1991) dan

. Mujeri dan Alauddin (1994) menyarankan bahwa dalam menentukan
sektor andalan, selain tingginya indeks keterkaitan juga harus diikuti
dengan rendahnya indeks penyebaran. Indeks penyebaran langsung
output, pendapatan, dan kesempatan kerja dirumuskan sebagai :
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C. Kaitan ke Belakang Total : Langsung, Tidak Langsung, dan, ,
Terimbas '.

Tabel 13.11 menyajikan indeks keterkaitan ke belakang total dan
indeks penyebaran ke belakang untuk output. Tabel ini menunjukkan
bahwa sektor 3 dan sektor 4 merupakan sektor-sektor yang memiliki
.indeks keterkaitan ke belakang total output yang tinggi, tetapi juga
mempunya indeks penyebaran ke belakang total output yang rendah.

Tabel 13.10.
Kaitan ke Belakang dan Penyebaran ke BelakangTotal:

dan Tidak

B. Keterkaitan ke Belakang Total : Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 13.10 menyajikan indeks keterkaitan ke belakang total dan
indeks penyebaran ke belakang total untuk output. PadaTabel 13.10,
sektor 3 dan sektor 4 merupakan sektor andalan menurut output
karena kedua sektor tersebut mempunyai indeks keterkaitan total
yang tinggi, tetapi mempunyai indeks penyebaran total yang rendah.

Apllkasi Model Input-{)utput
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Tabel13.12 menyajikan hasil perhitungan indeks keterkaitan ke depan
langsung untuk output. Pada Tabel 13.12 dapat dilihat bahwa,
berdasarkan output, sektor 1 dan sektor 2 mempunyai indeks

Tabel 13.12.

'. ,

Seperti halnya analisis keterkaitan ke belakang, analisis keterkaitan ke
depan dapat juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) keterkaitan
ke depan langsung (direct forward linkages), (2) keterkaitan ke depan
langsung dan tidak langsung (direct and indirect forward linkages),
dan (3) keterkaitan langsung, tidak langsung dan terimbas (direct,
indirect, and induced forward linkages). Setiap jenis keterkaitan juga
dapat dibedakan menurut output, pendapatan, dan kesempatan kerja.
Bedanya, jika keterkaitan ke belakang dihitung menurut kolom,
analisis keterkaitan ke depan dihitung menurut baris.

D. Kaitan ke Depan Langsung

TabeI13.11.
Kaitan ke Belakangdan Penyebaranke BelakangTotal:

Pengembangan Wllayah dan Otonoml Daerah264



•

Much<fN!ISBN 979-3138-01-7

F. Kaitan ke Depan Langsung, Tidak Langsung, dan Terimbas

Tabel 13.14 menyajikan indeks kaitan ke depan total dan indeks
penyebaran ke depan total, dimana bukan hanya kaitan langsung dan
tidak langsung yang sudah diperhitungkan, tetapi juga sudah
mempertimbangkan kaitan yang terimbas. Pada Tabel 13.14
berdasarkan keterkaitan output, sektor 1 dan sektor 3 mempunyai
indeks keterkaitan ke depan total 'yang tinggi. Sementara indeks
penyebaran ke depan total sektor 1 rendah, membuat sektor ini
terrnasuk sebagai sektor andalan, sedangkan sektor 3 mempunyai
indeks penyebaran ke depan total yang tinggi.

keterkaitan ke depan langsung yang tinggi. Tapi sayangnya, indeks
penyebaran ke depannya juga tinggi, sehingga sektor-sektor tersebut
tidak terrnasuk sebagai sektorandalan,

1;. Kaitan ke Depan Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 13.13 menyajikan indeks keterkaitan ke depan total dan indeks
penyebaran ke depan total, dimana keterkaitan langsung dan tidak
langsung sudah dimasukkan ke dalam perhitungannya. Pada Tabel
13.13, sektor 1 dan sektor 2 mempunyai indeks keterkaitan ke depan
total yang tinggi dan sektor-sektor tersebut mempunyai indeks
penyebaran ke depan total yang rendah.
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Pada dasamya, dampak berganda merupakan ukuran respon
terhadap ranqsanqan' perubahan suatu perekonomian, yang dinyatakan
dalam hubungan sebab-akibat. Oampak berganda pada model IO
diasumsikan sebagai respon meningkatnya permintaan akhir suatu sektor.
West dan Jensen (1980) dan West dkk. (1989) membedakan kategori
dampak berganda menjadi !

