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PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP OUTPUT 
SEKTORAL JAWA TENGAH: ANALISIS TABEL INPUT-OUTPUT  

TAHUN 2004 DAN 2008 
 

Agus Sutomo (B3000 80030) 
 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 
terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada di Jawa Tengah dengan tabel Input-Output 
Tahun 2004 dan Tahun 2008 serta untuk mengetahui sektor apa yang mempunyai 
nilai angka pengganda reaksi Output paling tinggi dari dampak pengeluaran 
pemerintah Jawa Tengah dan membandingkan perkembangan angka pengganda 
reaksi output pengeluaran pemerintah terhadap sektor primer, industri dan jasa 
dengan data Input-Output tahun 2004 dan 2008. 

Analisis Input-Output digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya nilai 
angka pengganda reaksi Output pengeluaran pemerintah dari pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Besarnya 
angka pengganda reaksi Output pengeluaran pemerintah menunjukkan besarnya 
Output yang diproduksi suatu sektor ekonomi yang diakibatkan oleh satu unit 
pengeluaran pemerintah. 

Hasil analisis sektoral ekonomi  Jawa Tengah dengan klasifikasi menjadi 19 
sektor menunjukkan bahwa angka pengganda reaksi output pengeluaran pemerintah 
tahun 2004 dan tahun 2008 adalah sektor industri lainnya sebesar 3,60896 dan 
2,11667. Dalam perkembangannya sektor industri pengilangan minyak naik sebesar 
0,30364, namun pada sektor padi yang termasuk sektor primer mengalami penurunan  
-0,12238 ditahun 2008. 

 
Kata Kunci : Output, Sektoral dan Input-Output  
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan pemerintahannya 

membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana, yang berarti pula harus 

mengeluarkan sejumlah dana/uang untuk mencapai tujuan pembangunan.  

Pengeluaran pemerintah terhadap produksi akan dianalisis secara sektoral dengan 

membandingkan kondisi perekonomian tahun 2004-2008, analisis komparatif statis.  
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Tabel 1.1 

Total Pengeluaran Pemerintah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa 

Tengah Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah) 

Tahun Pengeluaran Jumlah Kenaikan 

 

 Laju Pertumbuhan ekonomi  

2004 2.572.554.359   5.13% 

2005 2.936.310.815 363.756.456 14.14% 5.35% 

2006 3.028.854.792   92.543.977  3.15% 5.33% 

2007 3.016.826.562 -12.028.230 -0.40% 5.59% 

2008 4.104.562.434 1.087.735.872 36.06% 5.46% 

Sumber : Bps Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2004-2008 

 

Pada table 1.1 diatas menunjukkan Pengeluaran dan laju Pertumbuhan 

Ekonomi dari tahun 2004-2008. Meningkatnya jumlah pengeluaran sebesar 14.14% 

tahun 2004-2005 juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

sebesar 5.35% (2004=5.13%). Hal tersebut karena kondisi perekonomian relatif terus 

membaik selama tahun 2001-2005. Berdasarkan hasil Susenas, angkatan kerja di 

Jawa Tengah tahun 2005 mencapai 16.63 juta orang atau naik sebesar 4.13 persen 

dibanding tahun sebelumnya. Dengan angka ini, tingkat partisipasi angkatan kerja di 

Jawa Tengah sebesar 60.88. Sedang angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah 

relatif kecil, sebesar 5.88 persen (BPS Jawa Tengah, 2006). Tahun 2005-2006 jumlah 

pengeluaran meningkat sebesar 3.15%, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.33%, dengan angkatan kerja tahun 

