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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah kemajuan yang diharapkan secara sosial dan 

ekonomi, dan manusia senantiasa mempunyai pandangan yang berbeda 

mengenai apa yang dinamakan dengan yang diharapkan. Pembangunan 

menyangkut perubahan mendasar dari semua struktur ekonomi dan sosial. Ini 

menyangkut perubahan-perubahan dalam produksi dan permintaan maupun 

peningkatan dalam distribusi pendapatan dan pekerjaan (Prayitno, 1986). 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional sangat 

penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara agraris, seperti 

Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Sektor pertanian 

sampai saat ini masih memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini 

terbukti karena selain mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sektor 

pertanian juga merupakan penyumbang devisa melalui ekspor dan yang paling 

utama adalah mampu menyediakan kebutuhan pangan dalam negeri. 

Sebagai negara berkembang, saat ini Indonesia juga sedang 

melaksanakan pembangunan di sektor industri. Proses pembangunan yang 

dilaksanakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada keterkaitan antar 

sektor perekonomian yang ada karena masing-masing sektor tidak dapat 

berdiri sendiri melainkan saling menunjang antara sektor yang satu dengan 

sektor yang lain. Menurut Arsyad (1999), penekanan pembangunan pada 

sektor-sektor pertanian di Negara Sedang Berkembang (NSB) bukan 

1



bermaksud mengabaikan pembangunan sektor lainnya, terutama sektor 

industri. Semua sektor sifatnya saling menunjang dan saling komplementer, 

terutama antara sektor pertanian dan sektor industri. 

Tanaman pangan sampai saat ini masih memegang peranan penting 

sebagai pemasok kebutuhan konsumsi penduduk. Khusus di Indonesia, 

tanaman pangan juga berkedudukan strategis dalam memelihara stabilitas 

ekonomi. Bahan pangan, terutama padi, masih menjadi salah satu komoditas 

“kunci” dalam memegang kestabilan harga-harga umum. Kenaikan harga padi 

dapat memicu kenaikan harga barang lain yang memanfaatkan padi sebagai 

inputnya. Oleh karenanya tanaman pangan, khususnya produksi padi 

senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. 

Padi sebagai sumber bahan pangan pokok memegang peranan penting 

dalam pembangunan suatu wilayah atau negara. Di Indonesia selain digunakan 

sebagai sumber bahan pangan pokok masyarakat, sektor padi juga digunakan 

sebagai input oleh sektor industri, terutama industri makanan dan minuman.  

Di Indonesia, produksi padi menyumbang sekitar 30% produksi total 

sektor pertanian. Selain itu sektor padi menguasai 69% luas areal panen 

(Dumairy,1996). Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa Indonesia adalah 

negara agraris dimana perekonomiannya masih ditopang oleh sektor pertanian 

terutama sektor padi. Sektor pertanian di Jawa Tengah, pada tahun 2002 

memberikan kontribusi terhadap PDRB  pada urutan ketiga, yaitu sebesar 

19,80% setelah sektor industri pengolahan (30,55%) dan sektor perdagangan, 

hotel dan restoran (23,89%).  



Seperti halnya di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus sebagai salah satu 

kabupaten di Jawa Tengah juga memiliki struktur perekonomian yang hampir 

sama dengan struktur perekonomian di Jawa Tengah. Berdasarkan data PDRB 

Kabupaten Kudus tahun 2002, sektor pertanian juga memberikan kontribusi 

terhadap PDRB pada urutan ketiga, yaitu sebesar 3,38% setelah sektor industri 

pengolahan (59,83%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (27,51%). 

Dari jumlah tersebut, sektor padi memberikan kontribusi terbesar kedua 

(1,04%) setelah sektor tabama lainnya (1,11%). Pada dua tahun sebelumnya, 

yaitu tahun 2000 dan 2001 sektor padi menempati urutan pertama sebagai 

kontributor PDRB di sektor pertanian. Pada tahun 2000 sektor padi 

menyumbang sekitar 1,25% dari total PDRB sektor pertanian (3,24%). 

Sedangkan pada tahun 2001 sektor padi menyumbang sekitar 1,20% dari total 

PDRB sektor pertanian (3,30%).  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor padi merupakan 

salah satu sektor yang penting dalam kontribusinya bagi PDRB di sektor 

pertanian, walaupun penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Kudus 

adalah sektor industri karena Kudus merupakan kota industri. Namun 

walaupun dikenal sebagai kota industri bukan berarti sektor pertanian, 

terutama sektor padi tidak berpengaruh pada perekonomian karena masih 

banyak juga penduduk di Kudus yang bermatapencaharian sebagai petani dan 

beberapa kecamatan di Kudus seperti Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo 

merupakan sentra padi yang berarti sedikit banyak masih memberikan 

kontribusi bagi pembangunan di Kudus.  Sampai saat ini sektor padi di Kudus 



juga masih banyak diminta oleh sektor lain. Hal ini terbukti dari RPA sektor 

padi yang tinggi, yaitu sebesar 91,75% jika dilihat pada Tabel Input-Output 

Kabupaten Kudus tahun 2000.   

Dalam perekonomian suatu wilayah, sektor yang satu saling 

mempengaruhi atau saling terkait dengan sektor yang lain. Sektor padi 

menghasilkan output yang tidak hanya digunakan untuk konsumsi langsung 

rumah tangga, tetapi juga sebagai input bagi sektor-sektor perekonomian 

lainnya, terutama sektor industri makanan dan minuman. Dengan demikian 

berarti terjadi keterkaitan antara sektor padi dengan sektor-sektor lainnya 

dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus. 

B. Rumusan Masalah 

Memasuki era reformasi dan pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 

tentang Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2001, 

Kabupaten Kudus dihadapkan pada suatu tantangan dalam menyiapkan 

strategi yang tepat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu diperlukan 

informasi yang tepat guna membuat perencanaan pembangunan yang tepat 

dengan melihat potensi yang dimiliki daerahnya, terutama sektor 

perekonomian mana yang dapat dijadikan sebagai leading sector di Kabupaten 

Kudus. 

 Sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam 

sektor pertanian yaitu sebesar 1,04%, sektor padi selain mampu menyediakan 

kebutuhan pangan penduduk juga sebagai input dalam sektor industri. Dengan 

demikian terjadi saling keterkaitan antara sektor padi dengan sektor-sektor 



perekonomian lain di Kabupaten Kudus, terutama antara sektor padi dengan 

sektor industri makanan dan minuman dan tembakau yang memberikan 

kontribusi sebesar 48,42%. Untuk lebih memperjelas kontribusi masing-

masing sektor perekonomian dapat dilihat dalam Tabel 1.1. sebagai berikut : 

Tabel 1.1.  Distribusi dan Persentase PDRB Kaì¥Á 5@
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�¼y �¼y ì an Air Bersih 25.176,76 0,76 

5 Bangunan 30.749,48 0,93 
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 908.800,94 27,51 
7 Angkutan dan Komunikasi 58.466,98 1,77 
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 104.878,45 3,17 
9 Jasa-jasa 85.876,08 2,60 

Produk Domestik Regional Bruto 3.304.036,14 100,00 
Sumber: PDRB Kabupaten Kudus tahun 2002 

Melihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor industri 

terutama sektor industri makanan, minuman dan tembakau tentunya sektor 

tersebut tidak mungkin akan mempunyai potensi jika sektor tersebut berdiri 

sendiri tanpa sektor padi karena output dari sektor padi digunakan sebagai 

input sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Sebagai contoh, 

output sektor padi yang digunakan input oleh sektor industri makanan dan 

minuman adalah gabah yang diolah menjadi tepung beras.  

Besarnya tingkat keterkaitan antarsektor dapat dilihat dari dua sisi 

yaitu tingkat keterkaitan ke depan atau disebut juga derajat kepekaan dan 

tingkat keterkaitan ke belakang atau biasa disebut daya penyebaran. Dari  

derajat kepekaan dan daya penyebaran dapat diturunkan pula Indeks Derajat 

Kepekaan (βi) dan Indeks Daya Penyebaran (αj). Sektor yang mempunyai 

derajat kepekaan tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut 

mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong cukup kuat. Sedangkan 

sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi berarti sektor tersebut 

mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain. Sektor yang 

mempunyai koefisien αj dan βi yang tinggi mempunyai arti bahwa sektor 

tersebut merupakan sektor unggulan (leading sector). Dari hasil analisis Input-



Output Kabupaten Kudus tahun 2000, yang mempunyai koefisien αj dan βi

masing-masing secara bersamaan >1 antara lain sektor Industri Makanan dan 

Minuman, Industri Tekstil, Pakaian dan Kulit, Industri Kertas, Barang dari 

Kertas dan Karton, Industri Barang dari Logam dan Industri Barang-barang 

Elektronik, Komunikasi dan Perlengkapannya.  

 

Tabel 1.2. Koefisien Daya Penyebaran (DP) dan Derajad Kepekaan (DK) yang 
mempunyai nilai >1 

Koefisien Sektor 
DP DK 

Industri  Makanan dan Minuman 1,1650843 1,4384939

Industri Tekstil, Pakaian dan Kulit 1,2734763 1,2079382

Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Karton 1,4017376 1,5707502

Industri Barang dari Logam 1,4527759 1,4497859

Industri Barang-barang Elektronik, Komunikasi 
dan Perlengkapannya 

1,4587682 1,2653563

Sumber : Tabel Input-Output Kabupaten Kudus Tahun 2000 

Berdasakan uraian di atas maka muncul beberapa pertanyaan sebagai 

berikut : 



1. Berapa besar tingkat keterkaitan ke depan (forward linkages) dan 

keterkaitan ke belakang (backward linkages) dari sektor padi terhadap 

sektor-sektor perekonomian lain di Kabupaten Kudus ? 

2. Berapa besar output sektor padi yang digunakan habis untuk proses 

produksi oleh sektor-sektor perekonomian lain di Kabupaten Kudus ? 

3. Berapa besar penggunaan output sektor-sektor perekonomian lain yang 

digunakan habis untuk proses produksi oleh sektor padi di Kabupaten 

Kudus ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara sektor padi dengan sektor-

sektor perekonomian lain di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengkaji besarnya output sektor padi yang digunakan habis untuk 

proses produksi oleh sektor-sektor perekonomian lain di Kabupaten 

Kudus. 



3. Untuk mengkaji besarnya penggunaan output sektor-sektor perekonomian 

lain yang digunakan habis untuk proses produksi oleh sektor padi di 

Kabupaten Kudus. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan terutama yang 

berkaitan dengan topik penelitian serta merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

2. Bagi pemerintah, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya pembangunan 

daerah. 

3. Bagi pembaca, sebagai bahan  referensi dalam membahas masalah yang 

serupa.  

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

BPS Kudus (2001) dalam Tabel Input-Output Kabupaten Kudus Tahun 

2000 berhasil menganalisis bahwa sektor yang mempunyai koefisien αj dan βi

tinggi (>1) secara bersamaan yang berarti sektor tersebut merupakan sektor 

unggulan (leading sector) adalah sektor Industri Makanan dan Minuman, 



Industri Tekstil, Pakaian dan Kulit, Industri Kertas, Barang dari Kertas dan 

Karton, Industri Barang dari Logam dan Industri Barang-barang Elektronik, 

Komunikasi dan Perlengkapannya. 

Rasio Permintaan Antara (RPA) tertinggi terdapat pada sektor 

penggalian yakni sebesar 98,75 persen, artinya sebanyak 98,75 persen dari 

output penggalian dipakai untuk memenuhi permintaan antara dan hanya 1,25 

persen untuk memenuhi permintaan akhir. Sektor-sektor lain yang mempunyai 

RPA tinggi (di atas 80%) antara lain : padi (91,75%), tanaman bahan makanan 

lainnya (88,03%), industri gula (84,93%) dan jasa penunjang angkutan 

(81,34%). Sementara itu sektor-sektor yang mempunyai RPA kecil (di bawah 

20%) antara lain : jasa sosial kemasyarakatan (8,91%), tanaman umbi-umbian 

(8,41%), sayur-sayuran dan buah-buahan (11,13%), restoran dan hotel 

(12,58%), industri rokok dan tembakau (15,23%) dan industri makanan dan 

minuman (15,77%) (BPS Kudus, 2001). 

Artanto (2002) dalam penelitian Keterkaitan Sektor Pertanian dan Non 

Pertanian di Jawa Tengah berhasil menganalisis bahwa sektor pertanian yang 

memiliki Indeks Derajat Kepekaan tinggi (β>1) adalah sektor padi sebesar 

1,0294 dan sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 1,0535. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua sektor pertanian tersebut mempunyai nilai 

keterkaitan ke depan diatas rata-rata semua sektor pertanian atau dengan kata 

lain kedua sektor tersebut mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap semua 

sektor perekonomian lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sektor 

perekonomian yang mempunyai permintaan terbesar terhadap sektor padi 



adalah sektor industri yaitu sebesar 75,09% dari total permintaan atas sektor 

padi. 

Syafa’at et al (1998) dalam penelitian mengenai Peranan Industi 

Penggilingan Padi dalam Perekonomian Nasional, menyimpulkan bahwa 

industri ini memiliki keterkaitan total ke belakang yang besar, dengan nilai 

Indeks Keterkaitan Total ke Belakang (IKTB) sebesar 1,36327 dan memiliki 

keterkaitan total ke depan dengan nilai Indeks Keterkaitan Total ke Depan 

(IKTD) sebesar 0,83549. Keterkaitan total ke belakang sektor industri 

penggilingan padi ini banyak terserap oleh sektor pertanian, khususnya sektor 

padi dengan nilai IKTB-nya mencapai 0,89786. Walaupun industri 

penggilingan padi ini bukanlah merupakan sektor kunci dan tidak dapat 

diandalkan dalam perbaikan distribusi pendapatan dan penciptaan kesempatan 

kerja, namun sektor ini sangat berarti bagi kelangsungan usahatani padi sebab 

mampu mendorong permintaan padi. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pembangunan 

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam 

perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada 

landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi 

masyarakat yang bersangkutan. Peningkatan produksi memang merupakan 

salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan nasional. Dalam pada 

itu, selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses 



pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan 

pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi (productive 

resources) diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola 

pembangunan (distribusi) kekayaan dan pendapatan diantara berbagai 

golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan 

(institusional framework) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh  

(Djojohadikusumo, 1994). 

Pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental 

yang sudah melembaga, dan lembaga-lembaga nasional termasuk dalam 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan 

pemberantasan kemiskinan absolut (Prayitno,1986). 

Menurut Budiman (2000) pembangunan adalah usaha untuk 

memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan 

yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan 

seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah 

masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan mula-mula dipakai dalam 

arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil 

melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat 

tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas 

masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam 

bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional 

Bruto (PNB atau Gross National Product, GNP) dan Produk Domestik 

Bruto (PDB atau Gross Domestic Product, GDP). 



Menurut Arsyad (1999) bila memperhatikan pola pembangunan di 

daerah-daerah negara maju, maka yang diutamakan adalah pembangunan 

di sektor industri sebab sektor industri dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk pembangunan daerah. 

Menurut Tjokroamidjojo (1988) proses pembangunan nasional 

merupakan : 

a. Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang 

saling bertalian meliputi bidang ekonomi, sosial dan politik. 

b. Proses perubahan (sosial), suatu proses perubahan masyarakat yang 

menyangkut berbagai segi kehidupannya ke arah yang dianggap lebih 

maju, lebih kuat ikatan bangsanya, lebih makmur dan lebih adil. 

c. Proses pembangunan nasional apabila benar-benar terlaksana adalah 

suatu proses usaha oleh dan untuk masyarakat seluruhnya. 

2. Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara 

meningkat dalam jangka panjang. Jadi pembangunan ekonomi dipandang 

sebagai suatu proses saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara 

faktor-faktor yang menghasilkan. Pembangunan ekonomi tersebut dapat 

dilihat dan dianalisis selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang 

sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu 

merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan 

ekonomi masyarakat (Arsyad, 1992). Sedangkan Djojohadikusumo (1994) 



menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan 

(transisi) dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju 

tingkat ekonomi yang lebih maju. Dalam transisi tersebut terlaksana suatu 

transformasi yang ditandai dengan pergeseran dari kegiatan di sektor 

produksi primer (pertanian, pertambangan dan galian) ke sektor produksi 

sekunder (industri manufaktur, konstruksi) dan sektor-sektor tersier (jasa). 

