
RINGKASAN HASIL PENELITIAN
 

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR INPUTIBIAYA DAN KETERKAITAN 
ANTAR SEKTOR PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA 
(Rudi Purwono, Dyah Wulan Sari. 1999. 40 halaman) 

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini, tidak saja menekankan pada kenaikan 
pendapatan per kapita tetapi kenaikan tersebut juga hams diikuti dengan perubahan 
struktur ekonomi yaitu adanya perubahan dati perekonomian yang didominasi oleh sektor 
pertanian ataupun pertambangan menjadi perekonomian yang didominasi oleh sektor 
industri, terutama industri manufaktur. Perubahan struktur ekonomi di sini juga 
mencerminkan perubahan penggunaan teknik produksi dati yang tradisional rnenuju ke 
penggunaan teknik produksi yang lebih modem (modemisasi) atau yang lebih dikenal 
dengan istilah alih teknologi. Dengan demikian industrialisasi adalah salah satu strategi 
yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan merupakan necessary 
condition (syarat yang diperlukan) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesempatan 
kerja yang lebih besar. 

Di dalam proses industrialisasi ini tentunya perlu adanya perubahan struktnr input/biaya 
yaitu adanya perubahan dalam penggunaan teknik produksi yang semakin efisien. 
Perubahan struktur input ini menunjukkan kemajuan suatu negara dalam melaksanakan 
kegiatan produksinya. Kegiatan produksi yang dilakukan dengan efisien akan menciptakan 
value added (tambahan pendapatan) yang besar bagi masyarakatnya. Struktur input itu 
sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu input antara dan input primer. Input 
antara adalah input yang digunakan habis dalam proses produksi sedangkaninput primer 
adalah balas jasa atas pemakaian faktor produksi. 

Munculnya satu industri bam dalam proses industrialisasi akan menciptakan industri
industri lainnya yang menggunakan output dati industri baru tersebut yang akan digunakan 
sebagai input (keterkaitan ke depan) atau menciptakan industri-industri lain yang 
menyediakan output bagi industri bam tersebut yang akan digunakan sebagai input 
(keterkaitan ke belakang). Dengandemikian munculnya industri yang bam akan 
menciptakan keterkaitan-keterkaitan dengan industri-industri lain. Keterkaitan antar sektor 
ini, selain menciptakan tambahan pendapatan juga akan menyerap banyak tenaga kerja. 
Dengan demikian proses industrialisasi akan mengatasi masalah pengangguaran dan 
kemiskinan di Indonesia 

Dengan menggunakan pendekatan Input-Output maka tingkat efisiensi dan keterkaitan 
antar sektor dapat dilihat. Tingkat efisiensi yang digunakan oleh berbagai sektor industri 
dapat dilihat dengan cara menghitung koefisien input antara dan koefisien input primer. 
Koefisien input antara yang tinggi atau koefisien input primer yang rendah menunjukkan 
indikasi tingkat efisiensi yang rendahdan sebaliknya koefisien input antara yang rendah 
atau koefisien input primer yang tinggi menunjukkan indikasi tingkat efisiensi yang tinggi. 
Sedangkan tingkat keterkaitan dapat dihitung dari koefisien input dan invers rnatrik 
Leontief Tingkat keterkaitan yang tinggi menunjukkan bahwa value added dan 
penyerapan tenaga kerja yang besar atau sebaliknya tingkat keterkaitan yang rendah 
menunjukkan value added dan penyerapan tenaga kerja yang rendah. 
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Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengamati perubahan koefisien input dan 
tingkat keterkaitan dari waktu ke waktu pada berbagai industri manufaktur di Indonesia, 
sehingga akan diketahui sektor-sektor industri manufaktur mana yang tingkat efisiensinya 
dan keterkaiatannya tergolong rendah dan tergolong tinggi. Kemudian mencari faktor
faktor yang menyebabkan tingkat efisiensi dan keterkaitan pada industri-industri 
manufaktur tersebut rendah atau tinggi serta menentukan sekor mana yang layak untuk 
dijadikan sebagai leading sektor. 

Data inti dalam penelitian ini adalah data dalam tabel input output yang ada di Indonesia. 
Data input output yang ada di Indonesia adalah data dengan interval lima tahunan dan 
periode yang diamati adalah data tahun 1980, 1985, 1990 dan 1995. Jenis data yang akan 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber ·dari kantor 
statistik baik di pusat (BPS-Jakarta) maupun di daerah (Surabaya) dan dari instansi-instansi 
terkait lainnya. Prosedur pengurnpulan data yang dilakukan adalah melalui library studi 
(studi kepustakaan), yaitu dengan mempelajari bacaan-bacaan yang berkaitan dan 
mendukung penelitian yang akan dilakukan. Model yang digunakan dalam usulan 
penelitian ini adalah menghitung koefisien input dan keterkaitan antar sektor dari tabel 
Input-Output. 

Berdasarkan hasil penelitian, semua industri d.i Indonesia dapat dikatagorikan tidak efisien
 
kecuali industri rokok yang merupakan industri yang paling efisien dan satu-satu sektor
 
industri yang efisien di Indonesia tetapi industri ini mempunyai keterkaiatn baik ke depan
 
maupun ke belakang paling kecil sehingga dampak dalam menimbulkan pendapatan
 
(income generating) bagi masyarakat adalah paling kecil. Sedangkan industri yang paling
 
tidak efisien adalah industri penggilingan padi. Penyebab tidak efisiensinya bagi industri
 

. manufaktur di Indonesia adalah penggunaan baban baku, penggunaan input dari industri
 
manufaktur itu sendiri dan penggunaan input dari sektor perdagangan, artinya adanya jalur
 
distribusi perdagangan yang cukup panjang. 

Industri manufaktur di Indonesia yang mempunyai keterkaitan kedepan paling besar adalah 
industri kimia dan yang menempatai urutan terbesar kedua adalah industri mesin, alat-alat 
dan perlengkapan listrik, sedangkan untuk keterkaitan ke belakang yang mempunyai nilai 
keterkaitan terbesar adalah industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik meskipun nilai 
keterkaitan kebelakangannya relatif kecil. 

Industri yang seharusnya dikerribangkan menjadi industri pemimpin di Indonesia adalah 
industri kimia dan industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik. Karena industri ini 
mempuyai keterkaitan yang besar sehingga besar perannya dalam menciptakan tambahan 
pendapatan bagi masyarakat di Indonesia. 

(L.P. FakuJtas Ekonoml Universitas Alrlangga. 06SIP2IPTffiPPMl9S/LlTMUDNI199S
Tanggal20 Mel 1998 ) ,
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