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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
Pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur. Pada hakekatnya, tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan
sumber daya yang ada. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu
mencerminkan meningkatnya kesejahteraan semua penduduk.
Menurut Kuznetz (1971 dalam Arsyad, 2010: 277), pertumbuhan ekonomi suatu
negara didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan
barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan
oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang
dibutuhkannya. Sementara itu, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah
peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor
produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam
teknologi produksi itu sendiri. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi, namun salah satu indikator yang paling banyak
digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau
daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh
barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang
timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa
memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut
atau bukan penduduk setempat. PDRB menjadi salah satu perangkat data ekonomi yang
dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat
regional. Selain itu, bagi para pengambil keputusan sebelum menentukan kebijakan
lebih lanjut, data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisis dan
evaluasi yang bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan.
Berdasarkan tingkat harga, PDRB dibedakan menjadi 2, yaitu: PDRB atas dasar
harga berlaku (adhb) dan PDRB atas dasar harga konstan (adhk). PDRB atas dasar harga
berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB
atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral
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maupun keseluruhan. Terkait hal tersebut, maka perlu disajikan statistik pendapatan
regional secara berkala.
1.2. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto
Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan
global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis
finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara
China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan
meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu
diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.
Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan
perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar
PDB/PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang tertuang dalam System of National Accounts (SNA2008) melalui
penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).
Apa yang Dimaksud SNA2008?
SNA2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur
aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsipprinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep,
definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam
mengukur item tertentu seperti PDRB.
SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi
dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan
menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan
dipahami.
Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?
Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :
x

Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur
dan pertumbuhan ekonomi;

x

Meningkatkan kualitas data PDRB;

x

Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.
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Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?
Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:
x

Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada
pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi
menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;

x

Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio
investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;

x

Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai Tahun Dasar?
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara
berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.
Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena
beberapa alasan sebagai berikut:
x

Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;

x

Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir
terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh
terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

x

Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10
(sepuluh) tahun1;

x

Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan
metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;

x

Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk
2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);

x

Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran
produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas
produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010
Terdapat 118 revisi di SNA2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya
merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun
dasar 2010 diantaranya:

1

SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without
rebasing”
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x

Konsep dan Cakupan: Perlakuan Work-in Progress (WIP) pada Cultivated
Biological Resources (CBR):
Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum
di panen sebagai bagian dari output Lapangan usaha yang bersangkutan seperti:
nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan,
nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

x

Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari Imputed Bank
Services Charge (IBSC) menjadi Financial Intermediation Services Indirectly
Measured (FISIM).

x

Valuasi : Nilai tambah Lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price).
Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya
intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya
untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

x

Klasifikasi :
Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC
rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua
klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia 2009 (KBLI
2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA2008 antara
lain dijelaskan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan
PDRB
Variabel

Konsep Lama

Konsep Baru

1. Output pertanian

Hanya mencakup
output pada saat
panen

Output saat panen
ditambah nilai hewan dan
tumbuhan yang belum
menghasilkan

2. Metode
penghitungan output
bank komersial.

Menggunakan
metode Imputed
Bank Services
Charge (IBSC) .

Menggunakan metode
Financial Intermediary
Services Indirectly
Measured (FISIM)

3. Biaya eksplorasi
mineral dan
pembuatan produk
original

Dicatat sebagai
konsumsi antara

Dicatat sebagai output dan
dikapitalisasi sebagai
PMTB
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Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010
Klasifikasi PDRB menurut Lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100)
menggunakan Klasifikasi Lapangan usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada
PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya
pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut
Lapangan usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

1.3. Analisis dan Kegunaan Data PDRB
1.3.1. Analisis Data PDRB
Analisis data pada dasarnya dapat diartikan sebagai penjabaran atas
pengukuran data kuantitatif menjadi suatu bentuk penyajian yang lebih mudah
untuk ditafsirkan, sehingga Analisis dapat diartikan sebagai berikut :
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1. Menguraikan suatu masalah baik secara keseluruhan (general) ataupun secara
sebagian (partial).
2. Memperhitungkan besarnya pengaruh perubahan suatu kejadian terhadap
kejadian lainnya.
Dalam kaitannya dengan perhitungan PDRB, analisis dapat dilakukan dengan
menurunkan parameter yang merupakan beberapa indikator ekonomi makro,
seperti : laju pertumbuhan ekonomi, struktur dari perekonomian, pendapatan per
kapita, tingkat inflasi dan sebagainya. Parameter-parameter tersebut dapat
diturunkan melalui tabel agregasi PDRB yang berupa nilai nominal.