Bagi suatu negara yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi, 

tersedia beberapa pilihan yang tentu akan dianut. Ada suatu negara yang 

dalam pembangunan ekonominya bertumpu pada sektor industri untuk 

kemudian baru menyusun sektor-sektor lainnya. Ada pula negara yang 

memprioritaskan sektor pertanian daripada lainnya. Dan ada pula negara 

yang memilih alternatif gabungan yaitu menyeimbangkan antara sektor 

industri dan sektor pertanian (Prayitno, 1986). Jika pembangunan ekonomi 

ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian juga 

akan menimulkan masalah yang akan menghambat proses pembangunan 

ekonomi. Kenaikan harga barang pertanian akan mendorong kenaikan 

upah di sektor industri, sedangkan harga barang industri tidak dapat 

dinaikkan untuk menjaga pasar yang telah ada (Arsyad, 1999). 

Menurut Todaro (1998) keberhasilan pembangunan ekonomi 

ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic need), (2) 

meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia 



dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom 

from servitude). 

3. Pembangunan Pertanian 

Pembangunan pertanian sebagai salah satu bagian dari pembangunan 

ekonomi menjadi bagian yang penting dalam pembangunan nasional. 

Terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, dimana 

sektor pertanian merupakan sektor primer yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasionalnya (Ghatak, 1994). 

Peranan sektor pertanian  dalam pembangunan ekonomi sangat 

penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara 

miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Ukuran sektor 

pertanian menjadikan sektor ini mempunyai peranan penting dalam 

menyediakan input, yaitu tenaga kerja bagi sektor industri dan sektor-

sektor modern lainnya. Sektor pertanian juga dapat merupakan sumber 

modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Di negara-negara 

yang paling miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap produksi 

nasional mencapai 50%. Berarti separoh atau lebih dari produk nasional 

disumbangkan oleh sektor non pertanian, terutama industri dan 

perdagangan (Arsyad, 1992). 

Prayitno (1986) menyatakan bahwa pembangunan pertanian terkait 

dengan sektor industri karena tanpa ada pembangunan pertanian dan 



pedesaan yang benar-benar serius, maka pembangunan sektor industri 

akan gagal. 

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa 

pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sejak PELITA I 

(terutama untuk tanaman padi) telah banyak memberikan manfaat, tidak 

saja berupa kenaikan produksi, pendapatan petani, perluasan kesempatan 

kerja, tetapi juga penghematan devisa yang tidak sedikit   

 (Mardikanto, 1994).  

Pembangunan pertanian, sebagaimana telah dimaklumi bersama, 

adalah bagian terpenting dari pembangunan ekonomi nasional. 

Pelaksanaannya yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan mampu 

memecahkan 3 masalah pokok meliputi (1) lebih memantapkan 

keberhasilan pembangunan yang sedang berjalan (2) menyelesaikan 

sasaran yang belum dapat dicapai dalam satu tahap pembangunan, dan (3) 

menyelesaikan masalah yang baru timbul sebagai dampak samping dari 

keberhasilan pembangunan atau karena munculnya faktor-faktor lain 

(Prayitno, 1987). 

 

4.  Struktur Perekonomian 

Kebanyakan negara sedang berkembang mempunyai struktur dan 

corak ekonomi terbuka (open economy). Artinya, jalan perekonomian 

selalu mengalami pengaruh timbal balik antara faktor-faktor eksternal 



dalam lalu lintas ekonomi internasional dan kekuatan atau kelemahan yang 

terkandung di dalam masyarakatnya sendiri. Banyak diantara negara 

sedang berkembang menghasilkan bahan mentah ataupun setengah terolah 

yang termasuk kategori komoditas primer (Gemmel, 1994). 

Petanian masih tetap merupakan tulang punggung perekonomian 

bagi kebanyakan negara yang sedang berkembang. Secara khusus, 

petanian merupakan sumber lapangan kerja yang terbesar. Dua pertiga 

lebih penduduk menggantungkan hidupnya pada usaha tani. Penerimaan 

utama valuta asing adalah ekspor-ekspor pertanian. Sektor pertanian yang 

semakin kuat dan berkembang mungkin diakui merupakan dasar dari 

pembangunan ekonomi, baik pada sektor itu sendiri maupun untuk 

merangsang dan mendukung pertumbuhan sektor industri (Tolbert, 1988).  

Prayitno (1987) menyatakan bahwa pembangunan pertanian dapat 

berhasil baik jika didukung oleh pembangunan industri dan sebaliknya, 

pembangunan industri dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh 

keberhasilan pembangunan pertanian, sesuai anutan “model 

pembangunan” yang sudah dipilih. 

Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya 

merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih dari 

struktur yang agraris ke industrial. Tansfomasi stuktural Indonesia menuju 

ke corak yang industrial tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa 

agraitasnya. Sukses pengembangan sektor industri di suatu negara selalu 

diiringi dengan perbaikan poduktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan di 



sektor pertanian. Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk 

serta menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok 

bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa 

(Dumairy, 1996). Hal senada diungkapkan Arsyad (1999) yang 

menyatakan bahwa jika sektor industri mengalami perkembangan yang 

pesat maka sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan poduksi bahan 

pangan maupun kelebihan kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di 

sektor industri, maka nilai tukar (terms of trade) sektor pertanian akan 

memburuk sebagai akibat kelebihan dari tenaga kerja dan akan 

menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor 

pertanian. 

Penekanan pembangunan pada sektor-sektor pertanian di daerah-

daerah negara sedang berkembang bukan bermaksud mengabaikan 

pembangunan sektor lainnya, terutama sektor industri semua sektor 

sifatnya saling menunjang dan saling komplementer, terutama antara 

sektor pertanian dan sektor industri (Arsyad,1992). 

 

5.  Komoditas Padi 

Tanaman padi layak memperoleh perhatian khusus mengingat (1) 

beras merupakan bahan makanan utama, dan (2) padi merupakan tanaman 

utama yang diusahakan oleh petani yang notabene adalah mayoritas 

penduduk. Produksi padi menyumbang sekitar 30% produksi total sektor 



pertanian. Padi menguasai 69% luas areal panen serta 62% produksi total 

tanaman padi dan palawija. Tanaman padi sebagian besar tumbuh di Pulau 

Jawa, dimana 54% dari luas areal panen ditanami padi dan sekitar 60% 

produksi total padi Indonesia berasal dari Jawa (Dumairy, 1996). 

Tanaman padi-padian masih menjadi sumber utama bagi kalori dan 

protein. Hal ini mudah dipahami mengingat beras masih merupakan bahan 

pangan utama. Kebijaksanaan pangan, khususnya terhadap padi atau beras, 

merupakan salah satu unsur penting dalam struktur anggaran pemerintah. 

Sebagai salah satu pengendali tingkat harga-harga umum (inflasi), 

pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk pengadaan pangan. 

Kebijakan yang dimaksud antara lain meliputi pemberian subsidi atas 

harga pupuk, penyediaan kredit, penetapan harga gabah, serta berbagai 

mekanisme kelembagaannya (Dumairy,1996). 

6.   Analisis Input Output 

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Tabel Input-Output 

Tabel Input-Output pada dasarnya merupakan uraian statistik 

dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi 

barang dan jasa serta saling keterkaitan antar-satuan kegiatan ekonomi 

(sektor) dalam suatu wilayah pada sì¥Á 5@
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sama lain berinteraksi melalui transaksi jual beli. 

2. Output suatu sektor dijual kepada sektor-sektor lainnya dan untuk 

memenuhi permintaan akhir. 

3. Input suatu sektor dibeli dari sektor-sektor lainnya, dan rumah tangga 

(dalam bentuk jasa tenaga kerja), pemerintah (misalnya pembayaran 

pajak tidak langsung, penyusutan), surplus usaha serta impor. 

4. Hubungan input dengan output bersyarat linier. 

5. Dalam suatu kurun waktu analisis (biasanya 1 tahun) total input sama 

dengan total output. 

6. Suatu Sektor Industri terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dan 

output tersebut diproduksikan oleh satu teknologi 

Menurut Todaro (1997) pendekatan yang lebih rumit lagi 

mengenai perencanaan pembangunan ialah menggunakan beberapa 

variasi antar industri atau model Input-Output yang kegiatan-kegiatan 

sektor industri yang penting dalam ekonomi saling berhubungan antara 

satu dengan yang lain secara stimultan menyusun satu rangkaian 

persamaan aljabar yang menjelaskan proses produksi tertentu atau 

teknologi masing-masing industri. Model-model antar industri ini 

meliputi mulai dari model-model Input-Output sederhana yang biasanya 

terdiri dari 10 sampai 30 sektor dalam perekonomian yang sudah 



berkembang dan dari 30 sampai 400 sektor dalam perekonomian yang 

sudah maju. 

Sebagai suatu model  kuantitatif, Tabel Input-Output menurut 

BPS (1995) akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai : 

1. Struktur perekonomian nasional / regional yang mencakup struktur 

ouput dan nilai tambah masing-masing sektor. 

2. Struktur antara input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan 

jasa oleh sektor-sektor produksi. 

3. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam 

negeri maupun barang-barang yang berasal dari impor. 

4. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh 

sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, 

investasi dan ekspor. 

Data yang disajikan dalam Tabel Input-Output menurut BPS 

(1995) mempunyai kegunaan  antara lain untuk : 

1. Memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya 

terhadap berbagai output sektor produksi, nilai tambah, impor, 

permintaan pajak, kebutuhan tenaga kerja, dan sebagainya. 

2. Memproyeksi variabel-variabel ekonomi makro pada butir (1) di 

atas. 

3. Mengamati komposisi penyediaan dan penggunaan barang atau jasa 

sehingga mempermudah analisis tentang kebutuhan impor dan 

kemungkinan substitusinya. 



4. Menganalisis perubahan harga, perubahan biaya input yang 

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung perubahan 

harga output. 

5. Memberi petunjuk mengenai sektor-sektor yang mempunyai 

pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi serta sektor-sektor 

yang peka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

6. Menilai tingkat keserasian data statistik serta kelemahan-

kelemahannya, sehingga dapat digunakan sebagai landasan 

perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan sistem statistik lebih 

lanjut. 

Keseimbangan dalam Analisis Input-Output didasarkan arus 

transaksi antar pelaku perekonomian. Penekanan utama dalam analisis 

Input-Output adalah pada sisi produksi. Teknologi produksi yang 

digunakan oleh perekonomian tersebut memegang peranan penting 

dalam analisis ini. Lebih spesifik lagi, teknologi yang memegang 

peranan besar adalah teknologi dalam kaitannya dengan penggunaan 

input antara (Nazara, 1997). 

Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan model Input-

Output dalam perencanaan pengembangan wilayah menurut 

Budiharsono (2001) yaitu : 

1. Model I-O dapat memberikan deskripsi yang detail mengenai 

perekonomian nasional ataupun perekonomian regional dengan 



mengkuantifikasikan ketergantungan antar sektor dan asal (sumber) 

dari ekspor dan impor. 

2.  Untuk suatu set permintaan akhir dapat ditentukan besarnya output 

dari setiap sektor, dan kebutuhannya akan faktor produksi dan 

sumber daya . 

3.  Dampak perubahan permintaan terhadap perekonomian baik yang 

disebabkan oleh swasta maupun pemerintah dapat ditelusuri dan 

diramalkan secara terperinci. 

4.  Perubahan-perubahan teknologi dan harga relatif dapat diintegrasikan 

ke dalam model melalui perubahan koefisien teknik. 

 Sedangkan kelemahan model Input-Output ini, masih menurut 

Budiharsono (2001) antara lain : (a) asumsi-asumsi yang agak restriktif, 

(b) biaya pengumpulan dana yang besar dan (c) hambatan-hambatan 

dalam mengembangkan model dinamik.   

Dalam suatu model Input-Output yang bersifat terbuka dan statis, 

transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan Tabel Input-

Output harus memenuhi tiga asumsi dasar, yaitu : 

1. Asumsi homogenitas yang mensyaratkan bahwa tiap sektor 

memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal dan 

bahwa tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sektor. 

2. Asumsi proporsionalitas yang menyaratkan bahwa dalam proses 

produksi, hubungan antara input dan output merupakan fungsi linier 



yaitu tiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun 

sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut. 

3. Asumsi additivitas, yaitu suatu asumsi 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 dari luar diabaikan (BPS, 1995). 

b. Jenis Tabel Input-Output 

Menurut BPS (1995) tabel-tabel yang disajikan dalam Tabel 

Input-Output dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: 

1.  Tabel –Tabel Transaksi 

Adalah tabel-tabel yang menggambarkan besarnya nilai transaksi 

barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi. Tabel transaksi ini 

terdiri dari  tiga jenis :  

 

a. Tabel Transaksi Atas Dasar Harga Pembeli 

Adalah tabel transaksi yang menggambarkan transaksi barang 

dan jasa atas harga pembelian, karena semua nilai transaksi antar 

sektor dinyatakan atas harga pembelian, yang mencakup margin 

perdagangan dan biaya transpor. 

b. Tabel Transaksi Atas Dasar Harga Produsen 

Adalah tabel transaksi yang menggambarkan nilai transaksi 

barang dan jasa antar sektor ekonomi yang dinyatakan atas dasar 



harga produsen. Artinya dalam tabel transaksi ini unsur margin 

perdagangan dan biaya pengangkutan telah dipisahkan sebagai 

input yang dibeli dari sektor perdagangan dan pengangkutan. 

c. Tabel Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen 

Adalah tabel yang menggambarkan nilai transaksi barang dan 

jasa antar sektor ekonomi yang hanya berasal dari wilayah yang 

bersangkutan. 

2.  Tabel –Tabel Analisis 

Tabel-tabel Analisis merupakan penurunan dari tabel-tabel transaksi 

yang menghasilkan tabel koefisien input dan matriks kebalikan.  

Tabel ini terdiri dari : 

 

a. Tabel Koefisien Input 

Tabel koefisien input diperoleh dari tabel dasar dengan cara 

membagi semua input (input antara dan input primer) masing- 

masing sektor produksi dengan total inputnya. 

b. Matriks Kebalikan Atas Dasar Harga Produsen (I-A)-1 

Berdasarkan matriks koefisien input dapat dihitung matriks   

kebalikan (I-A)-1. Matriks kebalikan tersebut dalam model input-

output merupakan kerangka dasar analisis untuk mengukur 



besarnya pengaruh permintaaan akhir terhadap output masing-

masing sektor. Selain itu dapat juga digunakan untuk 

menganalisis keterkaitan antar sektor serta daya penyebaran dan 

derajat kepekaan. 

c. Matriks Kebalikan Domestik    Atas Dasar   Harga  Produsen    

(I-Ad)-1 

Dalam matriks kebalikan ini permintaan akhir tidak 

mengandung impor karena sudah dikurangi. Matriks (I-Ad)-1 

mempunyai kelebihan dibanding dengan (I-A)-1 karena angka 

pengganda (multiplier) dalam matriks tersebut mempunyai kaitan 

langsung dengan kenaikan output masing-masing sektor.   

7.   Keterkaitan Sektor Perekonomian  

Menurut Nazara (1997) analisis mengenai keterkaitan antar industri 

merupakan analisis umum yang dilaksanakan dengan menggunakan model 

input-output. Analisis ini pada dasarnya melihat dampak terhadap output 

dari kenyataan bahwa pada dasarnya sektor-sektor industri dalam 

perekonomian tersebut saling pengaruh mempengaruhi. 

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 

keterkaitannya dengan industri yang mengalami perkembangan tersebut 

(Arsyad, 1992). 



Menurut  BPS (1995) salah  satu keunggulan analisis dengan  model  

Input-Output adalah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

tingkat hubungan atau keterkaitan antar sektor produksi. Hubungan ini 

menurut Budiharsono (2001) dapat berupa : 

a. Keterkaitan ke Depan (forward linkage)

Untuk melihat tingkat Keterkaitan ke Depan dapat diukur dengan 

menggunakan Indeks Derajat Kepekaan (IDK). Jika IDK tersebut lebih 

dari 1 (βi > 1) berarti sektor tesebut mempunyai pengaruh yang tinggi 

terhadap seluruh sektor lainnya.  

b. Keterkaitan ke Belakang (backward linkage)

Untuk melihat tingkat Keterkaitan ke Belakang dapat  diukur dengan 

menggunakan Indeks Daya Penyebaran (IDP). Jika IDP suatu sektor 

bernilai lebih dari 1 (αj > 1) berarti sektor tersebut memperoleh 

pengaruh yang tinggi dari sektor lainnya. 