2006 mencapai 16.41 juta orang atau turun sebesar 1.36 persen dibanding tahun 

sebelumnya. Sedang pengangguran  terbuka di Jawa Tengah relatif kecil, sebesar 

7.30 persen (BPS Jawa Tengah, 2007). Tahun 2004-2008 jumlah pengeluaran paling 

kecil tahun 2007 yaitu sebesar -04.40% dibandingkan tahun sebelum, namun dari 

segi laju pertumbuhan ekonomi justru paling  besar yaitu 5.59% hal tersebut karena 

kondisi perekonomian yang baik. Jumlah pengeluaran tahun 2007-2008 meningkat 

sebesar 1.087.735.872 atau 36.06% ini merupakan pengeluaran paling banyak, 

namun dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar 
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5.46% dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian yaitu adanya gejolak krisis moneter yang melanda seluruh Negara di 

dunia. Dengan angkatan kerja tahun 2008 yang mencapai 16.69 juta orang atau turun 

sebesar 5.51 persen dibanding tahun sebelumnya, jumlah partisipasi angkatan kerja 

penduduk Jawa Tengah sebesar 68.37 persen sedangkan jumlah angka pengangguran 

terbuka di Jawa Tengah relatif kecil, yaitu sebesar 7.35 persen (BPS Jawa Tengah, 

2009).  

 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh pengeluaran Pemerintah 

terhadap kinerja pertumbuhan pada perekonomian yang lebih kecil (regional), yakni 

perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

produksi akan dianalisis secara sektoral dengan membandingkan kondisi 

perekonomian tahun 2004- 2008, analisis komparatif statis. Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output perekonomian di 

Jawa Tengah. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pengeluaran  

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. 

Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran 

menyatakan bahwa Y = C + I + G + X-M. Formula ini dikenal sebagai identitas 

pendapatan nasional. Variable Y melambangkan pendapatan nasional (arti luas), 

sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedang variabel-variabel di ruas kanan 

disebut permintaan agregat. variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah 

(Governmentexpenditures). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y- serta 

mengamatinya dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa kontribusi pengeluaran 

pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional 

(Dumairy, 1997). 
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2. Teori-teori Pengeluaran Pemerintah 

a. Hukum Wagner  

Aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin 

meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah 

terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB 

(Dumairy, 1997). Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave 

dinamakan Hukum Pengeluaran Pemerintah yang selalu Meningkat (The Law 

of Growing Public Expenditure). Sedangkan Wagner sendiri menamakannya 

sebagai Hukum Wagner yaitu Hukum Aktivitas Pemerintah yang selalu 

Meningkat (The Law of Ever Increasing State Activity) (Dumairy, 1997) 

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:  

nYpCt

GpCt

YpCt

GpCt

YpCt

GpCt

YpCt

GpCt

−
>

−
>

−
> ............

21
 

Di mana :   

GpC  : Pengeluaran pemerintah perkapita  

YpC  : Produk atau pendapatan nasional per kapita 

      I  : Indeks waktu 

b. Peacock dan Wiseman 

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang 

semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya 

penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 

meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP 

menyebabkan penerimaan yang semakin besar, begitu juga dengan 

pengeluaran pemerintah menjadi besar (Mangkoesoebroto, 2001). 

c. Rostow dan Musgrave 

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap 

perkembangan ekonomi dari suatu Negara (Mangkoesoebroto, 2001) Tahap-

tahap  pengeluaran negara : 
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1. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara 

yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan 

infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan. 

2. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan 

untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta 

sudah mulai berkembang. 

3. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah   tetap 

diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. 

d. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar  

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi teori 

Harraod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi 

supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau 

steady growth dalam jangka panjang. Dengan menggunakan pemisalan-

pemisalan (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan 

adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (3) rasio modal produksi 

(capital output ratio), dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor (Sukirno, 

2002). 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Data dan Sumber Data  

 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

tabel input output Perekonomian Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan 2008. 

Tabel input output disajikan dalam bentuk matriks yang diklasifikasikan menjadi 

19 sektor perekonomian. Data tabel input output Perekonomian Provinsi Jawa 

Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan dari 

instansi terkait lainnya. 

2. Konsep Dasar Input Output 

Model input output merupakan teknik baru yang dikenalkan oleh W. 