Untuk

memperoleh informasi mengenai parameter yang akan dianalisis dapat digunakan
metode statistik seperti :
-

Distribusi persentase;

-

Indeks perkembangan;

-

Indeks berantai, dan;

-

Indeks implisit.
Tujuan

utama

dari

analisis

ini

adalah

untuk

menggambarkan

hasil

penghitungan PDRB ke dalam bentuk yang relatif sederhana, dengan menggunakan
pendekatan metode statistik deskriptif. Selain dari tujuan tersebut, analisis data
PDRB juga bertujuan untuk :
1.

Mempelajari pola ekonomi daerah;

2.

Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya dalam
suatu daerah dan dalam waktu yang sama;

3.

Melakukan perbandingan antar komponen;

4.

Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan di
masa mendatang.

1.3.2. Kegunaan Data PDRB
Data PDRB dapat digunakan untuk mengetahui:
1. Pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun sektoral
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro
yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju
pertumbuhan (Rate of growth) dapat dipakai formula sebagai berikut :
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dengan:

G

: Laju pertumbuhan

Pt

: PDRB adhk tahun ke-t

Pt-1

: PDRB adhk sebelum tahun ke-t

2. Tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah
Tinggi rendahnya tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah biasanya
diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan per kapita yang diperoleh dari
pembagian antara pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. Adapun formulasinya sebagai berikut:
formulasinya sebagai berikut :

PDRB
PDRB per kapita = --------------------------------------------Jumlah penduduk pertengahan tahun

3. Tingkat perubahan harga secara keseluruhan (Inflasi/Deflasi)
Pendapatan Regional/PDRB pada dasarnya merupakan nilai barang dan
jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam waktu (tahun) tertentu. PDRB ini
dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan
perbandingan antara harga berlaku dan harga konstan merupakan angka indeks
implisit, yang mana dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan
harga barang dan jasa secara keseluruhan. Indeks harga implisit dapat
diperoleh/dihitung dengan formula sebagai berikut :

I Implisit

PDRB adhb
= ------------------ x 100
PDRB adhk

Sementara itu, inflasi/deflasi berdasarkan perhitungan dari pendapatan
regional/PDRB dapat di formulasikan sebagai berikut :
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I implisit t
Inflasi / Deflasi = ------------- - 1
I implisit t-1

x 100

implisit

= Indeks implisit

I

implisit t

= Indeks implisit tahun t

I

implisit t-1

= Indeks implisit sebelum tahun t

dengan : I

Inflasi atau deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan
harga, jika terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu akan sangat
berpengaruh terhadap daya beli konsumen/pembeli, jika terjadi kenaikan
terus menerus maka konsumen akan merasakan pengaruhnya, karena berakibat
terhadap ketidakseimbangan daya beli dengan pendapatan.

4. Siklus Kegiatan Ekonomi
Apabila diperhatikan secara seksama, transaksi ekonomi yang dilakukan
oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana dapat
dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu: kelompok produsen dan
kelompok konsumen.
Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari
kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan produsen dibeli oleh konsumen dan
digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
Kelompok konsumen memiliki :
a. Faktor produksi berupa (Tanah, Tenaga, Modal dan Kewiraswastaan) yang
diberikan kepada perusahaan
b. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk
dikonsumsi.