Jika suatu sektor mempunyai nilai α > 1 dan β > 1, maka sektor 

tersebut merupakan sektor kunci (key sector) yang dapat juga dijadikan 

sektor unggulan (leading sector). 

C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

Dalam pembangunan suatu daerah peran masing-masing sektor 

perekonomian sangat penting. Namun pembangunan yang akan dilaksanakan 

tetap harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dari masing-masing 

sektor di daerah tersebut. Kabupaten Kudus yang selama ini  lebih dikenal 



sebagai kota industri, terutama industri makanan, minuman dan tembakau 

sebagai salah satu sektor non pertanian juga memiliki sektor pertanian yaitu 

sektor padi dan non padi dimana dalam pembangunannya sektor-sektor 

tersebut harus seimbang. 

Menurut Arsyad (1999) pembangunan seimbang diartikan sebagai 

pembangunan berbagai jenis industri secara bersamaan (stimultaneous)

sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Namun 

adakalanya pembangunan seimbang itu diartikan pula sebagai keseimbangan 

pembangunan berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor 

pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif 

dan sektor prasarana. Singkatnya, teori pembangunan seimbang ini 

mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai 

sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Sedangkan 

pembangunan tak seimbang merupakan keadaan yang berlawanan dengan 

keadaan pembangunan yang seimbang. Istilah ini digunakan untuk 

menyatakan bahwa program pembangunan disusun sedemikian rupa sehingga 

dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam 

berbagai sektor sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian. 

Pembangunan seimbang memang harus dilaksanakan karena dengan 

pembangunan seimbang keuntungan yang dicapai akan lebih optimal. Jika 

sektor pertanian tidak berkembang maka sektor industri juga tidak akan 

berkembang karena kebanyakan sektor industri menggunakan output sektor 

pertanian, seperti sektor  padi sebagai inputnya. Akibatnya keuntungan yang 



dicapai tidak akan optimal. Sehingga Lewis dalam Arsyad (1999) 

menyimpulkan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara berbarengan 

dikedua sektor tersebut berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin 

akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor saja, 

pertanian atau industri. 

Peranan sektor-sektor perekonomian dalam pembangunan di suatu 

wilayah dapat diketahui dari adanya hubungan saling keterkaitan diantara 

sektor-sektor perekonomian tersebut. Untuk itulah diperlukan suatu analisis 

mengenai keterkaitan antar sektor perekonomian terutama antara sektor padi 

dengan sektor industri makanan, minuman dan tembakau yang dapat 

dilakukan dengan pendekatan analisis Input-Output sehingga hubungan saling 

keterkaitan tersebut dapat dibaca dari Tabel Input-Output. 

Tabel Input-Output adalah suatu uraian statistik dalam bentuk matriks 

baris dan kolom yang menggambarkan transaksi barang dan jasa serta 

keterkaitan antara suatu sektor dengan sektor lainnya. Seberapa besar 

ketergantungan suatu sektor terhadap sektor lainnya ditentukan oleh besarnya 

input yang digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain pengembangan 

suatu sektor tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh input dari sektor 

lain. 

Analisis Input-Output meliputi analisis dampak pengganda, analisis 

keterkaitan dan analisis deskriptif. Untuk mengetahui hubungan saling 

keterkaitan digunakan analisis keterkaitan yang meliputi pengaruh keterkaitan 

ke belakang (backward linkage effects) dan pengaruh keterkaitan ke depan 



(forward linkage effects). Analisis deskriptif meliputi Rasio Input Antara 

(RIA) dan Rasio Permintaan Antara (RPA).  

Pengaruh keterkaitan ke belakang maksudnya adalah tingkat 

rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap 

perkembangan industri-industri yang menyediakan input (bahan baku) bagi 

industri tersebut. Sedangkan pengaruh keterkaitan ke depan adalah tingkat 

rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap 

perkembangan industri-industri yang menggunakan produk industri yang 

pertama sebagai input (Arsyad, 1992). 

Keterkaitan ke belakang dapat dihitung dengan rumus :  rj = iΣ bij 

Dimana : 

rj : keterkaitan ke belakang sektor-j 

bij   : elemen matriks kebalikan dari baris ke-i sekor ke-j 

Untuk melihat tingkat keterkaitan ke belakang suatu sektor dapat digunakan 

Indeks Daya Penyebaran dengan persamaan sebagai berikut :  

α j =
ijji

iji

b
bn

ΣΣ

Σ

Dimana : 

jα : Indeks Daya Penyebaran sektor-j 

 bij  : elemen matriks kebalikan dari baris ke –i kolom ke-j 

 n  : banyaknya sektor matriks  



Keterkaitan ke depan dapat dihitung dengan rumus  

si = ijjbΣ

Dimana 

si : Keterkaitan ke depan sektor-i 

bij  : Elemen matriks kebalikan dari baris ke-i kolom ke-j 

Ukuran yang digunakan untuk melihat keterkaitan ke depan sektor tersebut 

digunakan Indeks Derajat Kepekaan dengan persamaan sebagai berikut : 

iβ =
ijji

ijj

b
bn

ΣΣ

Σ

Dimana  : 

iβ : Indeks Derajat Kepekaan sektor –i 

bij     : Elemen matriks kebalikan dari baris ke –i kolom ke-j 

n : Banyaknya sektor matriks  

Besarnya pemakaian barang dan jasa dari output sektor lain yang digunakan 

habis untuk proses produksi sektor yang bersangkutan dapat diketahui dengan 

melihat besarnya Rasio Input Antara (RIA). Selain itu Rasio Input Antara juga 

dapat digunakan untuk mengetahui besarnya biaya antara yang dibutuhkan 

suatu sektor untuk menghasilkan barang dan jasa sektor yang bersangkutan. 

Rumus dari  Rasio Input Antara adalah  (BPS dan BKPPD Kudus, 2001) : 

RIA = 1 - 
Output
NTB  



Dimana  

RIA : Rasio Input Antara 

NTB : Nilai Tambah Bruto/Input Primer 

Besarnya permintaan atas output suatu sektor yang digunakan oleh 

sektor lain untuk proses produksi, diketahui dengan melihat besarnya Rasio 

Permintaan Antara (RPA). Rumus dari Rasio Permintaan Antara adalah : 

 RPA = 
PermintaanTotal

Antara Permintaan  

Secara sistematis Kerangka Teori Pendekatan Masalah dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. yang menjelaskan adanya hubungan saling keterkaitan antara 

sektor yang satu dengan sektor lainnya. Pembangunan di wilayah Kabupaten 

Kudus  akan dapat terlaksana berkat potensi sektor-sektor perekonomian yang 

dimiliki, yang meliputi sektor pertanian dan sektor non pertanian. Untuk 

mempermudah pemaparan diambil 3 sektor,  yaitu sektor padi dan sektor non 

padi  sebagai sektor pertanian dan sektor industri makanan, minuman dan 

tembakau sebagai sektor non pertanian. Sektor padi menghasilkan output yang 

digunakan sebagai input sektor non padi dan sektor industri makanan, minuman 

dan tembakau. Sektor non padi menghasilkan output yang digunakan input 

sektor padi dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Sektor 

industri makanan, minuman dan tembakau menghasilkan output yang digunakan 

sebagai input sektor non padi. Peran masing-masing sektor dapat diketahui dari 

hubungan atau keterkaitan satu sama lain dan ini dilakukan dengan pendekatan 

Analisis Input-Output meliputi analisis dampak pengganda, analisis keterkaitan 



dan analisis deskriptif. Analisis keterkaitan meliputi backward linkage dan 

forward linkage. Dari backward linkage dan forward linkage dapat diketahui 

sektor kunci yang mempunyai α dan β > 1. Analisis deskriptif meliputi Rasio 

Input Antara dan Rasio Permintaan Antara. 

 

. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis I-O dengan menggunakan 

Tabel I-O Kabupaten Kudus tahun 2002. Tabel Transaksi yang digunakan 

adalah Tabel Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Kabupaten 

Kudus Tahun 2002. 

2. Sektor perekonomian yang diteliti diuraikan menjadi sektor-sektor sebagai 

berikut : 

a. Sektor Padi 

b. Sektor Tanaman Bahan Makanan Lainnya 

c. Sektor Perkebunan 



d. Sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya 

e. Sektor Kehutanan 

f. Sektor Perikanan 

g. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

h. Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau  

i. Sektor Industri Lainnya 

j. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum 

k. Sektor Bangunan 

l. Sektor Perdagangan 

m. Sektor Restoran dan Hotel 

n. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  

o. Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 

p. Sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan 

q. Sektor Jasa-jasa 

r. Kegiatan-kegiatan Lain yang belum jelas batasannya 

3. Khusus untuk data impor karena kesulitan dalam memperoleh dan 

keterbatasan data yang tersedia, maka dalam penelitian ini impor 

diperlakukan sebagai data penyeimbang, artinya di dalam melakukan 

balancing tabel, penambahan dan pengurangan terakhir dilakukan dengan 

mengubah data impor tersebut. 

E.  Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel 

1. Sektor secara umum adalah lapangan usaha mencakup beberapa unit 

produksi yang terdapat dalam suatu perekonomian. Pengertian sektor 



dalam penelitian ini berupa 18 lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten 

Kudus. 

2. Sektor pertanian adalah sektor yang dalam proses produksinya 

berhubungan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan heì¥Á 5@
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b. Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau  

c. Sektor Industri Lainnya 

d. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum 

e. Sektor Bangunan 

f. Sektor Perdagangan 

g. Sektor Restoran dan Hotel 

h. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  

i. Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 

j. Sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan 

k. Sektor Jasa-jasa 

l. Kegiatan-kegiatan Lain yang belum jelas batasannya 

5. Output adalah nilai dari seluruh barang dan jasa atau disebut juga sebagai 

produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan 

faktor produksi yang tersedia pada wilayah (negara, propinsi dan 

sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksinya. Dinyatakan dalam 

satuan rupiah. 

6. Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa 

yang digunakan habis dalam melakukan proses produksi. Komponen input 

antara terdiri dari barang tidak tahan lama (habis sekali pakai atau 



umurnya kurang dari setahun) baik dari produk wilayah maupun impor 

dan jasa. Dinyatakan dalam satuan rupiah. 

7. Input primer atau nilai tambah bruto adalah biaya yang timbul sebagai 

akibat dari pemakaian faktor produksi dalam suatu kegiatan ekonomi. 

Faktor produksi antara lain tenaga kerja, tanah, modal dan 

kewiraswastaan. Bentuk dari input primer adalah upah/gaji, surplus usaha, 

penyusutan barang modal, pajak tak langsung neto dan subsidi. 

Dinyatakan dalam satuan rupiah. 

8. Permintaan antara adalah permintaan barang dan jasa yang digunakan 

untuk proses produksi. Dinyatakan dalam satuan rupiah. 

9. Permintaan akhir adalah permintaan atas barang dan jasa yang digunakan 

untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nirlaba yang 

melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap 

bruto, perubahan stok dan ekspor. Dinyatakan dalam satuan rupiah. 

10. Keterkaitan ke Belakang adalah keterkaitan suatu sektor dengan sektor 

lainnya yang ditunjukkan dengan pengaruh dari permintaan akhir sektor 

tersebut terhadap output sektor lainnya. 

11. Keterkaitan ke Depan adalah keterkaitan suatu sektor dengan sektor 

lainnya dengan memperlihatkan bahwa meningkatnya output suatu sektor 

akan merangsang sektor lain yang menggunakan sektor tersebut untuk 

meningkatkan produksinya. 

12. Indeks Daya Penyebaran adalah indeks yang menunjukkan tingkat 

keterkaitan ke belakang suatu sektor terhadap sektor lainnya. 



13. Indeks Derajat Kepekaan adalah indeks yang menunjukkan tingkat 

keterkaitan ke depan suatu sektor terhadap sektor lainnya. 

14. Ekspor dan impor barang dan jasa adalah transaksi ekonomi antara 

penduduk Kabupaten Kudus dengan penduduk luar Kabupaten Kudus, 

baik luar negeri maupun luar wilayah Kabupaten Kudus. 

 

Pembangunan Wilayah Kudus 

Potensi Sektor-sektor Perekonomian Wilayah Kudus 



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Pendekatan Masalah  

Sumber : Diolah dari BPS dan BKPPD Kabupaten Kudus, 2001 

III. METODE PENELITIAN 
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A. Metode Dasar Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang memusatkan diri pada 

pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yang aktual 

kemudian data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan 

dianalisis (Surakhmad, 1994). 

B.  Metode Pengambilan Daerah Penelitian 

Daerah penelitian diambil secara sengaja (purposive) yaitu Kabupaten 

Kudus dengan pertimbangan bahwa selain karena daerah tersebut memiliki  

Tabel Input-Output Tahun 2000, daerah tersebut juga  memiliki potensi di 

sektor industri dengan sumbangan sebesar 59,83%. Walaupun demikian, 

seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keterkaitan antara sektor industri 

dengan sektor pertanian (3,38%) terutama sektor padi sebagai kontributor 

kedua pada  sektor pertanian yaitu sebesar 1,04%  dengan luas lahan pertanian 

lebih dari 50 persen dari luas wilayah Kabupaten Kudus diharapkan dapat 

memberikan kontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. 

C.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang 

diperoleh dari Kantor BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus.  

Adapun data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus Tahun 2002, Tabel Input-Output Kabupaten  

Kudus Tahun 2000 serta data Kudus Dalam Angka Tahun 2002. 



D.  Metode Analisis Data 

1.   Penyusunan Tabel I-O 

 Penyusunan Tabel I-O Kabupaten Kudus Tahun 2002 dengan cara       

melakukan up-dating Tabel I-O Kudus Tahun 2000. Adapun teknik up-

dating yang dilakukan adalah dengan menggunakan Metode RAS yaitu 

dengan persamaan berikut : 

At = r . Ao . s

dimana : 

Ao : matriks koefisien tahun dasar 

At : matriks koefisien tahun-t 

r : pengali baris/pengganda subtitusi 

s : pengali kolom/pengganda pabrikasi 

Alat bantu dalam penelitian ini menggunakan “software” Program 

GRIMP-Micro Version 5.00.01. Dengan program ini akan diperoleh Tabel 

I-O terbaru hasil up-dating dengan : 

a. Memasukkan angka-angka Tabel I-O Kabupaten Kudus 2000 dengan 

mengagregasikan menjadi 18 sektor dari 19 sektor seperti terlihat 

dalam Tabel 3.1. dan Biaya Antara Kabupaten Kudus Atas Dasar 

Harga Berlaku Tahun 2002.  

b. Memasukkan Permintaan Akhir (kode:301-305), Input Primer 

(kode:201-205) dan Impor (kode:200) ke dalam tabel tersebut. 



c. Memilih menu ‘adjust’ dan memilih submenu RAS. 

d. Proses RAS dilakukan dengan memilih bagian mana saja yang akan di 

RAS, dalam hal ini yang disesuaikan adalah 18 sektor yang ada, 

dengan kata lain yang di-adjust adalah permintaan antara dan input 

antara saja, hal ini karena data yang tersedia hanya menunjukkan 

perubahan dari kedelapanbelas sektor tersebut. Setelah itu 

memasukkan jumlah input dan output yang akan digunakan dengan 

menyebutkan jumlah kolom dan baris. 

e. Maximum Iteration yang digunakan adalah 50 kali dengan Maximum 

Tolerance sebesar 1000, hal ini karena besarnya nilai angka yang 

diolah. 

f. Penyeimbangan (balancing) total input dan total output dilakukan pada 

baris impor yang berfungsi sebagai residu artinya diisi setelah semua 

sel terisi.  

g. Dengan menggunakan perbandingan input antara terhadap input total 

akan diperoleh koefisien input yang akan digunakan dalam proses 

penyusunan Tabel I-O Kabupaten Kudus Tahun 2002 dengan 

menggunakan program Microsoft Excel. 