• Oampakawal (initialimpact)

• Dampak imbasan kegiatan produksi (produaton induced
impact), yang terdiri atas :

Analisis keterkaitan antarsektor yang telah dibahas hanya
menunjukkan nilai indeks pemusatan dan indeks penyebaran dari koefisien
koefisien pada matriks koefisien langsung, matriks kebalikan terbuka dan
matriks kebalikan tertutup. Teknik analisis tersebut tidak memperlihatkan
rangkaian pengaruh suatu sektor terhadap sektor lainnya dalam suatu
perekonomian. Oleh karenanya, analisis dampak berganda (multiplier
effect) perlu diperkenalkan karena analisis ini mampu menelusuri rentetan
pengaruh suatu sektor - baik secara langsung, tidak langsung, ataupun
imbasan - terhadap sektor lainnya dan perekonomian secara keseluruhan.
Analisis dampak berganda merupakan analisis yang paling populer dalam
analisis IO.

13.3. ANALIS DAMPAK GANDA

TabeI13.14.
Kaitan ke Depandan Penyebaranke DepanTotal:

Tidak
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• Dampak imbasan konsumsi (consumption induced effect).
Selain itu, juga ada kategori lain yang disebut dampak luberan
(flow-on impact).

Tabel 13.15 menyajikan rumus perhitungan dampak berganda,
menurut tipe dampak dan'output, pendapatan, dan tenaga kerja.

1. Dampak Awal

Dampak awal mengacu kepada nilai permintaan akhir yang
diasumsikan meningkat. Ini merupakan perangsang atau penyebab
terjadinya suatu dampak. Untuk dampak awal, output nilainya sarna
dengan satu (lihat Tabel 13.16 kolom Awal untuk total perekonomian
dan Tabel 13.17 kolom Awal untuk rincian berdasarkan sektor), sebab
dampak awal dihitung berdasarkan satuan output. Berkaitan langsung
dengan peningkatan output adalah peningkatan .pendapatan rumah
tangga dari sektor yang bersangkutan yang berupa upah dan gaji
yang dibayarkan oleh sektor tersebut untuk menghasilkan satu satuan
output. Juga, berkaitan dengan peningkatan output adalah
peningkatan kesempatan kerja pada sektor yang bersangkutan,
ditunjukkan oleh besarnya koefisien tenaga kerja, ~. Koeflsien tenaga
kerja ini mencerminkan perbandingan tenaga kerja dengan output
yang dalam contoh ini satuannya adalah tenaga kerja per Rp 1 juta
output. Nilainya berturut-turut 0.7334, O~0244,0.06'52, dan 0.1624
untuk sektor 1, 2, 3, dan 4 (Iihat kernbaliTabel 13.5).

2. Pengaruh Langsung (Pembelian Putaran Pertama)

Pengaruh langsung, atau sering disebut sebagai pengaruh putaran
pertama, mengacu kepada pembelian putaran pertama oleh sektor

o Pengaruh langsung (direct effect) yang juga kadang
kadang disebut dengan pengaruh putaran pertarna (first
round effect).

o Pengaruh tidak langsung (indirect effect) yang rnerupakan
pengaruh putaran kedua dan-seterusnva, yang juga dikenal
dengan pengaruh dukungan industri (industrial support
effect).
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Jika permintaan akhir sektor 1 meningkat sebesar Rp 10.000, maka
pengaruh langsungnya terhadap sektor 1 adalah sebesar Rp 763,
terhadap sektor 2 sebesar Rp 1, terhadap sektor 3 sebesar Rp 709, dan
terhadap sektor 4 sebesar Rp 421. Secara keseluruhan peningkatan
tersebut menghasilkan pengaruh langsung terhadap perekonomian
sebesar Rp 1.894.