Leontief pada tahun 1951. Teknik ini dipergunakan untuk menelaah hubungan 

antar industri dalam rangka memahami saling ketergantungan dan kompleksitas 
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perekonomian serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara 

penawaran dan permintaan. Teknik ini juga dikenal sebagai analisa antar industri 

(Jhingan, 2007).  

Suatu tabel input output mampu menyajikan informasi yang menyeluruh 

mengenai pengaruh perubahan variabel eksogen terhadap output, namun secara 

metodologis model tersebut mempunyai keterbatasan. Hal ini karena 

penggunaan model input-output dilandasi oleh tiga asumsi dasar (Rustiadi, 

2011)  yaitu : 

a.  Asumsi homogenitasi yang syaratkan bahwa setiap sektor hanya 

memproduksi satu jenis output yang seragam (homogenity) dengan stuktur 

input tunggal, dan antara sektor tidak saling mensubstitusi. 

b. Kesebandingan (proportionality), yaitu asumsi bahwa hubungan antara input 

dan ouput pada setiap sektor produksi merupakan fungsi linier, artinya 

kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan 

dan penurunan input dari sektor yang bersangkutan.  

c. Asumsi aditivitas, yaitu : efek total dari kegiatan produksi di berbagai sektor 

merupakan penjumlahan (additivity),  dari proses produksi masing-masing 

sektor secara terpisah. Ini berarti seluruh pengaruh diluar sistem input-output 

diabaikan.  

Karena koefisien teknis dianggap konstan, maka teknologi yang 

digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksipun dianggap 

konstan. Akibatnya perubahan kuantitas dan harga input akan selalu sebanding 

dengan perubahan kuantitas dan harga output. Walaupun mengandung 

keterbatasan, model input ouput tetap merupakan alat analisis ekonomi yang 

lengkap dan komprehensip (BPS, 2010). 
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Tabel 1 

Bagan Tabel Input-Output Sistem Perekonomian Dengan Tiga Sektor 

Produksi 

Alokasi Output 

Input Antara  

Permintaan antara 

sektor produksi 
Permintaan 

akhir 

Jumlah 

output 
1 2 3 

Input 

Antara 

Sektor 

Produksi 

1 X11 X12 X13 F1 X1 

2 X21 X22 X23 F2 X2 

3 X31 X32 X33 F3 X3 

Input primer V1 V2 V3 

Jumlah Input X1 X2 X3 

 Sumber: Purnomo,Gt.al  2008. 

 

Dari gambaran tersebut tampak bahwa penyusunan angka-angka dalam 

bentuk matriks memperlihatkan suatu jalinan yang saling mengait dari berbagai 

kegiatan antar sektor. Sebagai ilustrasi dapat diamati proses pengalokasian 

output pada tabel 3.2.1. Output sektor 1 pada tabel tersebut adalah sebesar 1X  

dan didistribusikan sepanjang baris sebesar 11X , 12X , dan 13X  masing-masing 

untuk memenuhi permintaan antara sektor 1, 2, dan 3, sedangkan sisanya 

sebesar 1F  digunakan untuk memenuhi permintaan akhir. Begitu juga dengan 

output sektor 2 dan 3 masing-masing sebesar 2X  dan 3X , dapat dilihat dengan 

cara yang sama dalam proses pengalokasian output sektor 1 (Purnomo,Gt.al  

2008). 

1. Cara Perhitungan 

1111111211 ...... MXEFXXXX nj +=++++++
  

2222222221 ...... MXEFXXXX nj +=++++++
 

321 ...... MXEFXXXX iiiinijii +=++++++
 

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

....  ....   .... 
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nnnnnnnJnn MXEFXXXX +=++++++ ......21  .....................  (1) 

Disini xij adalah jumlah output sektor i yang diminta sektor j sebagai 

input bagi produksi output sektor j (permintaan antara), �� adalah permintaan 

akhir domestik terhadap output sektor i, ��  adalah ekspor atau permintaan 

akhir luar negeri atau daerah, ��  adalah total sektor i dan ��  adalah jumlah 

sektor i. Dengan mensubstitusikan ��� maka persamaan (1) di atas akan 

menjadi : 