Tabel 3.1. Agregasi Sektor Perekonomian dalam Tabel I-O Kabupaten 
Kudus Tahun 2002 18x18 sektor 

KODE 18 
SEKTOR NAMA SEKTOR KODE 19 

SEKTOR 

1 Padi 1

2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 2



3 Tanaman Perkebunan 3

4 Peternakan dan hasil-hasilnya 4

5 Kehutanan 5

6 Perikanan 6

7 Pertambangan dan Penggalian 7

8 Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 8

9 Industri Lainnya 9,10

10 Listrik, Gas dan Air Minum 11

11 Bangunan 12

12 Perdagangan 13

13 Restoran dan Hotel 14

14 Pengangkutan dan Komunikasi 15

15 Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa 
Perusahaan 

16

16 Pemerintahan Umum dan Pertahanan 17

17 Jasa-jasa 18

18 Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya 19

Sumber : Diolah dari Tabel Input-Output Kabupaten Kudus Tahun 
2000 

 

Adapun alur penyusunan Tabel I-O Kabupaten Kudus Tahun 2002, dapat 

dilihat dalam skema sebagai berikut : 

 
Tabel I-O Kabupaten Kudus 

(19x19) Tahun 2000 



Gambar3.1. Alur Penyusunan Tabel Input-Output Kabupaten Kudus      
Tahun 2002 

2. Analisis Keterkaitan 

 a. Keterkaitan ke Belakang 

Untuk mengetahui dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor 

terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara, 

dengan melihat keterkaitan ke belakang (backward linkage)-nya. 

Besarnya keterkaitan ke belakang tersebut, diperoleh dari persamaan 

berikut : 

 

rj = iΣ bij 

Dimana : 

rj : Keterkaitan ke belakang sektor-j 

Tabel I-O Kabupaten Kudus 
(18x18) 

RAS 

Biaya Antara Kabupaten Kudus 
tahun 2002 dan data Nilai Input-

Output 

I-O Kabupaten Kudus Kasar 

Microsoft Excel 

I-O Kabupaten Kudus  
Tahun 2002 

Penyesuaian 
terhadap Impor 

Alat Bantu  
Grimp Micro Version 5.00.01 



bij : elemen matriks kebalikan dari baris ke-i kolom ke-j 

Adapun ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat keterkaitan ke 

belakang sektor tersebut digunakan Indeks Daya Penyebaran, dengan 

persamaan sebagai berikut : 

α j =
ijji

iji

b
bn

ΣΣ

Σ

Dimana : 

jα : Indeks Daya Penyebaran sektor-j 

 bij : elemen matriks kebalikan dari baris ke –i kolom ke-j 

 n : banyaknya sektor matriks 

Dengan kriteria (BPS, 1995): 

Jika jα = 1 ; maka keterkaitan ke belakang sektor-j sama dengan rata-

rata keterkaitan ke belakang seluruh sektor ekonomi. 

Jika jα < 1; maka  keterkaitan   ke     belakang   sektor-j  lebih  rendah 

daripada rata-rata keterkaitan ke belakang seluruh sektor 

ekonomi 

Jika jα > 1 ; maka keterkaitan ke belakang sektor-j di atas rata-rata 

keterkaitan ke belakang seluruh sektor ekonomi.  

 b. Keterkaitan ke Depan 



Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor 

sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing 

sektor perekonomian, dengan melihat keterkaitan ke depan (forward 

linkage)-nya. Keterkaitan ke depan dapat dihitung dengan rumus : 

si = ijjbΣ

Dimana : 

si : Keterkaitan ke depan sektor-i 

bij  : Elemen matriks kebalikan dari baris ke-i kolom ke-j 

Ukuran yang digunakan untuk melihat keterkaitan ke depan sektor 

tersebut digunakan Indeks Derajat Kepekaan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

iβ =
ijji

ijj

b
bn

ΣΣ

Σ

Dimana  : 

iβ : Indeks Derajat Kepekaan sektor –i 

bij     : Elemen matriks kebalikan dari baris ke –i kolom ke-j 

n : Banyaknya sektor matriks  

Dengan kriteria (BPS, 1995) : 

Jika βi = 1 ; Keterkaitan ke depan sektor-i sama dengan rata-rata 

keterkaitan ke depan seluruh sektor ekonomi 



Jika   βi < 1 ; Keterkaitan ke depan sektor-i lebih rendah daripada rata-

rata keterkaitan ke depan seluruh sektor ekonomi 

Jika βi > 1 ; Keterkaitan ke depan sektor-i di atas rata-rata keterkaitan 

ke depan seluruh sektor ekonomi. 

4. Analisis Deskriptif 

a. Rasio Input Antara (RIA) 

Untuk mengetahui besarnya pemakaian barang dan jasa dari output 

sektor yang lain digunakan habis untuk proses produksi sektor yang 

bersangkutan, dilakukan dengan menghitung besarnya Rasio Input 

Antara (RIA) dengan persamaan : 

RIA = 1 - 
Output
NTB  

Dimana  

RIA : Rasio Input Antara 

NTB : Nilai Tambah Bruto/Input Primer 

Apabila suatu sektor mempunyai nilai RIA < nilai RIA rata-rata maka 

sektor tersebut mempunyai RIA yang relatif kecil. Suatu sektor yang 

mempunyai nilai RIA kecil berarti sektor tersebut memerlukan biaya 

yang kecil dari nilai outputnya untuk menjalankan proses produksinya. 

Sedangkan jika suatu sektor mempunyai nilai RIA > nilai RIA rata-rata 

maka sektor tersebut mempunyai RIA yang relatif besar. Suatu sektor 

yang mempunyai nilai RIA besar berarti sektor tersebut memerlukan 



biaya yang besar dari nilai outputnya untuk menjalankan proses 

produksinya (BPS, 1997). 

b. Rasio Permintaan Antara (RPA) 

 Untuk mengetahui besarnya permintaan atas output suatu sektor yang 

digunakan oleh sektor lain untuk proses produksinya, dilakukan dengan 

mencari besarnya Rasio Permintaan Antara (RPA), dengan persamaan ; 

RPA = 
PermintaanTotal

Antara Permintaan  

Kriteria   yang digunakan untuk menilai RPA   yaitu   apabila   suatu   

sektor   nilai RPA-nya > 80 % maka sektor tersebut dapat dikatakan 

mempunyai RPA relatif tinggi. Suatu sektor mempunyai   nilai   RPA    

tinggi   berarti   output   sektor   tersebut  banyak dibutuhkan dan 

digunakan untuk proses produksi oleh sektor lain. Dan bila suatu sektor 

nilai RPA< 20% maka sektor tersebut memiliki RPA relatif rendah. 

Suatu sektor mempunyai nilai RPA rendah berarti output sektor tersebut 

tidak banyak dibutuhkan dan digunakan untuk proses produksi sektor 

lain (BPS dan BKPPD Kudus, 2001). 

 

IV. KEADAAN UMUM KABUPATEN KUDUS 
 

A. Keadaan Alam 

1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif 



Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah yang secara geografis terletak diantara 110° 36’ dan 110°50’ BT 

dan 6°51’ dan 7°16’ LS, dengan jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 

km dan dari utara ke selatan adalah 22 km.  

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 

124 desa serta 7 kelurahan dengan total luas wilayah 42.516  hektar atau 

sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Dari luas tersebut, 

21.704 hektar merupakan lahan sawah dan 20.812 hektar adalah bukan 

lahan sawah. Walaupun 50 persen lebih lahannya berupa sawah, justru 

sektor industri yang hingga saat ini memberikan kontribusi besar bagi 

pembangunan wilayah. Sehingga tidaklah heran kalau Kudus dikenal 

sebagai kota industri. Walaupun dikenal sebagai kota industri bukan 

berarti Kabupaten Kudus tidak mempunyai hasil pertanian yang dapat 

diandalkan meskipun jumlahnya tidak besar. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Kudus adalah : 

Sebelah Utara    : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati 

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati 

Sebelah Timur   : Kabupaten Pati 

Sebelah Barat    : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara 

Salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Undaan 

sampai saat ini dikenal sebagai sentra padi di Kabupaten Kudus karena 

hampir seluruh pasokan padi untuk masyarakat di Kudus berasal dari 

kecamatan tersebut.  



2. Topografi 

Kabupaten Kudus merupakan wilayah dengan topografi yang berupa 

dataran rendah dan pegunungan. Daerah dengan topografi pegunungan 

terdapat di Kecamatan Dawe. Daerah ini terletak di lereng Gunung Muria 

sehingga di daerah tersebut banyak dibudidayakan tanaman sayuran dan 

hortikultura seperti umbi-umbian dan jagung. Sedangkan untuk daerah 

dataran rendah, terutama di Kecamatan Undaan banyak ditanami padi 

karena di kecamatan ini terdapat banyak lahan sawah dan juga di sana 

terdapat bendungan terbesar di Kabupaten Kudus sehingga sangat 

mendukung bagi pertumbuhan tanaman padi, terutama dalam hal 

pengairannya. Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berketinggian 

rata-rata ± 55 m di atas permukaan air laut. 

3. Jenis Tanah dan Pemanfaatan Lahan 

Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kudus adalah : 

- Aluvial coklat tua 

- Flomosal coklat kelabu 

- Asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat kemerahan 

- Asosiasi grumosol kelabu tua dan mediteran coklat kemerahan 

- Andosol 

- Latosol coklat 

- Asosiasi latosol dan grumosol kelabu tua 

- Latosol merah 



Dari kedelapan jenis tanah di atas, jenis tanah yang paling banyak 

dijumpai adalah jenis tanah asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran 

coklat kemerahan. 

Dengan wilayah seluas 42.516 Ha, pemanfaatan lahan di Kudus 

terdiri dari 2 jenis, yaitu 21.704 Ha (51,04%) merupakan lahan sawah dan 

sisanya sebesar 20.812 Ha (48,96%) berupa lahan bukan sawah. Jika 

dilihat menurut penggunaannya, lahan di Kabupaten Kudus terdiri atas 

lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 4.203 Ha (9,88%) dan sisanya 

berpengairan ½ teknis, sederhana, tadah hujan dan lainnya. Sedangkan 

lahan bukan sawah yang digunakan untuk bangunan dan halaman sekitar 

adalah seluas 9,983 Ha (23,48%) dari luas Kabupaten Kudus. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1.   Luas Lahan Menurut Pemanfaatannya di Kabupaten Kudus    
Tahun 2002 

No. Macam Pemanfaatan Luas ( Ha ) 



A Lahan Sawah 21.704

1. Irigasi teknis 
2. Irigasi ½ teknis 
3. Irigasi tederhana 
4. Tadah hujan 
5. Lainnya 

4.203
5.756
4.231
6.896

618
B Bukan Lahan Sawah/ Lahan Kering 20.812

6. Tanah bangunan dan halaman sekitar 
7. Tegal/ kebun 
8. Tanah sementara tidak diusahakan 
9. Hutan rakyat 
10. Hutan negara 
11. Perkebunan 
12. Lainnya 

9.983
6.265

168
139

1.882
112

2.263
Total 42.516

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2002 

Dari Tabel 4.1. di atas terlihat bahwa sebagian besar lahan di 

Kabupaten Kudus merupakan lahan sawah, walaupun begitu bukan berarti 

sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Justru sektor 

industri yang banyak menjadi tumpuan hidup sebagian besar 

masyarakatnya karena seperti diketahui bersama, Kudus merupakan kota 

industri. 

4. Keadaan Iklim 

Kabupaten Kudus merupakan daerah yang beriklim tropis dan 

bertemperatur sedang dengan curah hujan relatif rendah, rata-rata di bawah 

2000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun. Banyaknya 

curah hujan yang dirinci per bulan di Kabupaten Kudus ditunjukkan dalam 

gambar berikut : 



Curah Hujan di Kabupaten Kudus Tahun 
2002 (mm)
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Gambar 4.1. Curah Hujan di Kabupaten Kudus Tahun 2002 

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2002 

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada musim penghujan, yaitu 

antara Bulan November – April curah hujan tertinggi hanya sebesar 739 

mm. Sedangkan pada musim kemarau, yaitu antara Bulan Mei – Oktober 

banyaknya curah hujan adalah antara 0 – 13 mm. Bahkan pada Bulan Juni 

dan September curah hujannya adalah 0 mm atau dengan kata lain pada 

bulan tersebut di Kudus tidak turun hujan sama sekali. 

B. Keadaan Penduduk 

1. Jumlah dan Komposisi Penduduk 

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kabupaten Kudus selalu 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2002, penduduk di Kabupaten Kudus 



berjumlah 719.193 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 4.749 jiwa 

dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang lahir 

lebih besar daripada jumlah penduduk yang mati dan jumlah penduduk 

yang masuk atau datang lebih besar daripada jumlah penduduk yang pergi. 

Untuk lebih jelasnya data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten 

Kudus Tahun 1993-2002 dijelaskan melalui gambar diagram berikut : 

Jumlah Penduduk di Kabupaten 
Kudus Tahun 1993-2002
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Gambar 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus tahun 1993-2002 
Sumber : BPS Kabupaten Kudus, 2002 

Data mengenai beberapa indikator kependudukan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

 



Tabel 4.2. Beberapa Indikator Kependudukan Tahun 2002 
Indikator Tahun 2002 
Jumlah penduduk 
Laki-laki 
Perempuan 

719.193 
354.899 
364.294 

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) 97,420 
Jumlah penduduk menurut kelompok umur 
0 –14 tahun 
15-64 tahun 
> 65 tahun 

 
207.087 
476.646 
35.460 

Angka Beban Tanggungan (ABT) 50.890 
Sumber : BPS Kabupaten Kudus, 2002 

Bila dilihat dari perbandingan antara penduduk laki-laki dan 

perempuannya dari data di atas, maka diperoleh  sex ratio sebesar 97,42 % 

yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk 

laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa jumlah penduduk perempuan di 

Kabupaten Kudus lebih besar daripada jumlah penduduk laki-lakinya. 
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Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. 

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus pada tahun 2002 adalah sebesar 

366.892 jiwa. Dari jumlah tersebut, sektor yang banyak menyerap tenaga 

kerja adalah sektor industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.3. Penduduk (10 tahun ke atas) yang Bekerja menurut Lapangan 
Usaha Utama di Kabupaten Kudus Tahun 2002 

No Lapangan Usaha Utama Jumlah Persentase (%) 

1. Pertanian 68.765 18,74 

2. Pertambangan/Penggalian 781 0,21

3. Industri 141.001 38,43

4. Listrik, Gas dan Air 521 0,14

5. Bangunan 37.096 10,11

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 62.362 17,00

7. Transportasi/Komunikasi 12.484 0,43

8. Keuangan 1.562 3,40

9. Jasa-jasa 42.320 11,53

Jumlah 366.892 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kudus, 2002 

Dari tabel di atas jelas bahwa sektor industri masih menjadi tumpuan 

hidup penduduk di Kabupaten Kudus, terbukti sekitar 38,43 persen 

penduduk bermata pencaharian di sektor tersebut. Sektor lain selain sektor 



industri yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adalah sektor pertanian 

dan sektor perdagangan namun jumlahnya tidak sebesar sektor industri. 

Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 18,74 persen dan yang 

bekerja di sektor perdagangan sebesar 17,00 persen. 

 

C. Keadaan Perekonomian 

1. Struktur Perekonomian 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus ditunjukkan oleh besarnya 

laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 

2001 laju pertumbuhan mencapai 3,18 % sedangkan pada tahun 2002 

adalah sebesar 3,71 % atau mengalami kenaikan sebesar 0,53 %. Dari 

jumlah tersebut yang menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi adalah 

sektor keuangan. Sedangkan pertumbuhan riilnya pada tahun 2001 adalah 

sebesar 17,44 % dan pada tahun 2002 turun menjadi 11,97 %. Berarti pada 

tahun 2002 terjadi deflasi, maksudnya jumlah produksinya naik tetapi 

harga produksi pada saat itu turun. Dari jumlah tersebut sektor yang 

mempunyai laju pertumbuhan paling tinggi adalah sektor listrik, gas dan 

air. Data lengkap mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 1993 maupun harga berlaku 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 



Tabel 4.4.  Laju Pertumbuhan PDRB Sektor-sektor Perekonomian           
Kabupaten Kudus Tahun 2002 (persen) 

No Sektor Perekonomian Atas Dasar 
Harga Berlaku 

Atas Dasar Harga 
Konstan 1993 

1. Pertanian 13,94 6,07

2. Pertambangan/Penggalian 8,45 2,45

3. Industri 12,87 3,20

4. Listrik, Gas dan Air 48,64 6,22

5. Bangunan 9,55 3,48

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,92 4,20

7. Transportasi/Komunikasi 16,90 4,82

8. Keuangan 20,66 6,65

9. Jasa-jasa 15,71 2,53

PDRB Total 11,97 3,71

Sumber : BPS Kabupaten Kudus, 2002 



Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kudus         
Tahun 2002 Atas Dasar Harga Konstan 1993
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Gambar 4.3.   Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2002    

 Atas Dasar Harga Konstan 1993 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2002 

2. Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu 

daerah. Pendapatan perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan 

penduduk. 