Dibandingkan dengan Tabel 13.16 (kolom Langsung) dan Tabel 13.17
(kolom Lanqsunq), nilainya agak sedikit berbeda karena pembulatan.
Pada Tabel 13.16 (kolom Langsung) dampak langsung output secara
total karena meningkatnya permintaan akhir sektor 1, 2, 3, dan 4
sebesar Rp 1.000, berturut-turut adalah Rp 189, Rp93, Rp 51'8,dan Rp
347. Dari Tabel 13.17 (kolom Langsung), peningkatan permintaan akhir
sektor 1 sebesar Rp 1.000 secara langsung akan meningkatkan
permintaan output seluruh perekonomian sebesar Rp 189, dimana 40%
(Rp·76) karena meningkatnya permintaan sektor 1, 0% sektor 2, 38%
(Rp 71) sektor 3, dan 22% (Rp 42) sektor 4.

Catatan:
PI koefisien pendapatan rumah tangga; I:! adalah koefisien tenaga kerja; alj adalah koefisien
input langsung; blJ adalah koefisien matriks kebalikan terbuka; dan b*IJ adalah koefisien
matriks kebalikan tertutup.

PengaruhLangsung LalJ alJPI LalJI:!
PengaruhTidak Langsung LbIJ-I-LalJ blJPI- ·PI- L alJPI L blJI:!- I:!- L alJt
DampakImbasan Konsumsi L (b*IJ - blJ) (b*IJ PI· blJPI) L (b*IJ I:!- blJI:!)
DampakTotal Lb*1J Lb*IJ I:!
DampakLuberan L b*1J- 1 L b*lj I:!- t

TabeI13.15.

yang mengalami peningkatan permintaan. .Dalam hal dampak
berganda output, ini ditunjukkan oleh nilai sel pada matriks koefisien
langsung (Tabel 13.5).
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1 1,000 0,076 (40) 0,029 (29) 1,105 (86) 0,075 (21) 1,180 (72) 0,180 (28)
2 0,000 0,000 (0) 0,009 (9) 0,010 ( 1) 0,013 ( 3) 0,022 ( 1) 0,022 (3)
3 0,000 0,071 (38) 0,035 (35) 0,106 (8) 0,132 (36) 0,237 (14) 0,237 (36)
4 0,000 0,042 (22) 0,026 (26) 0,068 (5) 0,144 (40) 0,212 (13) 0,212 (33)

0,189(100) 0,099(100) 1,289(100) 0,363(100) 1,652(100) 0,652(100)

TabeI13.16.
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1 1,000 0,189 0,099 1,289 0,363 1,652 0,652 1,289 1,652

2 1,000 0,093 0,055 1,1411· 0,191 1,338 0,338 1,148 1,338

3 1,000 0,518 0,240 1,758 0,360 2,118 1,118 1,758 2,118

4 1,000 0,347 0,209 1,557 0,582 2,138 1,138 1,557 2,138

Tabel13.17.
OampakBergandaOutput Terinci : PerubahanPermintaanAkhir

suatu Sektor terhadap Output Sektor-sektor Lainnya
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Pengaruh langsung pendapatan dihitung dengan mengalikan koefisien
langsung, aij, terhadap koefisien pendapatan rumah tangga, Pi.
Pengaruh langsung kesempatan kerja dihitung dengan cara yang
sama, yaitu dengan mengalikan koefisien langsung, aij, terhadap
koefisien tenaga kerja, ~.

3. Pengaruh Tidak Langsung (Pengaruh Dukungan Industri)

Pengaruh tidak langsung mengacu kepada pengaruh putaran kedua
dan seterusnya sebagai gelombang beruntun peningkatan output
dalam suatu perekonomian untuk penyediaan dukungan produksi
sebagai suatu respon meningkatnya pennintaan akhir suatu sektor.
Dalam pengertian ini, peningkatan output tidak termasuk peningkatan
yang disebabkanoleh meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Dalam hal output, pengaruh tidak langsung dihitung dari matriks
kebalikan terbuka (lihat kembali Tabel 13.6) sebagai ukuran respon
industri terhadap pengaruh pembelian putaran pertama. Dukungan
output industri yang dibutuhkan dihitung sebagai sel pada kolom
matriks kebalikan dikurangi dampak awal dan pengaruh pembelian
putaran pertama, (b-lj - 1 - aij). Hasilnya disajikan pada Tabel 13.16
(kolom TIdak Langsung) untuk pengaruh ,..Mak langsung ternadap
seluruh perekonomian dan Tabel 13.17 (kolorn TIdak Langsung) untuk
pengaruh tidak langsung dirinci menurut sektor.