111111212111 ...... MXEFXXXX nnajjaaa +=++++++
 

222222222121 ...... MXEFXXXX nnajjaaa +=++++++
 

iiiinainjaijaiai MXEFXXXX +=++++++ ......2211  

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

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

nnnnnannjanjanan MXEFXXXX +=++++++ ......2211  ...............  (2) 

 

Persamaan (2) disederhanakan ke dalam persamaan matriks menjadi sebagai berikut: 

Ax + F + E =X + M   ............................................................................... (3) 

Dimana: 































=

njn

inijii

nj

nj

aaaa

aaaa

aaaa

aaaa

A

11121

21

222221

111211

......

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

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

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

......

......

......

 

A disebut matriks koefisien teknologi, matrik yang menunjukkan 

teknological input structure antar sektor perekonomian aij dibaca sebagai 

jumlah output sektor i yang dibutuhkan sektor j untuk memproduksi satu unit 

output sektor j 
)/( jij XX
 

Persamaan (3) diatas adalah persamaan identitas untuk analisis input 

output dengan perlakuan impor secara kompetitif. Impor setiap sektor ekonomi 
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dianggap proporsional terhadap tingkat konsumsi domestik terhadap output 

sektor tersebut. Misalnya ditentukan proporsi ini sebagai koefisien import, 

maka koefisien suatu sektor ekonomi dapat dihitung sebagai berikut 

(Purnomo,Gt.al  2008). 

akhir permintaan  antara permintaan

impor

+
=µ

 

Atau 

∑ +
=

FX

M

ij

µ
 sehingga 

( )∑ += FX ijµ
 

Dengan demikian persamaan AX + F + E = X + M dapat diubah menjadi :  

X = AX + F + E – M – AX + F + E - µ (AX + F) 

Dimana 

















=

i

i

i

µ
µ

µ
µ

...0...0

0......0

0...0...

dan 
















=

n

i

E

E

E

E
1

 

Persamaan di atas dapat dituliskan menjadi : 

X = AX + F + E – µAX – µF  (4) 

Selanjutnya suku yang mengandung X dipindahkan ke sebelah kiri tanda persamaan, 

menjadi : 

X – AX + µAX = F – µF + E   (5) 

[I– (I – µ) A ]X = (I – µ) F + E   (6) 

Maka X dalam persamaan (4) diatas berubah menjadi: 

X = [I – (I – µ)A]-1[(I– µ)F + E]   (7) 

X = [I – (I – µ)A]-1 adalah invers yang digunakan dalam analisis seperti 

diketahui dari persamaan (7) persamaan ini terbentuk dari dua bagian : 

X = [I – (I – µ)A]-1 (I– µ)F, tanpa dengan ekspor   .....................  (8) 

X = [I – (I – µ)A]-1 E, hanya ekspor  ............................................  (9) 

X = AX + F +  ................................................................................  (10) 

Selanjutnya suku yang mengandung matriks X di pindahkan ke sebelah kiri 

tanda persamaan: 

X – AX = F + E    (11) 

(I – A)X = F + E  (12) 
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Maka X dalam persamaan (4) berubah menjadi : 

X = (I – A)-1 (F + E)   (13) 

(I – A)-1 adalah invers matriks leontief, (I – A)-1 F adalah output yang 

disebabkan oleh domestik (Final Demand) dan (I – A)-1 E adalah output yang 

disebabkan oleh ekspor (Foreign Final Demand).  

Domestik Final Demand biasanya terdiri dari elemen konsumsi rumah tangga, 

pengeluaran pemerintah, dan investasi. Matriks Inverse leontief sering 

dilambangkan sebagai B, dengan elemen matriknya sebaga bij. bij dibaca 

sebagai besarnya output sektor i yang disebabkan oleh permintaan di sektor j 

sebesar satu unit (Purnomo,Gt.al 2008). 