 



Tabel 4.5. Pendapatan Perkapita Kabupaten Kudus Tahun 2001-2002 

No Uraian 2001 2002 

1. Atas Dasar Harga Berlaku 

• PDRB (jutaan rupiah) 
• Penduduk pertengahan tahun (jiwa) 
• PDRB perkapita (rupiah) 

 

9.373.693,04 

710.915 

13.185.772 

 

10.495.969,57 

716.664 

14.645.593 

2. Atas Dasar Harga Konstan 1993 

• PDRB (jutaan rupiah) 
• Penduduk pertengahan tahun (jiwa) 
• PDRB perkapita (rupiah) 

 

3.185.798,23 

710.915 

4.481.265 

 

3.304.036,14 

716.664 

4.610.300 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus, 2002 

Dari Tabel 4.5. di atas terlihat bahwa pendapatan perkapita penduduk 

di Kabupaten Kudus pada tahun 2002  adalah sebesar Rp. 4.610.300,00 

dan pada tahun 2001 adalah  sebesar Rp. 4.481.265,00. Hal ini berarti 

menunjukkan bahwa pada tahun 2002 telah terjadi kenaikan pendapatan 

perkapita sebesar 2,88 % dari tahun sebelumnya. 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Keragaan Umum Perekonomian Kabupaten Kudus 

Memasuki era otonomi daerah, Kabupaten Kudus dihadapkan pada 

suatu tantangan dalam menyiapkan strategi yang tepat dalam melaksanakan 

pembangunan wilayahnya. Pembangunan yang akan dilaksanakan tentunya 

disesuaikan dengan potensi yang dimiliki sebab sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing daerah mempunyai 

karakteristik yang berlainan. Dengan mengetahui karakteristik yang ada, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diharapkan dapat melihat kondisi 



ekonomi yang dimilikinya, yang mana kondisi ini nantinya dapat digunakan 

dalam merencanakan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Keragaan umum perekonomian Kabupaten Kudus pada tahun 2002 

dapat dilihat dari beberapa variabel ekonomi yang tercakup dalam Tabel 

Input-Output, diantaranya adalah : 

1. Output Sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus 

Output adalah nilai dari semua produksi yang dihasilkan oleh sektor-

sektor produksi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Output 

dalam hal ini mencakup semua produksi yang dihasilkan tanpa 

memperhatikan apakah produk tersebut terjual atau tidak. Kebutuhan akan 

permintaan masyarakat dapat dipenuhi oleh komponen output tersebut 

dimana ada beberapa kegiatan ekonomi di Kabupaten Kudus yang 

mempunyai output dominan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Nilai Output Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus 
Tahun 2002 (dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Sektor Output Persentase 
(%) 

8 Industri Makanan, Minuman dan 
Tembakau       917.757.879,7400 53,715

12 Perdagangan       306.389.582,0200 17,933
9 Industri Lainnya       259.418.853,1800 15,183
13 Restoran dan Hotel         42.432.797,8760 2,484
15 Lembaga Keuangan, Real Estate 

dan Jasa Perusahaan         37.015.477,2547 2,166
14 Pengangkutan dan Komunikasi         31.172.071,1130 1,824
17 Jasa-jasa         20.977.177,3880 1,228
11 Bangunan         20.058.381,2280 1,174
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 16.891.562,7871 0,989
1 Padi         16.818.270,1840 0,984
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan         15.166.905,7211 0,888



10 Listrik, Gas dan Air Minum           9.435.859,4646 0,552
4 Peternakan dan hasil-hasilnya           8.094.498,0347 0,474
3 Tanaman Perkebunan           6.298.633,3299 0,369
7 Pertambangan dan Penggalian              308.887,4729 0,018
6 Perikanan              287.153,6997 0,017
5 Kehutanan                34.642,4405 0,002
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,000
TOTAL 1.708.558.632,9342 100,000

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 

Dari Tabel 5.1. di atas dapat dilihat bahwa sektor industri makanan, 

minuman dan tembakau merupakan sektor yang paling dominan dengan 

menguasai Rp. 9.177.578.797.400,00 atau sekitar 53,715% dari total 

output yang ada. Dari jumlah tersebut, industri rokok atau tembakau  

memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp. 3.908.762.000.000,00. Hal ini 

dikarenakan Kabupaten Kudus merupakan daerah penghasil rokok terbesar 

di Jawa Tengah yang dengan jumlah perusahaan sebanyak 225 perusahaan 

dapat menyumbang cukai Rp. 15.000.000.000,00 per hari sehingga 

Kabupaten Kudus dijuluki Kota Kretek. Selain dikenal dengan industri 

rokoknya, Kudus juga dikenal dengan industri makanan jenang sehingga 

tidak mengherankan jika output dari sektor industri makanan, minuman 

dan tembakau mencapai lebih dari 50% dari seluruh total output. Selain 

sektor industri makanan, minuman dan tembakau, 2 sektor lain yang 

paling dominan adalah sektor perdagangan (17,933%) dan sektor industri 

lainnya (15,183%). Sektor-sektor perekonomian lain hanya mampu 

menguasai pangsa pasar kurang dari 3% atau bahkan kurang dari 1% dari 

seluruh total output yang ada. 



Sektor industri makanan, minuman dan tembakau mempunyai 

jumlah output tertinggi di Kabupaten Kudus selain dikarenakan hal di atas 

juga dikarenakan jumlah kebutuhan akan permintan masyarakat terhadap 

sektor tersebut sangat besar. Dengan semakin banyaknya jumlah 

permintaan masyarakat akan suatu produk dari suatu sektor maka secara 

tidak langsung akan meningkatkan output dari sektor yang bersangkutan. 

Sektor padi mempunyai output sebesar Rp.168.182.701.840,00 atau 

sekitar 0,984% dari total output yang ada. Dengan output sebesar itu 

berarti sektor padi mampu menyediakan output yang digunakan untuk 

permintaan antara dan permintaan akhir sebesar Rp.168.182.701.840,00. 

walaupun nilai outputnya kurang dari 1% dari total output yang ada bukan 

berarti sektor padi tidak banyak diminta masyarakat. Bila dibandingkan 

dengan sektor pertanian yang lain, output sektor padi menempati urutan 

kedua setelah sektor tanaman bahan makanan lainnya. Berdasarkan data 

PDRB Kabupaten Kudus tahun 2002 Atas Dasar Harga Konstan tahun 

1993, sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB pada urutan 

ketiga, yaitu sebesar 3,38% setelah sektor industri pengolahan (59,83%) 

dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (27,51%). Dari jumlah 

tersebut, sektor padi memberikan kontribusi terbesar kedua (1,04%) 

setelah sektor tabama lainnya (1,11%). Dari fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sektor padi masih merupakan sektor yang memegang 

peranan penting dalam pembangunan wilayah karena diantara sektor-

sektor pertanian yang lain, sektor padi masih relatif dominan. 



2. Nilai Tambah Bruto Sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus 

Nilai Tambah Bruto yang disebut juga input primer adalah biaya atau  

balas jasa atas pemakaian input yang berupa faktor produksi, terdiri dari 

tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Pada dasarnya Nilai 

Tambah Bruto yang diciptakan oleh setiap sektor ekonomi dalam Tabel 

Input-Output adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya 

Nilai Tambah Bruto masing-masing sektor perekonomian dapat dilihat 

pada Tabel 5.2. 

Dengan melihat Tabel 5.2. diketahui bahwa sektor industri makanan, 

minuman dan tembakau merupakan kontributor terbesar terhadap total 

NTB Kabupaten Kudus tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 

5.234.240.360.000,00 atau sekitar 49,869% dari total NTB. Sektor-sektor 

perekonomian lain yang termasuk dalam 5 besar kontributor NTB adalah 

sektor perdagangan (23,163%), sektor industri lainnya (12,856%), sektor 

lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan (3,136%), sektor 

pengangkutan dan komunikasi (1,831%) dan sektor tanaman bahan 

makanan lainnya (1,509%). 

Tabel 5.2. Nilai Tambah Bruto Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten 
Kudus Tahun 2002 (dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Sektor NTB Persentase 
(%) 

8 Industri Makanan, Minuman dan 
Tembakau    523.424.036,0000 49,869 

12 Perdagangan    243.117.853,0000 23,163 
9 Industri Lainnya    134.936.213,0000 12,856 
15 Lembaga Keuangan, Real Estate 

dan Jasa Perusahaan      32.913.277,0000 3,136 
14 Pengangkutan dan Komunikasi      19.213.319,0000 1,831 



2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 15.836.421,0000 1,509 
17 Jasa-jasa      14.839.990,0000 1,414 
1 Padi      13.621.383,0000 1,298 
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan      12.385.095,0000 1,180 
13 Restoran dan Hotel        9.990.586,0000 0,952 
10 Listrik, Gas dan Air Minum        8.466.795,0000 0,807 
11 Bangunan        8.088.823,0000 0,771 
4 Peternakan dan hasil-hasilnya        6.935.751,0000 0,661 
3 Tanaman Perkebunan        5.260.264,0000 0,501 
7 Pertambangan dan Penggalian           296.053,0000 0,028 
6 Perikanan           240.305,0000 0,023 
5 Kehutanan             30.792,0000 0,003 
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,000
TOTAL 1.049.596.956,0000 100,000

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 

Di Kabupaten Kudus, sektor padi memberikan kontribusi terhadap 

total NTB sebesar Rp. 136.213.830.000,00 atau sekitar 1,298%. Hal ini 

dapat diartikan bahwa dari output sektor padi yang dihasilkan dan biaya 

antara yang dikeluarkan untuk mendapatkan output tersebut akan 

diperoleh nilai tambah sebesar Rp. 136.213.830.000,00. Berdasarkan 

Tabel 5.2. juga dapat dilihat bahwa sektor kehutanan memiliki kontribusi 

terkecil terhadap total NTB, yaitu hanya sekitar 0,003%. Hal ini 

dikarenakan di Kudus tidak memiliki hutan, kalaupun ada hanya 

merupakan hutan wisata yang digunakan untuk bumi perkemahan 

sehingga baik output maupun Nilai Tambah Brutonya kecil. 

Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa  jika dibandingkan 

sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor perdagangan dan 

sektor industri lainnya yang dapat memberikan NTB tinggi maka sektor-



sektor perekonomian lainnya terutama sektor pertanian belum mampu 

memberikan nilai tambah yang tinggi.  

Apabila sektor pertanian dilihat dengan sudut pandang yang lebih 

luas, yaitu agroindustri maka kontribusi sektor pertanian dalam 

perekonomian daerah tidak dapat dikatakan kecil karena industri makanan, 

minuman dan tembakau yang merupakan sektor dengan  Nilai Tambah 

Bruto tertinggi banyak membutuhkan input yang berasal dari sektor 

pertanian, terutama sektor padi. Output sektor padi yang digunakan 

sebagai input oleh sektor industri makanan, minuman dan tembakau 

adalah sebesar Rp.149.886.210.460,00 (dapat dilihat pada Lampiran 2, 

Tabel Input-Output Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Produsen Tahun 

2002, kolom 1 baris 8). Jumlah tersebut merupakan nilai tertinggi bila 

dibandingkan sektor pertanian lainnya. Sehingga bagaimanapun juga 

sektor padi secara tidak langsung mempunyai peran yaang penting bagi 

sektor-sektor perekonomian lainnya. Oleh karena itulah perlu adanya 

keterpaduan antara sektor-sektor pertanian dengan sektor industri maupun 

sektor-sektor perekonomian lainnya dalam bentuk pengolahan hasil 

pertanian sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi hasil-hasil 

pertanian. 

 Komponen yang menyusun Nilai Tambah Bruto (NTB) dalam Tabel 

Input-Output adalah upah/gaji (kode : 201), surplus usaha (kode : 202), 

penyusutan (kode : 203), pajak tak langsung netto (kode :204) dan susidi 

(kode : 205). Dari kelima komponen penyusun NTB, nilai subsidi seluruh 



sektor perekonomian di Kabupaten Kudus adalah nol (0). Hal ini 

dikarenakan besaran subsidi tersebut sama dengan bantuan rutin 

pemerintah pada suatu industri dan diperlakukan sebagai faktor pengurang 

di pajak tak langsung (pajak tak langsung netto). Besar masing-masing 

komponen penyusun NTB di Kabupaten Kudus pada tahun 2002 dapat 

dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Komponen dan Besarnya Nilai Tambah Bruto Terhadap Total 
NTB (dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Komponen Nilai Tambah Jumlah Persentase 
(%) 

201 Upah/gaji 177.071.985,7951 16,87
202 Surplus Usaha 571.940.483,0644 54,49
203 Penyusutan 45.639.687,0000 4,35
204 Pajak tak langsung netto 254.944.800,1405 24,29
205 Subsidi 0,0000 0,00

JUMLAH 1.049.596.956,0000 100,00
Sumber : Diolah dari Lampiran 2 

Dari Tabel 5.3. di atas dapat diketahui bahwa besarnya surplus usaha 

adalah Rp. 5.719.404.830.644,00 atau sebesar 54,49% dari total NTB yang  

diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian di Kabupaten Kudus pada 

tahun 2002. Pajak tak langsung netto menempati urutan kedua dengan 

persentase sebesar 24,29%, upah dan gaji nilainya hanya 16,87% dari total 

NTB yang terbentuk dan penyusutan besarnya 4,35% dari total NTB. 

Dengan kondisi seperti ini berarti sektor-sektor perekonomian di 

Kabupaten Kudus kebanyakan merupakan sektor yang padat modal, bukan 

padat karya karena nilai rasio surplus usaha terhadap NTB lebih besar 

daripada nilai rasio upah/gaji terhadap NTB. Menurut BPS (1997) sektor 

yang nilai rasio upah/gaji terhadap NTB cenderung menonjol atau 



menunjukkan angka yang relatif besar maka sektor tersebut merupakan 

sektor yang padat karya, sedangkan jika rasio upaah/gaji terhadap NTB 

relatif kecil maka dapat diketahui bahwa sektor tersebut padat modal. 

Nilai upah/gaji (16,87%) ternyata besarnya masih jauh di bawah nilai 

surplus usaha (54,49%), padahal upah/gaji merupakan balas jasa yang 

diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Jadi 

upah/gaji merupakan satu-satunya komponen NTB yang bisa dinikmati 

oleh para pekerja. Sedangkan surplus usaha tidak dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat karena surplus usaha merupakan balas jasa atas 

kewiraswastan dan pendapatan atas pemilikan modal yang biasanya 

berupa bunga atas modal, keuntungan sebelum dipotong pajak 

penghasilan. Nilai tambah upah/gaji juga dapat digunakan untuk 

memperkirakan sektor-sektor perekonomian mana yang merupakan sektor 

padat karya dan sektor-sektor perekonomian padat modal.  

Dari Tabel 5.4. dapat diketahui bahwa sektor-sektor perekonomian di 

Kabupaten Kudus yang merupakan sektor padat karya, yang artinya dalam 

kegiatan produksinya cenderung lebih banyak membutuhkan tenaga kerja 

adalah sektor bangunan, sektor pemerintahan umum dan pertahanan serta 

sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor-sektor perekonomian lainnya yaitu 

sektor padi, sektor tanaman bahan makanan lainnya, sektor tanaman 

perkebunan, sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sektor kehutanan, sektor 

perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri makanan, 

minuman dan tembakau, sektor industri lainnya, sektor listrik, gas dan air 



minum, sektor perdagangan, sektor restoran dan hotel, sektor 

pengangkutan dan komunikasi serta sektor lembaga keuangan, real estate 

dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor yang dalam kegiatan 

produksinya cenderung membutuhkan modal besar. 

