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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Dalam suatu perencanaan pembangunan ekonomi diperlukan penentuan 

prioritas kegiatan diantara sektor-sektor perekonomian. Pada dasarnya masing-

masing sektor tersebut tidak berdiri sendiri namun saling memiliki keterkaitan. 

Kemajuan suatu sektor tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh sektor-

sektor lainnya, sehingga sebenarnya keterkaitan antar sektor ini dapat dimanfaatkan 

untuk memajukan seluruh sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian. Analisis 

input-output merupakan suatu metode yang digunakan untuk menelaah hubungan 

antar sektor dalam rangka memahami ketergantungan dan kompleksitas 

perekonomian serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran 

dan permintaan (Jhingan, 2000). Hollis (Nazara, 2005) mengemukakan bahwa 

Analisis input-output dapat digunakan untuk: analisis struktur perekonomian, 

merumuskan program tindakan, dan memproyeksi penawaran atau output yang akan 

datang.  

Ada beberapa analisis yang biasa dilakukan dalam teknik input-output, 

namun penulis hanya akan menggunakan tiga metode saja karena ketiga analisis 

tersebut adalah yang paling mampu mengidentifikasi sektor mana saja yang potensial 

untuk dikembangkan di provinsi Jawa Barat. Analisis tersebut   yaitu analisis 

perbandingan berbagai sektor ekonomi, Economic Landscape, dan analisis sektor 

unggulan. Dalam membandingkan berbagai sektor ekonomi akan digunakan analisis 

keterkaitan antar sektor dan analisis angka pengganda. Analisis keterkaitan antar 

sektor merupakan analisis yang digunakan untuk mengindentifikasi keterkaitan 
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sektoral yang terdiri dari forward dan backward linkages dalam perencanaan untuk 

identifikasi sektor unggulan. Analisis angka pengganda merupakan analisis yang 

digunakan untuk melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen, yaitu 

output sektoral, apabila terjadi perubahan variabel-variabel eksogen, seperti 

permintaan akhir di perekonomian. Kemudian ada analisis sektor unggulan yang 

merupakan analisis untuk mengetahui sektor mana saja yang potensial untuk 

dikembangkan sehingga menjadi ciri khas suatu daerah dan dapat menghasilkan 

pandapatan untuk daerah tersebut secara maksimal.  

Dalam analisis angka pengganda terdapat angka pengganda output dan angka 

pengganda pendapatan rumah tangga. Angka pengganda output merupakan angka 

pengganda yang menunjukkan nilai total dari output yang dihasilkan oleh 

perekonomian untuk memenuhi adanya perubahan satu unit permintaan akhir di 

suatu sektor. Angka pengganda pendapatan rumah tangga merupakan angka 

pengganda yang mencoba untuk menerjemahkan peningkatan permintaan akhir 

dalam bentuk pendapatan rumah tangga (Nazara, 2005).  

Ada analisis yang dikenalkan oleh Suahasil Nazara pada tahun 2005 yaitu 

analisis Multiplier Product Matrix (MPM). Analisis MPM menyediakan suatu 

ukuran interaksi sektor lainnya yang besaran pengaruhnya dapat diperbandingkan 

dengan sektor lainnya atau sektor itu sendiri untuk waktu yang berbeda. Hasil 

perhitungan MPM dapat disajikam dalam bentuk grafik tiga dimensi untuk 

memvisualisasikan Economic landscape (perubahan struktur perekonomian).  

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menerapkan seluruh analisis di atas dalam 

hasil survey tabel input-output Jawa Barat tahun 2005 dan 2010. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Adapun identifikasi masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perbandingan berbagai sektor ekonomi di Jawa Barat pada 

hasil survey tahun 2005 dan 2010? 

2. Bagaimana struktur perekonomian di Jawa Barat pada hasil survey tahun 

2005 dan 2010? 

3. Bagaimana sektor unggulan di Jawa Barat menggunakan tabel IO hasil 

survey tahun 2010?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis perbandingan berbagai sektor ekonomi di Jawa Barat 

pada hasil survey tahun 2005 dan 2010. 

2. Untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian di Jawa Barat pada 

hasil survey tahun 2005 dan 2010. 

3. Untuk mengetahui sektor unggulan di Jawa Barat menggunakan tabel IO 

hasil survey tahun 2010. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil analasis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya mengenai pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Makalah ini terdiri dari lima bab pembahasan dan beberapa sub bab. Bab satu 

merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua yaitu tinjauan 

pustaka. Bab tiga yaitu bahan dan metode yang akan digunakan pada penelitian ini. 

Bab 4 yaitu analisis data yang terdiri dari analisis keterkaitan antar sektor, analisis 

angka pengganda, Multiplier Product Matrix (MPM), dan analisis sektor ungglan. 

Terakhir bab 5 yang merupakan bab kesimpulan. 
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