Tabel 13.16 (kolom TIdak Langsung) menunjukkan bahwa pengaruh
tidak langsung dari meningkatnya permintaan akhir output sektor 1
sebesar Rp 1.000 adalah meningkatnya output seluruh perekonomian
sebesar Rp 99, terdiri dari sektor 1 sebesar Rp 29, pada sektor 2
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sebesar Rp 9, sektor 3 sebesar Rp 35, dan sektor 4 sebesar Rp 26
(Iihat kolom Industri).

Pengaruh tidak langsung terhadap pendapatan dapat dihitung secara
konsisten dengan mengalikan sel-sel pada matriks kebalikan terbuka,
bij, dengan koefisien pendapatan rumah tangga, Pi. Pengaruh tidak
langsung terhadap perekonomian secara total dihitung sebagai (Li bij
Pi - 1 - Li aij Pi), sedangkan pengaruhnya terhadap sektor tertentu
dihitung sebagai (blj Pi- 1- aijPj).

Pengaruh tidak langsung terhadap kesempatan kerja karena
meningkatnya permintaan akhir suatu sektor juga dapat dihitung
dengan mengalikan sel-sel pada matriks kebalikan terbuka , "'j,
dengan koefisien tenaga kerja, 14. Pengaruh tidak langsung
kesempatan kerja seeara total dihitung sebagai (LI bij It - 1- Li aij4),
sedang pengaruhnya secara rinei menurut sektor dihitung sebagai (bjj
4 - 1- aijt.).

Pengaruh langsung (pembelian putaran pertama) dan pengaruh tidak
langsung (pengaruh dukungan industri) secara bersama-sama disebut
sebagai dampak imbasan produksi.

4. Dampak Imbasan Konsumsi

Oampak imbasan konsumsi dldeflnlslkan sebagai imbasan karena
meningkatnya pendapatan rumah tangga akibat naiknya permintaan
akhir output suatu sektor. Dalam hal output, dampak imbaSan
konsumsi dihitung dengan cara menghitung selisih sel pada matriks
kebalikan tertutup (Tabel 13.7) dengan sel pada matriks kebalikan
terbuka (Tabel 13.6). Pengaruh imbasan konsumsi secara total
dihitung sebagai (Li b*ij - Li bij), sedangkan pengaruh imbasan
konsumsi seeararinti menurut sektor dihitung sebaqal (b*jj - bjj). Tabel
13.16 (kolom Konsumsi) menyajikan dampak imbasan konsumsi
terhadap output perekonomian secara keseluruhan, sedangkan Tabel
13.17 (kolom Konsumsi)dirinei menurut sektor-sektor.

Dampak imbasan konsumsi terhadap pendapatan dihitung dengan
cara mengalikan sel-sel pada matriks kebalikan, b*ji dan bll, dengan
koefisien pendapatan rumah tangga, PI. Oampak imbasan konsumsi
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terhadap pendapatan seluruh perekonomian dihitung dengan formula
(LI (b*ij Pi) - Li (bij Pi», sedangkan terhadap pendapatan secara rinci
menurut sektor dihitung sebagai (b*ij Pi) - (bij Pi).

Dampak imbasan konsumsi terhadap kesempeten kerja dihitung
dengan cara rnenqahkan sel-sel pada matriks kebalikan, b*ij dan bij,
dengan koefisien teriaqa kerja, ~. Dampak imbasan konsumsi terhadap
kesempatan kerja seluruh perekonomian dihitung rumusan (Li (b*ii til)
- Li (bij ~», sedangkan terhadap kesempatan kerja secara rinci
menurut sektor dihitung sebagai (b*ij~) - (bij4).