Sektor padi merupakan sektor yang padat modal karena dalam 

kegiatan produksinya, sektor ini lebih banyak membutuhkan modal 

daripada penggunaan tenaga kerja. Penyediaan modal pada sektor ini 

digunakan untuk penyediaan sarana produksi dan penggunaan alat-alat 

pertanian. Besarnya persentase masing-masing komponen penyusun NTB 

terhadap total NTB masing-masing sektor adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.4. Komponen Pembentuk NTB dan Besarnya Persentase Nilai 
Tambah 18 Sektor Perekonomian terhadap Total NTB 
Kabupaten Kudus Tahun 2002 

Kode Input Primer Kode 
Sektor 201 202 203 204 205 Jumlah 

1 18,12 79,65 1,37 0,86 0,00 100,00
2 14,11 84,98 0,22 0,69 0,00 100,00
3 39,20 57,22 1,78 1,80 0,00 100,00
4 18,70 78,09 2,00 1,21 0,00 100,00
5 20,58 72,51 6,26 0,65 0,00 100,00
6 18,20 78,42 2,63 0,75 0,00 100,00
7 5,16 93,79 0,25 0,80 0,00 100,00
8 11,82 41,32 4,42 42,44 0,00 100,00
9 13,77 78,63 4,42 3,18 0,00 100,00
10 27,33 63,97 7,22 1,48 0,00 100,00
11 49,90 38,47 6,49 5,14 0,00 100,00
12 18,23 68,75 3,18 9,84 0,00 100,00
13 40,30 42,24 2,68 14,77 0,00 100,00



14 23,90 53,80 19,66 2,63 0,00 100,00
15 24,87 66,71 4,35 4,07 0,00 100,00
16 95,24 0,00 4,76 0,00 0,00 100,00
17 61,98 27,92 7,95 2,15 0,00 100,00
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 
Keterangan kode Input Primer : 

201 = upah/gaji 

202 = surplus usaha 

203 = pembentukan modal tetap 

204 = perubahan stok 

205 = ekspor 

3. Input Antara Sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus 

Input antara merupakan biaya yang dikeluarkan habis dalam proses 

produksi berupa barang tidak tahan lama dan jasa. Barang dan jasa 

tersebut dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor 

sehingga input antara biasa disebut dengan biaya antara. 

Tabel 5.5. Input Antara Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus 
Tahun 2002 (dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Sektor Input Antara Persentase 
(%) 

8 Industri Makanan, Minuman dan 
Tembakau      309.591.647,0000 62,765

9 Industri Lainnya        79.792.305,0000 16,177
12 Perdagangan        48.180.797,0000 9,768
13 Restoran dan Hotel        25.063.240,0000 5,081
14 Pengangkutan dan Komunikasi          8.359.784,0000 1,695
11 Bangunan          7.934.994,0000 1,609
17 Jasa-jasa          4.258.811,0000 0,863
15 Lembaga Keuangan, Real Estate          3.292.040,0000 0,667



dan Jasa Perusahaan 
1 Padi          1.905.099,0000 0,386
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan          1.826.303,0000 0,370
4 Peternakan dan hasil-hasilnya             976.555,0000 0,198
10 Listrik, Gas dan Air Minum             718.879,0000 0,146
3 Tanaman Perkebunan             678.950,0000 0,138
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 632.566,0000 0,128
6 Perikanan               34.016,0000 0,007
7 Pertambangan dan Penggalian                 8.838,0000 0,002
5 Kehutanan                 2.720,0000 0,001
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,000
TOTAL 493.257.544,0000 100,000

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 

Berdasarkan Tabel 5.5. dapat dilihat bahwa sektor industri makanan, 

minuman dan tembakau mempunyai input antara atau biaya antara terbesar 

diantara sektor-sektor perekonomian lainnya, yaitu sebesar                      

Rp. 3.095.916.470.000,00 atau sekitar 62,765% dari total input antara 

yang ada. Sektor-sektor yang ada di urutan berikutnya adalah sektor 

industri lainnya (16,177%), sektor perdagangan (9,768%), sektor restoran 

dan hotel (5,081%), sektor pengangkutan dan komunikasi (1,695%) dan 

sektor bangunan (1,609%). Sektor-sektor perekonomian selain yang 

disebut di atas hanya mempunyai input antara dibawah 1%. 

Sektor industri makanan, minuman dan tembakau mempunyai biaya 

antara sebesar Rp. 3.095.916.470.000,00 artinya bahwa sektor tersebut 

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.095.916.470.000,00 atas penggunaan 

barang dan jasa sektor-sektor perekonomian lainnya dalam upaya 

menghasilkan output. Dapat dimaklumi jika biaya yang dibutuhkan oleh 

sektor industri makanan, minuman dan tembakau cukup besar karena di 



dalam proses produksinya sektor tersebut menggunakan teknologi yang 

sudah modern dan kebanyakan hasil impor sehingga biaya yang 

dikeluarkan oleh sektor ini menjadi lebih besar jika dibandingkan sektor-

sektor yang masih menggunakan teknologi sederhana seperti pada sektor 

padi, sektor peternakan dan sektor kehutanan sehingga biaya antaranya 

kecil. 

Sektor pertanian yang mengeluarkan biaya tertinggi dalam proses 

produksi untuk menghasilkan ouput adalah sektor padi, yaitu sebesar     

Rp. 19.050.990.000,00 atau sekitar 0,386% dari total input/biaya antara 

yang ada. Artinya sektor padi mengeluarkan biaya sebesar                       

Rp. 19.050.990.000,00 atas penggunaan barang dan jasa sektor-sektor 

perekonomian lainnya dalam upaya untuk menghasilkan output. Biaya ini 

dikeluarkan atas penggunaan barang dan jasa dari sektor lainnya, misalnya 

saja dari sektor industri yaitu industri pupuk. 

4. Permintaan Antara Sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus 

Selain digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, output dari 

sektor-sektor perekonomian juga digunakan sebagai permintaan antara 

oleh sektor-sektor perekonomian yang lain untuk proses produksi. 

Tabel 5.6. Permintaan Antara Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten 
Kudus Tahun 2002 (dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Sektor Permintaan 
Antara 

Persentase 
(%) 

8 Industri Makanan, Minuman dan 
Tembakau 158.910.598,7100 32,217 

12 Perdagangan 125.412.915,6603 25,425 
9 Industri Lainnya 122.757.260,7436 24,887 
14 Pengangkutan dan Komunikasi 18.211.098,0091 3,692 



15 Lembaga Keuangan, Real Estate 
dan Jasa Perusahaan 17.295.064,1339 3,506 

1 Padi 15.404.627,3020 3,123 
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 6.947.043,7021 1,408 
13 Restoran dan Hotel 6.483.646,6499 1,314 
10 Listrik, Gas dan Air Minum 5.231.015,0264 1,061 
11 Bangunan 4.959.254,2332 1,005 
17 Jasa-jasa 4.371.979,4025 0,886 
4 Peternakan dan hasil-hasilnya 3.243.667,7250 0,658 
3 Tanaman Perkebunan 2.779.977,4038 0,564 
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan 778.482,3868 0,158 
7 Pertambangan dan Penggalian 303.703,1056 0,062 
6 Perikanan 153.976,9825 0,031 
5 Kehutanan 13.232,8233 0,003 
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,000
TOTAL 493.257.544,0000 100,000

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 

Dengan melihat Tabel 5.6. dapat diketahui bahwa permintaan antara 

terbesar berasal dari sektor industri makanan, minuman dan tembakau 

yaitu sebesar Rp. 1.589.105.987.100,00 atau sekitar 32,217% dari total 

permintan antara yang ada. Dengan permintaan antara sebesar itu artinya 

sektor industri makanan, minuman dan tembakau memberikan outputnya 

sebesar  Rp. 1.589.105.987.100,00 untuk memenuhi permintaan yang akan 

digunakan sebagai bahan baku proses produksi sektor lain. Lima sektor 

lain yang mempunyai nilai permintaan antara besar adalah sektor 

perdagangan (25,425%), sektor industri lainnya (24,887%), sektor 

pengangkutan dan komunikasi (3,692%), sektor lembaga keuangan, real 

estate dan jasa perusahaan (3,506%) dan sektor padi (3,123%). Sektor-

sektor perekonomian yang lain hanya mempunyai permintaan antara 

kurang dari 2% dari total permintaan antara yang ada. 



Menurut Tabel 5.6. sektor padi mempunyai permintaan antara 

sebesar Rp. 154.046.273.020,00 atau sekitar 3,123%, yang artinya sektor 

padi memberikan outputnya sebesar Rp. 154.046.273.020,00 untuk 

memenuhi permintaan antara yang akan digunakan sebagai bahan baku 

proses produksi sektor-sektor perekonomian yang lain. Walaupun 

besarnya hanya 3,123% namun diantara sektor-sektor pertanian lain, 

sektor padi yang mempunyai permintaan antara tertinggi. Sampai saat ini 

output sektor padi memang banyak diminta oleh sektor-sektor 

perekonomian lainnya, termasuk sektor industri makanan, minuman dan 

tembakau. Output sektor padi yang digunakan sebagai permintaan antara 

sektor industri makanan, minuman dan tembakau misalnya adalah 

permintaan padi oleh industri tepung beras yang selanjutnya digunakan 

oleh industri-industri makanan.  

Sektor yang mempunyai permintaan antara terkecil adalah sektor 

kehutanan (0,003%) dan sektor perikanan (0,031%) dari total permintaan 

antara. Kecilnya angka ini dikarenakan potensi yang dimiliki Kabupaten 

Kudus pada sektor tersebut terbatas. 

Pada sektor pertanian, sektor yang mempunyai permintaan antara 

terbesar adalah sektor padi. Hal ini dapat membuktikan bahwa sektor padi 

masih tetap merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam 

pemenuhan permintaan antara untuk kelanjutan proses produksi sektor 

lainnya. Hal ini dapat menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor 



dimana sektor yang satu membutuhkan sektor yang lain dalam 

menjalankan proses produksinya.  

5. Impor Sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus 

 Agar proses produksi dapat terus berlangsung, suatu daerah atau 

wilayah akan melakukan impor dari wilayah lain jika kebutuhan input di 

wilayahnya tidak dapat terpenuhi. Impor yang dimaksud disini adalah 

impor yang berasal dari luar Kabupaten Kudus maupun luar negeri. 

Besarnya impor masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Kudus 

pada tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 5.7. di bawah ini: 

 

Tabel 5.7. Impor Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus Tahun 
2002 (dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Sektor Impor Persentase 
(%) 

8 Industri Makanan, Minuman dan 
Tembakau       84.742.196,7400 18,692

9 Industri Lainnya       44.690.335,1800 9,858
12 Perdagangan       15.090.932,0200 3,329
13 Restoran dan Hotel         7.378.971,8760 1,628
11 Bangunan         4.034.564,2280 0,890
14 Pengangkutan dan Komunikasi         3.598.968,1130 0,794
17 Jasa-jasa         1.878.376,3880 0,414
1 Padi         1.291.788,1840 0,285
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan            955.507,7211 0,211
15 Lembaga Keuangan, Real Estate 

dan Jasa Perusahaan            810.160,2547 0,179



2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 422.575,7871 0,093
3 Tanaman Perkebunan            359.419,3299 0,079
10 Listrik, Gas dan Air Minum            250.185,4646 0,055
4 Peternakan dan hasil-hasilnya            182.192,0347 0,040
6 Perikanan              12.832,6997 0,003
7 Pertambangan dan Penggalian                3.996,4729 0,001
5 Kehutanan                1.130,4405 0,000
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,000
TOTAL impor sektor 

165.704.132,9342 36,550
309 Permintaan Akhir 287.654.434,0000 63,450

TOTAL impor 
453.358.566,9342 100,000

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai total impor 

Kabupaten Kudus pada tahun 2002 adalah sebesar Rp. 

4.533.585.669.342,00. Dari jumlah tersebut sektor yang merupakan 

pengimpor terbesar adalah sektor industri makanan, minuman dan 

tembakau yaitu sekitar 18,692% dari nilai total impor. Impor yang 

digunakan untuk memenuhi permintaan akhir adalah sebesar                   

Rp. 2.876.544.340,000,00 atau sekitar 63,450% dari total impor yang ada. 

Impor dari sektor industri makanan, minuman dan tembakau adalah 

yang paling besar bila dibandingkan impor dari sektor-sektor 

perekonomian yang lain. Hal ini dikarenakan di Kudus terdapat banyak 

industri rokok sehingga untuk memenuhi bahan bakunya yang berupa 

tembakau, Kabupaten Kudus harus mengimpor dari wilayah lain karena di 

Kudus tidak diusahakan tanaman tembakau karena iklim dan topografinya 

tidak cocok. 



Sektor padi sendiri mempunyai nilai impor Rp. 12.917.881.840,00 

atau hanya sekitar 0,285% dari seluruh total impor yang ada. Walaupun 

impor sektor padi tertinggi diantara sektor pertanian yang lain namun 

nilainya cukup kecil (<1%) sehingga bisa dikatakan sektor ini tidak begitu 

tergantung pada wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan inputnya. 

B. Keterkaitan Sektor Padi dengan Sektor Lainnya 

1. Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage)

Untuk mengetahui dampak dari perubahan permintaan akhir dari 

suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah 

dapat dilihat dari besarnya nilai keterkaitan ke belakang (backward 

linkage). Dengan mengetahui nilai keterkaitan ke belakang maka dapat 

dicari Indeks Daya Penyebaran sehingga dapat diketahui tingkat 

keterkaitan ke belakang dari sektor yang bersangkutan. Data yang 

menunjukkan besarnya nilai keterkaitan ke belakang dan Indeks Daya 

Penyebaran sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kudus ditampilkan 

pada Tabel 5.8. berikut ini : 

Tabel 5.8. Keterkaitan ke Belakang (r) dan Indeks Daya Penyebaran (α)
Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus Tahun 2002  

Kode Sektor Keterkaitan ke 
Belakang (r) 

Indeks Daya 
Penyebaran (α)

1 Padi 1,147793 0,923101 
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 1,049472 0,844027 
3 Tanaman Perkebunan 1,141639 0,918151 
4 Peternakan dan hasil-hasilnya 1,174179 0,944322 
5 Kehutanan 1,116226 0,897713 
6 Perikanan 1,170449 0,941321 
7 Pertambangan dan Penggalian 1,043332 0,839089 
8 Industri Makanan, Minuman dan 

Tembakau 1,451110 1,167040 



9 Industri Lainnya 1,423510 1,144843 
10 Listrik, Gas dan Air Minum 1,099580 0,884326 
11 Bangunan 1,534946 1,234465 
12 Perdagangan 1,206767 0,970530 
13 Restoran dan Hotel 1,837690 1,477943 
14 Pengangkutan dan Komunikasi 1,381230 1,110840 
15 Lembaga Keuangan, Real Estate 

dan Jasa Perusahaan 1,131200 0,909756 
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan 1,186733 0,954418 
17 Jasa-jasa 1,285532 1,033876 
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 1,000000 0,804240 
Sumber : Diolah dari Lampiran 4 
 

Dari data yang tertulis pada Tabel 5.8. tampak bahwa sektor yang 

memiliki keterkaitan ke belakang terbesar adalah sektor restoran dan hotel, 

yaitu sebesar 1,837690. Artinya  setiap kenaikan 1 (satu) unit permintan 

akhir sektor restoran dan hotel akan mengakibatkan kenaikan total output 

sebesar  1,837690. Sedangkan untuk sektor pertanian yang memiliki 

keterkaitan ke belakang terbesar adalah sektor peternakan dan hasil-

hasilnya, yaitu sebesar 1,174179. Angka tersebut mempunyai makna 

bahwa setiap kenaikan 1 (satu) unit permintan akhir sektor peternakan dan 

hasil-hasilnya akan mengakibatkan kenaikan total output sebesar 1,174179 

unit, dengan rincian : 

- Dampak langsung atas satu unit permintaan akhir sektor peternakan 

dan hasil-hasilnya terhadap sektor yang bersangkutan adalah sebesar 

1,000691 (dapat dilihat pada Lampiran 4, Matriks Kebalikan (1-Ad)-1 

Atas Dasar Harga Produsen, kolom 4 baris 4). 



- Dampak tidak langsung atas satu unit permintan akhir sektor 

peternakan dan hasil-hasilnya terhadap output sektor-sektor lainnya 

adalah sebesar 1,174179 – 1,000691 = 0,173488 

Hal ini berarti permintaan akhir sektor peternakan dan hasil-hasilnya 

mempunyai dampak yang lebih besar terhadap sektor itu sendiri. Sebagai 

contoh output sektor peternakan yang digunakan sebagai input sektor 

peternakan adalah telor ayam yang merupakan output sektor peternakan 

dijadikan input sektor peternakan dalam bentuk anak ayam hasil dari telor 

yang telah ditetaskan. Kondisi ini sebenarnya kurang baik bagi 

pembangunan ekonomi suatu wilayah sebab sektor tersebut berarti kurang 

peka karena tidak memiliki reaksi yang cepat terhadap pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan atau dengan kata lain sektor peternakan lebih 

banyak membutuhkan output sector peternakan daripada output sector 

perekonomian lain 

Sektor padi memiliki keterkaitan ke belakang sebesar 1,147793. 

Angka ini memiliki arti bahwa setiap satu unit peningkatan permintaan 

akhir sektor padi akan mengakibatkan kenaikan total output sebesar 

1,147793 unit, dengan rincian : 

- Dampak langsung atas satu unit permintaan akhir sektor padi terhadap 

sektor yang bersangkutan adalah sebesar 1,025141 (dapat dilihat pada 

Lampiran 4, Matriks Kebalikan (1-Ad)-1 Atas Dasar Harga Produsen, 

kolom 1 baris 1). 