Sedangkan dari pihak produsen :
a. Memberikan balas jasa kepada faktor produksi yang dimiliki oleh
konsumen, berupa sewa tanah, upah/gaji, bunga dan keuntungan.
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b. Pengadaan barang dan jasa hasil produksi yang dikonsumsi oleh pihak
konsumen.
Transaksi dari kedua kelompok ini yang satu memakai barang dan jasa,
dan satunya mengadakan barang dan jasa, sehingga berkesinambungan dan
saling membutuhkan yang akhirnya membentuk suatu siklus perekonomian.
Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :
Siklus Kegiatan Ekonomi
a. Faktor - faktor produksi
(Tanah, Tenaga, Modal, Kewirausahaan)
b. Balas jasa faktor Produksi
(Sewa tanah, Upah/gaji, Keuntungan, Bunga)
Perusahaan
(Produsen)

Rumah Tangga
(Konsumen)

c. Pengeluaran konsumsi
(Arus Uang)

d. Barang dan jasa
(Arus barang)

1.4. Sistematika Laporan
Sistematika penulisan publikasi ini disajikan dengan urutan sebagai berikut :
Bab I.

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum tentang PDRB, kelompok sektor
dan pengelompokan sektor Lapangan usaha, kegunaaan data PDRB dan
sistematika laporan

Bab II.

Konsep dan Definisi menjelaskan pengertian beberapa konsep dan definisi
istilah-istilah yang digunakan dalam publikasi ini.

Bab III. Metode

Penghitungan

Pendapatan

Regional

berisi

tentang

metode

penghitungan yang dipakai yaitu metode produksi, metode pendapatan,
metode pengeluaran dan metode alokasi.
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Bab IV. Ulasan Ekonomi Kabupaten Magelang menjelaskan tentang PDRB Kabupaten
Magelang, pertumbuhan ekonomi, indeks-indeks serta uraian PDRB menurut
Lapangan usaha.
Bab V. Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya.
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BAB II
KONSEP DAN DEFINISI
Untuk menghindari penafsiran dan pengertian yang berbeda di bawah ini
disampaikan beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB). Secara umum PDRB dapat diartikan sebagai seluruh nilai
produksi bruto/kotor atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua faktor produksi
yang ada di suatu wilayah/region tertentu dan dihitung pada suatu periode tertentu
(biasanya satu tahun).

2.1. Konsep Domestik dan Regional
Wilayah perekonomian yang digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu
perhitungan nasional adalah suatu negara, sedang untuk perhitungan suatu regional
adalah suatu region dari suatu negara. Pengertian region disini dapat merupakan
daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota atau daerah administrasi yang lebih
rendah lagi misalnya kecamatan atau desa/kelurahan.

2.2. Produk Domestik dan Produk Regional
2.2.1. Produk Domestik
Adalah seluruh produk barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi yang
diproduksi di suatu wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor
produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut atau tidak.
Yang dimaksud dengan wilayah domestik suatu region adalah meliputi wilayah yang
berada didalam batas geografis region tersebut (provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, desa/kelurahan).
Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari

faktor produksi

yang

melakukan kegiatan produksi di suatu region berasal dari region lain, demikian
juga sebaliknya penduduk suatu region melakukan kegiatan proses produksi di
region lain. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar region ini
(termasuk juga dari dan ke luar negeri / region) yang pada umumnya berupa upah,
gaji, bunga, deviden/bunga dan keuntungan, maka akan timbul perbedaan antara
produk domestik dan produk regional.
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2.2.2. Produk Regional
Adalah merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang
dimiliki oleh penduduk suatu

region (produk domestik ditambah dengan

pendapatan yang diterima dari luar daerah/luar negeri dikurangi dengan
pendapatan yang dibayar ke luar daerah/ luar negeri).

2.2.3. Penduduk Suatu Daerah
Adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal
tetap di wilayah domestik region (daerah) tersebut, kecuali:
1.

Wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) yang
tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan atau yang
bertujuan tidak menetap.

2.

Awak dari kapal laut dan awak kapal udara luar negeri atau luar region yang
sedang masuk dok atau singgah di daerah region tersebut.

3.

Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut
kurang dari 6 bulan.

4.