 

2. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode analisis tabel input-output, pada 

metode ini pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output sektoral (Prihadi, 

2001) diformulasikan: 

   ∑

∑
=

j
j

j
j

ij

i G

Gb

aprgo  

Dimana �	
���   =  angka pengganda reaksi output pengeluaran pemerintah 

pada sektor i 

��     =   inverse koefisien matrik Leontif 

��   =   pengeluaran pemerintah pada sektor i 

 Penjumlahan dari �	
��� untuk semua sektor ekonomi masing-

masing menunjukkan pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap Output. 

Semakin besar nilai angka pengganda pada sektor ekonomi, semakin besar 

pengaruhnya terhadap pembentukan kondisi perekonomian.  

 

D. HASIL PENELITIAN 

Output merupakan nilai produksi (barang & jasa) yang dihasilkan oleh sektor-

sektor disuatu daerah atau negara. Besarnya Output yang dihasilkan oleh masing-
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masing sektor akan diketahui sektor-sektor mana yang berpotensi memberikan 

sumbangan besar dalam membentuk Output secara keseluruhan di Jawa Tengah. Angka 

pengganda reaksi output pengeluaran pemerintah  menunjukkan besarnya output yang 

diproduksi suatu sektor ekonomi yang diakibatkan oleh satu unit pengeluaran 

pemerintah di wilayah tersebut. 

Tabel .1 Angka Pengganda Reaksi Output Pengeluaran Pemerintah 

berbagai Sektoral  Jawa Tengah tahun 2004 dan 2008 berdasarkan peringkat 

N0 KODE SEKTOR (APRGO)2004 (APRGO)2008 Kenaikan 

1 10 
Industri pengilangan 
minyak  1,060547325 1,364191475 0,30364415 

2 16 

Lembaga keuangan, 
real estate dan jasa 
perusahaan  0,343567118 0,545596801 0,202029683 

3 18 Jasa-jasa  0,214812171 0,306225121 0,09141295 

4 2 
Tanaman bahan makan 
lainnya   0,275565973 0,316479168 0,040913195 

5 4 
Peternakan dan hasil-
hasilnya  0,125802774 0,143001169 0,017198395 

6 19 
Kegiatan yang tidak jelas 
batasannya      0 

7 6 Perikanan                                                                                    0,069839517 0,067136999 -0,00270252 

8 17 
Pemerintahan umum dan 
pemerintahan                                         0,052287086 0,03814556 -0,01414153 

9 5 Kehutanan                                                                                   0,202898254 0,130770434 -0,07212782 
10 12 Bangunan                                                                                   0,318761789 0,245005756 -0,07375603 

11 3 
Tanaman pertanian 
lainnya                                                         0,416838778 0,308459063 -0,10837972 

12 1 Padi                                                                                              0,865772458 0,743386316 -0,12238614 

13 11 
Listrik, gas dan air 
minum                                                       0,437146737 0,313772851 -0,12337389 

14 15 
Pengangkutan dan 
komunikasi                                                        1,01806447 0,771694379 -0,24637009 

15 8 
Industri makanan, 
minuman dan tembakau                                     1,27934821 0,925048239 -0,35429997 

16 14 Restoran dan hotel                                                                 0,874434466 0,286315726 -0,58811874 
17 13 Perdagangan                                                                              2,288112667 1,204223533 -1,08388913 

18 7 
Pertambangan dan 
penggalian                                                      2,280103715 1,09437447 -1,18572924 

19 9 Industri lainnya                                                                         3,608967142 2,116666181 -1,49230096 
Sumber: data sekunder diolah, 2014. 