- Dampak tidak langsung atas satu unit permintan akhir sektor padi 

terhadap output sektor-sektor lainnya adalah sebesar 1,147793 –  

1,025141 = 0,122652. 

Seperti halnya pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya, permintaan akhir 

sektor padi juga mempunyai dampak yang lebih besar terhadap sektor itu 

sendiri. Sebagai contoh adalah padi yang digunakan kembali sebagai input 

dalam bentuk bibit padi. Dampak tidak langsung terbesar berasal dari 

sektor industri lainnya, yaitu sebesar 0,055773 (dapat dilihat pada 

Lampiran 4, Matriks Kebalikan (1-Ad)-1 Atas Dasar Harga Produsen, 

kolom 1 baris 9). 

Dari Tabel 5.8. juga dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki Indeks 

Daya Penyebaran tinggi (α>1) adalah sektor industri makanan, minuman 

dan tembakau (1,167040), sektor industri lainnya (1,144843), sektor 

bangunan (1,234465), sektor restoran dan hotel (1,477943), sektor 

pengangkutan dan komunikasi (1,110840) dan sektor jasa-jasa sebesar 

1,033876, artinya sektor tersebut mendapat pengaruh yang tinggi atau 

dalam kegiatan produksinya sektor tersebut banyak membutuhkan output  

sektor lain untuk input. Tidak ada sektor pertanian yang mempunyai 

Indeks Daya Penyebaran tinggi (α>1), yang berarti sektor pertanian 

termasuk di dalamnya adalah sektor padi tidak begitu mendapat pengaruh 

dari sektor yang lain. Sektor peternakan dan hasil-hasilnya yang memiliki 

nilai keterkaitan ke belakang tinggi hanya memiliki Indeks Daya 

Penyebaran sebesar 0,944322. Sektor padi hanya mempunyai Indeks Daya 



Penyebaran sebesar 0,923101, walaupun sektor tersebut hanya memiliki 

α<1 namun besarnya pengaruh sektor perekonomian yang lain terhadap 

sektor padi dapat dilihat melalui besarnya kebutuhan input sektor ini dari 

sektor lain, seperti terlihat pada Tabel 5.9. 

Dengan melihat Tabel 5.9. dapat diketahui bahwa sektor yang paling 

mempengaruhi sektor padi adalah sektor industri lainnya. Sebagai contoh, 

output sektor padi yang digunakan sebagai input sektor industri lainnya 

adalah pada industri penggilingan padi sedangkan output sektor industri 

lainnya yang digunakan sektor padi sebagai input adalah pada industri 

pupuk, pestisida dan mesin-mesin pertanian. Sektor industri lainnya ini 

memberikan kontribusinya sebesar 3,83% dari total input sektor padi. 

Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan (3,10%) dan sektor padi sendiri 

(2,45%). Dari tabel di atas juga terlihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

inputnya,   sektor   padi   masih   melakukan   impor  sebesar                   

Rp. 12.917.881.840,00 atau sekitar  7,68% dari total kebutuhan inputnya. 

 

Tabel 5.9. Kebutuhan Input Sektor Padi di Kabupaten Kudus Tahun 2002 
(dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Sektor Input Persentase 
(%) 

1 Padi 411.962,7500 2,45
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 0,0000 0,00
3 Tanaman Perkebunan 0,0000 0,00
4 Peternakan dan hasil-hasilnya 25.119,2109 0,15
5 Kehutanan 3,4198 0,00
6 Perikanan 7.193,3848 0,04



7 Pertambangan dan Penggalian 0,0000 0,00
8 Industri Makanan, Minuman dan 

Tembakau 0,0000 0,00
9 Industri Lainnya 644.596,5000 3,83
10 Listrik, Gas dan Air Minum 0,0000 0,00
11 Bangunan 194.549,7500 1,16
12 Perdagangan 521.678,7114 3,10
13 Restoran dan Hotel 0,0000 0,00
14 Pengangkutan dan Komunikasi 41.043,9570 0,24
15 Lembaga Keuangan, Real Estate 

dan Jasa Perusahaan 21.831,9141 0,13
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan 0,0000 0,00
17 Jasa-jasa 37.119,4020 0,22
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,00
190 Input Antara 1.905.099,0000 11,33
200 Impor 1.291.788,1840 7,68
209 Input Primer (NTB) 13.621.383,0000 80,99
210 Total Input 16.818.270,1840 100,00

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 

2. Keterkaitan ke Depan (Forward Linkage)

Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor 

sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing 

sektor perekonomian dapat dilihat dari besarnya nilai keterkaitan ke depan 

(forward linkage). Dengan mengetahui besarnya nilai keterkaitan ke depan 

maka dapat dicari Indeks Derajat Kepekaan, sehingga dapat diketahui 

tingkat keterkaitan ke depan dari sektor yang bersangkutan. 

Tabel 5.10. Keterkaitan ke Depan (s) dan Indeks Derajat Kepekaan (β)
Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus Tahun 
2002  

Kode Sektor Keterkaitan 
ke Depan (s) 

Indeks Derajat 
Kepekaan (β)

1 Padi 1,063510 0,855317 
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 1,027548 0,826395 
3 Tanaman Perkebunan 1,043798 0,839464 
4 Peternakan dan hasil-hasilnya 1,018913 0,819450 



5 Kehutanan 1,000098 0,804318 
6 Perikanan 1,001065 0,805096 
7 Pertambangan dan Penggalian 1,001109 0,805131 
8 Industri Makanan, Minuman dan 

Tembakau 2,279899 1,833585 
9 Industri Lainnya 2,202045 1,770972 
10 Listrik, Gas dan Air Minum 1,022591 0,822408 
11 Bangunan 1,184972 0,953001 
12 Perdagangan 1,902772 1,530285 
13 Restoran dan Hotel 1,192703 0,959219 
14 Pengangkutan dan Komunikasi 1,176889 0,946501 
15 Lembaga Keuangan, Real Estate 

dan Jasa Perusahaan 1,124351 0,904248 
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan 1,034137 0,831694 
17 Jasa-jasa 1,104991 0,888677 
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 1,000000 0,804240 
Sumber : Diolah dari Lampiran 4 
 

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat diketahui bahwa sektor yang 

mempunyai keterkaitan ke depan tertinggi adalah sektor industri makanan, 

minuman dan tembakau, yaitu sebesar 2,279899. Dimana angka tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) unit permintaan akhir pada 

masing-masing sektor perekonomian akan mengkibatkan kenaikan output 

sektor industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,279899 unit. 

 Sektor pertanian yang mempunyai keterkaitan ke depan tertinggi 

adalah sektor padi, yaitu sebesar 1,063510. Hal ini berarti setiap kenaikan 

1 (satu) unit permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian 

akan menyebabkan kenaikan output sektor padi sebesar 1,063510 unit. 

Selanjutnya berdasarkan tabel 5.10. dapat dilihat juga bahwa diantara 

sektor-sektor pertanian lainnya, sektor yang memiliki  Indeks Derajat 

Kepekaan tertinggi adalah sektor padi walaupun nilainya kurang dari 1 



(β<1) yaitu hanya sebesar 0,855317. Dengan nilai Indeks Derajat 

Kepekaan tertinggi diantara sektor-sektor pertanian lainnya berarti output 

dari sektor padi yang paling banyak dimanfaatkan sebagai input oleh 

sektor-sektor perekonomian lainnya. Sebagai contoh adalah pada industri 

jenang yang banyak memanfaatkan output ketan untuk dijadikan input 

dalam proses produksinya. 

Dari Tabel 5.10. juga dapat diketahui bahwa sektor yang mempunyai 

Indeks Derajat Kepekaan (β>1) adalah sektor industri makanan, minuman 

dan tembakau (1,833585), sektor industri lainnya (1,770972) dan sektor 

perdagangan (1,530285). Berarti ketiga sektor tersebut mempunyai nilai 

keterkaitan ke depan di atas rata-rata semua sektor perekonomian lainnya, 

atau dengan kata lain ketiga sektor tersebut memiliki pengaruh yang tinggi 

terhadap semua sektor perekonomian lainnya. Artinya, output dari ketiga 

sektor tersebut banyak diminta atau dimanfaatkan oleh sektor 

perekonomian lain sebagai input dalam proses produksi. 

Adapun besarnya pengaruh sektor padi terhadap sektor-sektor 

perekonomian lainnya yang memanfaatkan output dari sektor padi dapat 

dilihat pada Tabel 5.11. berikut : 

Tabel 5.11. Permintaan Output Sektor Padi oleh Sektor Perekonomian lain  
di Kabupaten Kudus Tahun 2002 (dalam puluhan ribu rupiah) 

Kode Sektor Permintaan Persentase 
(%) 

1 Padi 411.962,7500 2,45
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 0,0000 0,00
3 Tanaman Perkebunan 0,0000 0,00
4 Peternakan dan hasil-hasilnya 1.575,8605 0,01
5 Kehutanan 0,0000 0,00
6 Perikanan 2,7612 0,00



7 Pertambangan dan Penggalian 0,0000 0,00
8 Industri Makanan, Minuman dan 

Tembakau 14.988.621,0460 89,12
9 Industri Lainnya 293,7359 0,00
10 Listrik, Gas dan Air Minum 0,0000 0,00
11 Bangunan 0,0000 0,00
12 Perdagangan 2.158,7927 0,01
13 Restoran dan Hotel 0,0000 0,00
14 Pengangkutan dan Komunikasi 0,0000 0,00
15 Lembaga Keuangan, Real Estate 

dan Jasa Perusahaan 0,0000 0,00
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan 3,7720 0,00
17 Jasa-jasa 8,5837 0,00
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,00
180 Permintaan Antara 15.404.627,3020 91,59
309 Permintaan Akhir 1.413.642,8820 8,41
310 Total Permintaan 16.818.270,1840 100,00

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
 

Berdasarkan Tabel 5.11. dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki 

permintaan terbesar terhadap output sektor padi adalah sektor industri 

makanan, minuman dan tembakau, yaitu sebesar Rp. 149.886.210.460,00 

atau sekitar 89,12% dari total permintaan atas sektor padi. Selain itu dapat 

juga diketahui adanya permintaan akhir terhadap sektor padi yaitu sebesar 

Rp.14.136.428.820,00 atau sebesar 8,41% dari total permintaannya. 

Apabila dibandingkan dengan permintaan akhir yang hanya sebesar 8,41% 

dari total permintaan, permintaan antara terhadap sektor padi ternyata jauh 

lebih besar, yaitu 91,59%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor padi 

sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan antara dari sektor 

lainnya, terutama sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Jadi 

jika sektor padi tidak ada tentu saja sektor industri makanan, minuman dan 

tembakau tidak akan dapat  berkembang. Sebagai contoh adalah pada 



industri jenang yang mebutuhkan output sektor padi yang berupa beras 

ketan yang selanjutnya digunakan sebagai input dalam produksi 

pembuatan jenang. 

3. Sektor Unggulan  (Leading Sector) Perekonomian di Kabupaten 

Kudus 

Apabila suatu sektor memiliki α>1 dan β>1 maka sektor tersebut 

dapat dijadikan sektor unggulan (leading sector). Apabila sektor-sektor 

perekonomian di Kabupaten Kudus dipetakan menurut Indeks Daya 

Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK), maka dapat 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu : 

a. Kelompok I (Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan 

tinggi) 

Merupakan kelompok sektor-sektor perekonomian yang dapat 

dikategorikan sebagai leading sector. Termasuk dalam kelompok ini 

adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau serta sektor 

industri lainnya. 

 

b. Kelompok II (Indeks Daya Penyebaran rendah dan Indeks Derajat 

Kepekaan tinggi) 

Yang termasuk dalam kelompok ini hanya sektor perdagangan. 

c. Kelompok III (Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan 

rendah) 



Termasuk dalam kelompok ini adalah sektor padi, sektor tanaman 

bahan makanan lainnya, sektor tanaman perkebunan, sektor peternakan 

dan hasil-hasilnya, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air minum, sektor 

lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan, sektor 

pemerintahan umum dan pertahanan. 

d. Kelompok IV (Indeks Daya Penyebaran tinggi dan Indeks Derajat 

Kepekaan rendah) 

Termasuk dalam kelompok ini adalah sektor bangunan, sektor restoran 

dan hotel, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. 
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Gambar 5.1.   Posisi Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus          
Tahun 2002 

 Keterangan :  Angka 1 sampai 18 adalah sektor-sektor perekonomian     
di Kabupaten Kudus  

Keterangan : 

1. Sektor Padi 



2. Sektor Tanaman Bahan Makanan Lainnya 

3. Sektor Perkebunan 

4. Sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya 

5. Sektor Kehutanan 

6. Sektor Perikanan 

7. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

8. Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau  

9. Sektor Industri Lainnya 

10. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum 

11. Sektor Bangunan 

12. Sektor Perdagangan 

13. Sektor Restoran dan Hotel 

14. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  

15. Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 

16. Sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan 

17. Sektor Jasa-jasa 

18. Kegiatan-kegiatan Lain yang belum jelas batasannya 

Berdasarkan pangelompokan tersebut dapat diketahui bahwa tidak 

ada sektor pertanian di Kabupaten Kudus yang dapat dijadikan sektor 

unggulan (leading sector). Sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten 

Kudus adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau serta 

sektor industri lainnya. Hal ini dikarenakan selama ini Kudus memang 

dikenal dengan industri rokok sehingga tidak mengherankan apabila sektor 



industri di Kabupaten Kudus menyumbangkan PDRB terbesar diantara 

sektor-sektor perekonomian lainnya dan juga merupakan sektor yang 

paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor padi hanya berada pada 

kelompok III (Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan 

rendah). Padahal jika mengingat besarnya potensi yang dimiliki sektor 

padi, seharusnya sektor ini mampu dikembangkan lagi agar jumlah 

outputnya  lebih besar dan semakin banyak diminta oleh sektor lain 

sehingga sektor padi dapat mempunyai peran yang cukup berarti dalam 

memberikan pengaruhnya terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya.  

 

C. Rasio Input Antara dan Rasio Permintaan Antara 

Besarnya pemakaian barang dan jasa dari output sektor lain yang 

digunakan habis untuk proses produksi sektor yang bersangkutan, dapat 

diketahui dengan melihat besarnya Rasio Input Antara (RIA). Rasio Input 

Antara juga dapat digunakan untuk melihat besarnya biaya antara yang 

dibutuhkan suatu sektor untuk menghasilkan barang dan jasa sektor yang 

bersangkutan. Sedangkan besarnya permintaan atas output suatu sektor yang 

digunakan oleh sektor lain untuk proses produksi dapat diketahui dengan 

melihat besarnya Rasio Permintaan Antara (RPA). 

Tabel 5.12. Rasio Input Antara dan Rasio Permintaan Antara Sektor-sektor 
Perekonomian di Kabupaten Kudus Tahun 2002  

Kode Sektor RIA RPA 
1 Padi 0,1901 0,9159
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya 0,0625 0,4113
3 Tanaman Perkebunan 0,1649 0,4414
4 Peternakan dan hasil-hasilnya 0,1432 0,4007



5 Kehutanan 0,1111 0,3820
6 Perikanan 0,1631 0,5362
7 Pertambangan dan Penggalian 0,0416 0,9832
8 Industri Makanan, Minuman dan 

Tembakau 0,4297 0,1732
9 Industri Lainnya 0,4799 0,4732
10 Listrik, Gas dan Air Minum 0,1027 0,5544
11 Bangunan 0,5967 0,2472
12 Perdagangan 0,2065 0,4093
13 Restoran dan Hotel 0,7646 0,1528
14 Pengangkutan dan Komunikasi 0,3836 0,5842
15 Lembaga Keuangan, Real Estate dan 

Jasa Perusahaan 0,1108 0,4672
16 Pemerintahan Umum dan 

Pertahanan 0,1834 0,0513
17 Jasa-jasa 0,2926 0,2084
18 Kegiatan yang Belum Jelas 

Batasannya 0,0000 0,0000
Rata-rata 0,2459 0,4107

Sumber : Diolah dari Lampiran 2 
Dengan melihat Tabel 5.12. dapat diketahui bahwa sektor padi 

mempunyai nilai Rasio Input Antara (RIA) tertinggi apabila dibandingkan 

sektor pertanian lainnya. Nilai RIA sektor padi adalah sebesar 0,1901, yang 

artinya sektor padi membutuhkan biaya sebesar 19,01% dari nilai output untuk 

menjalankan proses produksinya. Dengan nilai RIA sebesar itu sektor padi 

termasuk sektor yang mempunyai RIA < RIA rata-rata. Jadi dapat dikatakan 

bahwa biaya produksi yang dibutuhkan sektor padi relatif rendah. Nilai RIA 

rata-rata dari seluruh sektor perekonomian yang ada adalah sebesar 0,2459 

yang berarti biaya antara yang digunakan seluruh sektor perekonomian di 

Kabupaten Kudus untuk proses produksi adalah sebesar 24,59 % dari nilai 

outputnya.  