Anggota Korps Diplomat/Konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik
daerah tersebut.

5.

Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang bekerja sebagai
pekerja musiman saja.

6.

Pegawai Badan Internasional/Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut
yang melakukan misi kurang dari 6 bulan.
Orang-orang tersebut diatas dianggap sebagai penduduk dari negara atau

daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.
2.2.4. Penduduk Pertengahan Tahun
Penduduk pertengahan tahun yaitu jumlah penduduk pada akhir bulan Juni
tahun yang bersangkutan atau jumlah penduduk awal tahun ditambah penduduk
akhir tahun dibagi dua. Dalam menghitung PDRB perkapita maupun pendapatan
perkapita, pembagi dari produk domestik atau produk regional adalah jumlah
penduduk pada pertengahan tahun, hal ini dilakukan sebab untuk menghindari
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kejadian vital (lahir, mati, datang dan pergi) yang fluktuatif tidak menentu
sepanjang tahun, maka kita memakai penduduk pertengahan tahun dengan maksud
agar jumlah penduduk tersebut betul-betul mencerminkan keadaan tahun tersebut.
Selain itu karena PDRB dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
tahun yang bersangkutan.

2.3.Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)
2.3.1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adhb
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adhb adalah jumlah nilai tambah
bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu
wilayah (region). Yang dimaksud dengan Nilai Tambah yaitu merupakan nilai yang
ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses
produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa
atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.
Nilai Tambah Bruto (NTB) didapat dari Nilai Produksi (Output) dikurangi
dengan Biaya Antara (BA). Dengan formulasi sebagai berikut :

NTB

= Nilai Produksi (Output) - Biaya Antara

a) Komponen-komponen Nilai Tambah Bruto (NTB) antara lain :
1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
- Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai.
- Bunga modal sebagai balas jasa modal.
- Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
- Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan
2. Penyusutan barang modal tetap.
3. Pajak tidak langsung netto.
b) Nilai Produksi (Output) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu
periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dihasilkan meliputi :
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1. Produksi utama
2. Produksi ikutan, maupun
3. Produksi sampingan
c) Biaya Antara (BA) adalah jenis biaya yang terdiri dari barang/jasa yang tidak
tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan barang tidak
tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan
kurang dari 1 tahun.
Contoh :
-

Bahan baku dan penolong untuk menghasilkan output.

-

Peralatan dan perlengkapan kerja karyawan.

-

Pengeluaran jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi.

-

Perbaikan kecil dan penggantian suku cadang yang aus.

-

Iklan, riset pemasaran, dan hubungan masyarakat.

-

Biaya administrasi.

2.3.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) adhb
Perbedaan antara konsep netto ini dan konsep bruto diatas, ialah karena
konsep bruto masih ada penyusutan didalamnya, sedangkan untuk nettonya
penyusutan harus dikeluarkan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai atas
susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut
ikut serta dalam proses produksi. Formulasinya sebagai berikut :

PDRN adhb = PDRB adhb - Penyusutan

2.3.3. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (PDRN adbf)
PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (PDRN adbf) adalah PDRN adhb dikurangi pajak
tidak langsung netto. Pajak tidak langsung berupa pajak penjualan, bea
ekspor/impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak
perorangan.
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Biasanya pemerintah memberikan subsidi kepada unit-unti produksi, yang
akhirnya mengakibatkan penurunan harga (contoh subsidi pupuk, BBM, obat dan
lain-lain). Karena ada subsidi tersebut maka pajak tidak langsung netto merupakan
pajak tidak langsung dikurangi subsidi tersebut.
PDRN adbf sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi
yang ikut serta dalam proses produksi di suatu region (daerah/wilayah). Jadi PDRN
adbf merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa :
-

Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai,

-

Bunga modal sebagai balas jasa modal,

-

Sewa tanah sebagai balas jasa tanah, dan

-

Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.
Namun

demikian

pendapatan

yang

dihasilkan

tersebut

diatas,

tidak

seluruhnya menjadi milik/pendapatan penduduk region tersebut, sebab ada
pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain atas kepemilikan faktor
produksi di region tersebut.