5. Dampak Total

Dampak total merupakan penjumlahan semua dampak, termasuk
dampak awal, pengaruh langsung (pembelian putaran pertama),
pengaruh tidak langsung (pengaruh dukungan industri) dan dampak
imbasan konsumsi. Tabel 13.16 (kolom Total) menyajikan dampak
total output untuk perekonomian secara keseluruhan dan Tabel 13.17
(kolom Total) menyajikan dampak total yang dirinci menurut sektor.
Misalnya, adanya peningkatan permintaan akhir terhadap ,output
sektor 1 sebesar Rp 1.000, secara total akan meningkatkan output
perekonomian sebesar Rp 1.652, terdiri dari Rp 1.000 merupakan
dampak awal sebanyak penyebab terjadinya dampak, Rp 189 adalah
pengaruh Jangsungkarena adanya pembelian putaran pertama, Rp 99
merupakan pengaruh tidak langsung dan Rp 363 merupakan dampak
imbasan konsumsi. Dirinci menurut sektor yang terpengaruh, 72% (Rp
1.180) terjadi pada sektor 1, 1% (Rp 22) pada sektor 2, 14% (Rp 237)
pada sektor 3, dan 13% (Rp 212) pada sektor 4.

6. Dampak Luberan

Dampak luberan didefinisikan sebagai dampak bersih yang terjadi di
semua sektor perekonomian akibat adanya dampak awal. Dampak
'Iuberan dianggap lebih mencerminkan ukuran suatu darnpak karena
dapat mengukur dampak bersih (net impact) yang dihitung sebagai
selisih antara dampak total dan dampak awal. Pengukuran dampak
luberan memungkinkan pemisahan secara jelas faktor-faktor "sebab"
dan "akibat" pada konsep darnpak berganda. "Sebab" dari suatu
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dampak ditunjukkan oleh dampak awal (yaitu meningkatnya
permintaan terhadap output suatu sektor), sedangkan "akibat"
dicerminkan oleh pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan
dampak imbasan konsumi yang kesemuanya merupakan dampak
luberan. Dampak luberan juga terjadi pada sektor penyebab dampak,
walaupun seringkali lebih besar terjadi pada sektor lain.

Dalam hal output, dampak luberan dihitung sebagai selisih antara
dampak total dan dampak awal. Dampak luberan terhadap output
perekonomian secara keseluruhan dihitung sebagai LI (b*jJ - 1),
sedangkan dampak luberan yang terinci menurut sektor dihitung
sebagai (b·IJ - 1). Tabel 13.16 (kolom Luberan) menyajikan hasil
perhitungan dampak luberan terhadap output perekonomian secara
keseluruhan, sedangkan Tabel 13.17 (kolom Luberan) menyajikan
hasil perhitungan dampak luberan yang dirind menurut sektor.
Contoh, meningkatnya permintaan terhadap output sektor 1 sebesar
Rp 1.000, menghasilkan dampak luberan (dampak bersih) output
perekonomian secara keseluruhan sebesar Rp 652, dimana 28% (Rp
180) terjadi pada sektor 1, 3% (Rp 22) pada sektor 2, 36% (Rp 237)
pada sektor 3, dan 33% (Rp 212) pada sektor 4.

Dampak luberan terhadap pendapatan dengan mudah dapat dihitUng
sebagai selisih dampak total dengan dampak awal. Dampak luberan
pendapatan untuk seluruh perekonomian dirumuskan LI (b·Ii PI - PI),
sedangkan dampak luberan pendapatan secara rinci menurut sektor
dirumuskan sebagai (b*lj Pi - PI)'