Selanjutnya berdasarkan Tabel 5.12. dapat dilihat juga bahwa sektor 

pertanian lainnya yang mempunyai  Rasio Input Antara terkecil apabila 



dibandingkan sektor pertanian lainnya  adalah sektor tanaman bahan makanan 

lainnya, yaitu sebesar 0,0625. Angka ini mempunyai arti bahwa sektor 

tanaman bahan makanan lainnya hanya memerlukan biaya sebesar 6,26% dari 

nilai output untuk menjalankan proses produksinya. RIA tertinggi dimiliki 

oleh sektor restoran dan hotel, yaitu sebesar 0,7646. Dengan RIA sebesar itu 

berarti sektor restoran dan hotel membutuhkan 76,46% dari output yang 

dihasilkan dalam menjalankan proses produksinya. 

Menurut BPS dan BKPPD Kudus (2001) suatu sektor dikatakan 

memiliki RPA relatif tinggi bila nilai RPA sektor tersebut > 80% dan bila 

suatu sektor nilai RPA-nya < 20% maka sektor tersebut memiliki RPA yang 

relatif rendah. Dari Tabel 5.12. dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang 

memiliki Rasio Permintaan Antara tinggi (RPA>80%) adalah sektor 

pertambangan dan penggalian (98,32%) dan sektor padi (91,59%).  

Sementara itu, jika dilihat masing-masing sektor pertanian ternyata  

nilai Rasio Input Antara (RIA) < RIA rata-rata, nilai Rasio Permintaan Akhir 

(RPA) yang dimiliki oleh masing-masing sektor pertanian tersebut relatif 

besar (RPA > RPA rata-rata) kecuali pada sektor kehutanan yang hanya 

mempunyai  nilai RPA sebesar 0,3820. Nilai RPA rata-rata di Kabupaten 

Kudus adalah sebesar 0,4107 yang berarti 41,07 % output dari sektor-sektor 

perekonomian di Kabupaten Kudus digunakan untuk memenuhi permintaan 

antara dan 58,93 % digunakan untuk memenuhi permintaan akhir. Dari lima 

komponen penyusun permintaan akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi 

pemerintah, pembentukaan modal tetap, perubahan stok dan ekspor), output 



tersebut paling banyak diekspor. Jadi Kabupaten Kudus menjadi besar 

pendapatan daerahnya karena adanya devisa yang diterima dari ekspor 

tersebut.  

Nilai RPA tertinggi pada sektor pertanian dimiliki oleh sektor padi, 

yaitu sebesar 0,9159 yang artinya adalah 91,59% dari output sektor padi ini 

digunakan oleh sektor-sektor perekonomian lainnya sebagai bahan baku 

proses produksi atau dengan kata lain hanya 19,01% dari output sektor padi 

yang digunakan untuk konsumsi akhir. Dengan nilai RPA sebesar itu berarti 

output sektor padi banyak diminta untuk memenuhi permintaan antara oleh 

sektor-sektor perekonomian yang lain untuk menjalankan proses produksinya 

sebagai input, tidak terkecuali oleh sektor industri makanan, minuman dan 

tembakau yang menghasilkan output terbesar diantara sektor-sektor 

perekonomian yang lain. Dengan kondisi seperti itu, berarti sektor padi 

merupakan sektor penunjang bagi jalannya kegiatan produksi sektor-sektor 

perekonomian yang lain. 

Sektor-sektor yang memiliki Rasio Permintan Antara kecil (RPA< 

20%) antara lain sektor industri makanan, minuman dan tembakau (17,32%), 

sektor restoran dan hotel (15,28%) serta sektor pemerintahan umum dan 

pertahanan (5,13%). Dengan nilai RPA sebesar 17,32%, berarti sektor industri 

makanan, minuman dan tembakau dikatakan memiliki tingkat ketergantungan 

yang relatif tinggi pada sektor lain untuk menjalankan proses produksinya. 

Dengan fenomena seperti itu, hendaknya para pelaku ekonomi dapat 

melakukan beberapa pembaharuan dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat 



lebih memperbesar peranan sektor pertanian, terutama sektor padi yang 

ternyata memiliki input antara yang relatif kecil dan permintaan antara relatif 

besar sehingga outpunya banyak diminta oleh sektor lain dalam kelangsungan 

proses produksinya. Jadi sebenarnya sektor padi dapat memberikan nilai 

tambah (value added) yang besar apabila pelaku ekonomi dapat melakukan 

pemasokan dan pemasaran sektor padi secara optimal ke sektor-sektor 

perekonomian yang membutuhkan. 

C. Pembahasan 

Kabupaten Kudus selama ini dikenal masyarakat sebagai daerah atau 

kota industri karena pesatnya pertumbuhan sektor industri di daerah ini 

terutama sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Pesatnya 

pertumbuhan sektor tersebut dikarenakan sampai saat ini Kabupaten Kudus 

merupakan salah satu kota penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah bahkan di 

Indonesia. Selain itu Kabupaten Kudus juga dikenal sebagai kota penghasil 

jenang, yaitu makanan yang dibuat dari beras ketan. Beras ketan ini 

merupakan salah satu output dari sektor padi sehingga dalam proses 

produksinya sektor industri makanan, minuman dan tembakau terutama 

industri jenang sangat membutuhkan output dari sektor padi jenis ketan yang 

berupa beras ketan. 

Pada tahun 2002, sektor padi memberikan kontribusi sebesar 1,04% 

bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kudus. Jumlah 

ini merupakan kontributor terbesar kedua pada sektor pertanian, setelah sektor 

tanaman bahan makanan lainnya (1,11%). Walaupun sektor padi hanya 



memberikan kontibusi sebesar 1,04% bagi PDRB di Kabupaten Kudus, namun 

peranan sektor padi dalam pembangunan wilayah tidak dapat dipandang 

sebelah mata apalagi diabaikan. Pesatnya atau majunya pertumbuhan sektor 

perekonomian lain terutama sektor industri makanan, minuman dan tembakau 

tidak dapat begitu saja tumbuh tanpa adanya sektor lain termasuk sektor padi 

karena dalam perekonomian suatu wilayah, sektor yang satu saling 

mempengaruhi atau saling terkait dengan sektor yang lain. Hubungan 

keterkaitan antara sektor padi dengan sektor perekonomian lain tercermin 

dalam penggunaan output sektor padi sebagai input sektor perekonomian 

lainnya dan penggunaan output sektor perekonomian lainnya sebagai input 

sektor padi dalam proses produksinya. Adanya hubungan keterkaitan ini dapat 

meningkatkan kontribusi sektor padi dan sektor perekonomian lainnya dalam 

PDRB yang selanjutnya dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten 

Kudus. 

Berdasarkan analisis Input-Output Tahun 2002 yang telah dilakukan, 

dalam sektor pertanian output sektor padi menduduki urutan  kedua  yaitu 

sebesar 0,984% (Tabel 5.1.) setelah sektor tanaman bahan makanan lainnya. 

Output dari sektor padi tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan antara 

dan permintaan akhir. Output sektor padi yang digunakan untuk memenuhi 

permintaan antara adalah sebesar 91,59% (Tabel 5.11), sedangkan output yang 

digunakan untuk memenuhi permintaan akhir sebesar 8,41% (Tabel 5.11.). 

Hal ini menunjukkan bahwa output dari sektor padi lebih banyak digunakan 

untuk memenuhi permintaan antara sektor perekonomian lainnya daripada 



digunakan untuk memenuhi permintaan akhir (konsumsi rumah tangga, 

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor). 

Sektor perekonomian yang banyak memanfaatkan output dari sektor padi 

untuk  proses produksinya adalah sektor industri makanan, minuman dan 

tembakau yaitu sebesar 89,12% (Tabel 5.11.). Sebagai contoh adalah 

permintaan beras ketan yang digunakan sebagai input dalam pembuatan 

jenang Kudus. 

Sektor padi disamping menghasilkan output yang digunakan untuk 

memenuhi permintaan sektor perekonomian lain, juga membutuhkan output 

dari sektor perekonomian lain sebagai input dalam proses produksi. Sektor 

padi paling banyak membutuhkan input yang berasal dari output sektor 

industri lainnya, yaitu sebesar 3,83% (Tabel 5.9.) dari total input sektor padi. 

Output dari sektor industri lainnya yang digunakan sebagai input oleh sektor 

padi misalnya berupa pupuk, pestisida dan mesin-mesin pertanian. Input ini 

tidak semuanya diproduksi sendiri namun ada juga yang diperoleh dari impor 

di luar wilayah Kabupaten Kudus. Nilai impor sektor padi adalah sebesar 

7,68% (Tabel 5.9.) dari total kebutuhan input sektor padi. Kebutuhan input 

sektor padi yang  paling besar adalah input primer yaitu sebesar 80,99% 

(Tabel 5.9.). Input primer atau nilai tambah bruto merupakan biaya atau balas 

jasa yang timbul akibat pemakaian faktor produksi. Bentuk dari input primer 

adalah upah/gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal, pajak tak langsng 

netto dan subsidi. Rasio surplus usaha terhadap input primer atau nilai tambah 

primer relatif lebih besar apabila dibandingkan rasio upah/gaji. Hal ini 



menunjukkan bahwa kebanyakan sektor perekonomian di Kudus merupakan 

sektor yang padat modal. 

Nilai keterkaitan ke belakang yang dimiliki sektor padi adalah sebesar 

1,147793 (Tabel 5.8.). Hal ini berarti bahwa setiap 1 (satu) unit peningkatan 

permintaan akhir sektor padi akan mengakibatkan kenaikan total output 

sebesar 1,147793 unit. Indeks Daya Penyebaran sektor padi sebesar 0,923101 

(Tabel 5.8.), artinya sektor ini tidak banyak mendapat pengaruh dari sektor 

perekonomian lain atau dengan kata lain sektor padi tidak banyak 

menggunakan output sektor perekonomian lain sebagai input dalam proses 

produksinya. 

Nilai keterkaitan ke depan yang dimiliki sektor padi adalah sebesar 

1,063510 (Tabel 5.10.) yang artinya setiap kenaikan 1 (satu) unit permintaan 

akhir pada masing-masing sektor perekonomian akan menyebabkan kenaikan 

output sektor padi sebesar 1,063510 unit. Sektor padi mempunyai Indeks 

Derajat Penyebaran sebesar 0,855317 (Tabel 5.10.). Hal ini menunjukkan 

bahwa diantara sektor-sektor perekonomian lainnya, sektor padi tidak begitu 

mempunyai pengaruh yang tinggi atau dengan kata lain output dari sektor padi 

tidak begitu banyak dimanfaatkan sebagai input oleh sektor-sektor 

perekonomian lain dalam proses produksi. Namun apabila dibandingkan nilai 

Indeks Derajat Kepekaan sektor pertanian yang lain, nilai Indeks Derajat 

Kepekaan sektor padi adalah yang paling tinggi sehingga dapat dikatakan 

bahwa diantara sektor-sektor pertanian yang lain, output dari sektor padi yang 



paling banyak dimanfaatkan sebagai input oleh sektor-sektor perekonomian 

lain dalam proses produksi. 

Sektor padi mempunyai nilai Rasio Input Antara (RIA) tertinggi bila 

dibandingkan nilai RIA sektor pertanian yang lain yaitu sebesar 0,1901 (Tabel 

5.12.) artinya sektor padi membutuhkan biaya sebesar 19,01% dari nilai 

output yang dihasilkan untuk menjalankan proses produksinya. Nilai Rasio 

Permintaan Antara (RPA) sektor padi adalah sebesar 0,9159 (Tabel 5.12.) 

yang artinya adalah 91,59% dari output sektor padi ini digunakan untuk 

memenuhi permintaan antara oleh sektor-sektor perekonomian lain sebagai 

input dalam proses produksi. 

Sektor yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan (leading sector) 

di Kabupaten Kudus adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau 

serta sektor industi lainnya. Sektor padi hanya berada pada kelompok III 

(Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan rendah). Padahal 

apabila mengingat besarnya potensi yang dimiliki, sebenarnya sektor ini 

mampu lebih dikembangkan lagi sehingga dengan adanya hubungan 

keterkaitan antara sektor padi dengan sektor industri makanan, minuman dan 

tembakau serta sektor industri lainnya diharapkan sektor padi dapat 

mempunyai peran yang cukup berarti dalam memberikan pengaruhnya bagi 

sektor perekonomian lainnya. Selain itu, dengan adanya hubungan keterkaitan 

tadi diharapkan output sektor padi dapat memenuhi kebutuhan input sektor 

industri makanan, minuman dan tembakau serta sektor industri lainnya dan 

dapat mengurangi jumlah impor sektor industri makanan, minuman dan 



tembakau serta sektor industri lainnya dan yang paling penting adalah 

mengurangi jumlah impor output sektor padi. 

Sebagai gambaran adanya keterkaitan antara sektor padi dengan 

sektor-sektor perekonomian lainnya yaitu sektor padi menghasilkan output 

yang berupa padi. Padi ini selanjutnya dijadikan input oleh sektor industri 

lainnya (industri penggilingan padi) sehingga menghasilkan output yang 

berupa beras. Output ini perlu dipasarkan untuk memenuhi permintaan 

konsumen sehingga beras akan menjadi input pada sektor perdagangan. Dalam 

perjalanannya menuju ke konsumen beras telah menjadi input bagi sektor 

pengangkutan. Hasil dari penjualan beras tersebut, sebagian hasil yang 

diperoleh disimpan di Bank dalam bentuk tabungan. Sehingga dapat dikatakan 

sebagai input oleh sektor lembaga keuangan. Dana yang tersimpan selanjutnya 

dikelola lebih lanjut oleh Bank misalnya untuk pelayanan kredit bagi 

pengusaha kecil maupun besar untuk meningkatkan perekonomian daerah 

yang berdampak pada pembangunan daerah. Itulah contoh serangkaian 

keterkaitan antara sektor padi dengan sektor-sektor perekonomian lainnya 

yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor tersebut dapat berperan 

dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus. 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis Input-Output Kabupaten Kudus Tahun 2002 

mengenai keterkaitan sektor padi dengan sektor-sektor perekonomian lain di 

Kabupaten Kudus, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sektor padi lebih banyak membutuhkan output sektor perekonomian lain 

dalam proses produksinya, karena memiliki nilai keterkaitan ke belakang 

relatif tinggi diantara  sektor pertanian lainnya. 

2. Sektor padi lebih banyak mempengaruhi sektor perekonomian lainnya, 

karena mempunyai nilai keterkaitan ke depan relatif tinggi diantara sektor 



pertanian lainnya. Dengan kata lain output sektor padi banyak digunakan 

sektor perekonomian lain. 

3. Rasio Input Antara (RIA) sektor padi relatif rendah artinya sektor padi 

membutuhkan biaya yang relatif rendah dari nilai output yang dihasilkan 

dalam proses produksinya. 

4. Sektor padi merupakan sektor yang banyak digunakan oleh sektor 

perekonomian lainnya sebagai input dalam proses produksi karena 

memiliki Rasio Permintaan Antara (RPA) relatif tinggi . 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Mengingat sektor padi  sebagai bahan pangan pokok, sebagai salah satu 

penentu kebijakan politik, juga merupakan sektor yang outputnya banyak 

digunakan oleh sektor perekonomian lain dalam proses produksinya, 

hendaknya penanaman padi lebih ditingkatkan karena 50 % lebih lahan di 

Kabupaten Kudus merupakan lahan sawah. 

2. Mengingat pentingnya Tabel Input-Output yang dapat digunakan untuk 

mengetahui keterkaitan antar sektor perekonomian dan sektor unggulan 



hendaknya Pemerintah Kabupaten Kudus membuat Tabel Input-Output 

secara berkala setiap tahun. 

3. Sektor industri makanan, minuman dan tembakau merupakan sektor 

unggulan di Kabupaten Kudus, untuk itulah hendaknya dilakukan 

pengkajian lebih lanjut. 
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