 

Kalau dilihat tabel 1 tahun 2004 dan 2008 teramati bahwa dari 19 sektor 

secara keseluruhan ada perubahan jumlah nilai angka pengganda reaksi output 
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pengeluaran pemerintah, lebih lima puluh persen mengalami penurunan pada tahun 

2008, sedangkan sektor  yang   mengalami kenaikan jumlah angka penggandanya ada 

lima sektor yaitu  (1) Industri pengilangan minyak naik sebesar 0,30364415, (2) 

Lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan naik sebesar 0,20202968, (3) 

Jasa-jasa naik sebesar 0,09141295, (4) Tanaman bahan makan lainnya naik sebesar 

0,0409132, (5) Peternakan dan hasil-hasilnya naik sebesar 0,01719839. Dari kelima 

sektor tersebut ada dua sektor primer yang mengalami kenaikan  angka pengganda 

reaksi output pengeluaran pemerintah dengan peringkat keempat dan kelima, yaitu 

sektor  tanaman bahan makan lainnya sebesar 0,0409132 dan sektor peternakan dan 

hasil-hasilnya sebesar 0,01719839. Sektor padi yang termasuk dalam sektor primer  

menduduki peringkat ditengah-tengah dari 19 sektor, namun  dalam 

perkembangannya dari tahun 2004 dan tahun 2008 justru mengalami penurunan 

sebesar  -0,12238614, disisi lain pada sektor padi mengalami penurunan.  

Meningkatnya angka pengganda pada sektor industri  ternyata juga mampu menaikan 

angka pengganda pada sektor primer yang menempati urutan ke empat dan kelima 

pada kelima kenaikan jumlah angka pengganda reaksi output pengeluaran 

pemerintah tahun 2008. Peningkatan jumlah output pada sektor ekonomi semakin 

besar angka pengganda reaksi  pengeluaran pemerintah, semakin besar peran sektor 

tersebut dalam membentuk perekonomian di Jawa Tengah.  

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan Input-Output Provinsi Jawa Tengah tahun 

2004-2008 dengan menggunakan tabel (I-O) mengenai analisis pengaruh 

pengeluaran pemerintah terhadap output sektoral Jawa Tengah, maka disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dalam perkembangannya ada lima sektor yang mengalami kenaikan angka 

pengganda reaksi output pengeluaran pemerintah yaitu yaitu  (1) Industri 

pengilangan minyak naik sebesar 0,30364415 , (2) Lembaga keuangan, real 

estate dan jasa perusahaan naik sebesar 0,20202968, (3) Jasa-jasa naik sebesar 
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0,09141295, (4) Tanaman bahan makan lainnya naik sebesar 0,0409132, (5) 

Peternakan dan hasil-hasilnya naik sebesar 0,01719839. 

2. Dari kelima sektor tersebut ada dua sektor primer yang mengalami kenaikan 

angka pengganda diantaranya sektor tanaman bahan makan lainnya naik sebesar 

0,0409132, dan Peternakan dan hasil-hasilnya naik sebesar 0,01719839. 

3. Sektor padi yang termasuk sektor primer pada tahun 2008 mengalami penurunan 

dari pada tahun 2004, sebesar -0,12238614. Angka pengganda sektor padi tahun 

2004 sebesar 0,865772458 dan tahun 2008 sebesar 0,743386316. 

Saran 

Dari kesimpulan diatas maka ada beberapa saran tentang analisis pengaruh 

pengeluaran pemerintah terhadap sektoral Jawa Tengah. Adapun saran yang 

dikemukakan dapat bermanfaat terhadap Pemerintah Jawa Provinsi Jawa Tengah 

dalam mengambil kebijakan dan peneliti selanjutnya :  

1. Berkenaan dengan kondisi sektoral Jawa Tengah, alokasi pengeluaran 

Pemerintah perlu diperhatikan untuk peningkatan perkembangan sektor ekonomi 

sehingga tidak terjadi penurun untuk tahun kedepan. 

2. Strategi pembangunan indonesia, dari hasil analisis output pengeluaran 

pemerintah yang didominasi sektor industri diharapkan mampu menyerap tenaga 

kerja yang tinggi. 

3. Dan untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan analisis lagi dengan data 

yang baru sebagai pembanding untuk mengetahui perkembangan perekonomian 

di Jawa Tengah. 
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