Dengan cara yang sarna, dampak luberan terhadap kesempatan kerja
dirumuskan sebagai selisih dampak total dengan dampak awal,
dihitung sebagai LI(b*Ij tj - 4} untuk dampak perekonomian secara
keseluruhan dan (b*jJ PI - Pj) untuk dampek luberan yang dirinci
menurut sektor.
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3. Asumsi aditivitas, yang menyebutkan bahwa efek total pelaksanaan
produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor
secara terpisah. Ini berarti bahwa di luar sistem input-output, semua
pengaruh luar diabaikan.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, model 10 mempunyai
keterbatasan-keterbatasan, antara lain karena rasio input-output konstan
sepanjang periode analisis, produsen tidak dapat menyesuaikan
perubahan-perubahan inputnya atau mengubah proses peroduksi. Selain
itu, hubungan yang tetap ini mengandung arti bahwa apabila input suatu
sektor diduakalikan, maka outputnya akan duakali juga. Asumsi semacam
ini menolak adanya pengaruh perubahan teknologi ataupun produktivitas
yang berarti perubahan kuantitas dan harga input sebanding dengan
perubahan kuantitas dan harga output. Walaupun model 10 bersifat statis
dan demand driven model ini tetap merupakan alat analisis ekonomi yang
lengkap dan komprehensif, lebih-Iebih dengan telah dikembangkannya
model-model yang dinamis dan memperhitungkan kendala keterbatasan
sumberdaya, seperti pada model keseimbanganumum.

daerah. Dari perspektif metodologi, penggunaan model 10 sebagai teknik
analisis perencanaan daerah mempunyai beberapa keterbatasan. Dari sisi
konseptual, keterbatasan ini dapat dilihat dari asumsi-asumsi yang
digunakan. Sedangkan secara operasional, terdapat sejumlah kesulitan
dalam penyusunanmodel. "

Secara konsepsional, ada tiga asumsi dasar yang melandasi
penyusunanmodel 10, yaitu :

1. Asumsi homogenitas, yang mensyaratkan bahwa setiap sektor
memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunqqal dan
bahwa tidak ada substitusi otomatis di antara berbagai sektor.

2. Asumsi proporsionalitas, yang mensyaratkan bahwa dalam proses
produksi hubungan antara input dan output merupakan fungsi linier,
yaitu setiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu akan naik
atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor
tersebut.
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Untuk mengatasi kesulitan dalam penyusunan model, terutama
pada tingkat daerah, sejauh ini dikenal ada tiga metode dalam penyusunan
model 10, yaitu metode survei langsung, metode nonsurvei dan teknik
ready-made, serta metode hibrida. Metode survei langsung, walaupun

• diakui akan menghasilkan model yan9 paling teliti, dianggap bukan lagi
cara yang tepat karena dalam prosesnya membutuhkan sumberdaya
(tenaga, dana) yang besar dan waktu yang lama. Menurut Richardson
(1985), sebuah tabel yang disusun melalui metode survei membutuhkan
dana 10 kali lebih besar dan membutuhkan waktu antara 8-10 kali lebih
lama dibanding metode nonsurvei, sehingga membuat tabel itu kadaluarsa
ketika dipublikasikan (West and Jensen, 1988).

Metode nonsurvei memang dapat menghemat waktu, tenaga dan
biaya, tetapi para pakar telah sepakat bahwa metode nonsurvei dan teknik
teknik ready-made hanya akan menqhasilkan tabel 10 yang diragukan
ketelitiannya. Dewhurst (1991) menyatakan baftwa tabel yang disusun
melalui survei terlalu rnahal dan metode nonsurvei sarna sekali tidak teliti.
Hal ini telah mendorong upaya pengembangan metode hibrida (hybrid
method), yang menggabungkan keunggulan dari keduanya melalui
optimalisasi ketelitian dengan kendala dana, waktu, dan tenaga.

Dengan pengembangan teknik hibrida, akan semakin terbuka ,
kemungkinan penggunaan model. 10 dala":l analisis perekonornian,
terutama untuk perencanaan pembangunari ekonomi, lebih khusus lag;
pembangunan daerah. Mengingat tingkat kompleksitas dan kebutuhan
sumberdaya (dana dan tenaga), kabupaten/kota dipandang sebagai satuan'
wilayah terkecil yang disarankan untuk penyusunan model 10. Khusus
untuk ekonomi kepulauan, Muchdie (1997;1998) telah mengembangkan
teknik hibrida, baik untuk menyusun tabel input-output daerah tunggal
maupun tabel input-output banyak daerah.
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