2.3.4. Pendapatan Regional
Pendapatan regional netto adalah PDRN adbf dikurangi dengan pendapatan
yang mengalir keluar region dan ditambah dengan pendapatan yang masuk dari
region lain (nett export). Dengan kata lain bahwa produk regional netto
(pendapatan regional) adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh
seluruh penduduk yang tinggal di region/wilayah/daerah di mana dia berdomisili.
2.3.5. Pendapatan Perkapita (Income per Capita)
Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu
pendapatan perkapita, di antaranya sebagai berikut :
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PDRB adhb
a. PDRB adhb perkapita = –––––––––––––––––––––––––––––
Jumlah penduduk pertengahan tahun

PDRB adhk
b. PDRB adhk perkapita = –––––––––––––––––––––––––––––
Jumlah penduduk pertengahan tahun

c. Income perkapita

Pendapatan regional
= –––––––––––––––––––––––––––––
Jumlah penduduk pertengahan tahun

2.4. Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
(adhk)
Perkembangan

PDRB

adhk

dari

tahun

ke

tahun

menggambarkan

perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi
barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Sedangkan
untuk dapat mengukur perubahan volume produk atau perkembangan produktifitas
secara nyata, faktor pengaruh perubahan harga perlu dihilangkan yaitu dengan
cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.
Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk
perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan maupun sektoral. Dalam penghitungan atas dasar harga konstan ini,
selalu berkaitan dengan harga-harga pada tahun dasar. Sebab harga-harga pada
tahun dasar tersebut digunakan untuk menentukan angka indeks dasar yang
besarnya sama dengan 100 persen, dan difungsikan sebagai pembanding hargaharga pada tahun-tahun tertentu yang akan diselidiki.
2.4.1.

Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan
Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan

kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang di nilai atas dasar harga pada
tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat
diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari
data yang tersedia di masing-masing sektor/sub sektornya. Cara yang lazim
digunakan antara lain:
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a. Revaluasi
Revaluasi diartikan menilai kembali produksi (kuantum) tahun berjalan dikalikan
dengan harga tahun dasar, akan menghasilkan nilai produksi atas dasar harga
konstan.

Nilai Produksi adhk =
dengan:
Qny = Jumlah kuantum komoditi y pada tahun berjalan (t n).

P0 = Harga komoditi y pada tahun dasar (t o)
b. Ekstrapolasi
Yang perlu diperhatikan dengan cara ini ialah penentuan ekstrapolator-nya.
Ekstrapolator yang paling baik adalah kuantum/jumlah produksi dari masingmasing sektor atau subsektor. Sedangkan nilai tambah adhk yang dihitung
dengan ekstrapolasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun
dasar dengan indeks kuantum dibagi 100. Indeks kuantum yang dipakai adalah
Indeks Laspayers, dengan formulasi sebagai berikut :

Nilai tambah bruto tahun berjalan (t n) adhk dapat dihitung sebagai berikut:

dengan:

NTB adhk y = Nilai Tambah Bruto komoditi y pada tahun berjalan (t n).
NTB0y

= Nilai Tambah Bruto komoditi y pada tahun dasar (t0).

Indeks Kuantumny =Indeks kuantum Laspayers y pada

tahun berjalan (tn).
Qn

= Jumlah / kuantum pada tahun berjalan (t n).

Q0

= Jumlah / kuantum pada tahun berjalan (t 0).

P0

= Harga pada tahun dasar.
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c. Deflasi
NTB adhk yang diperoleh dengan cara ini ialah dengan mendeflate NTB adhb
dengan indeks harga dari barang yang bersangkutan.
Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan mendeflate adalah membagi nilai
tambah adhb dengan indeks harga dari masing-masing sektor atau subsektor.
Sehingga NTB adhk tahun berjalan komoditi y adalah :

dengan :

NTB adhk y

= Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga konstan komoditi y pada
tahun berjalan (tn).

NTB adhbny

= Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga berlaku komoditi y pada
tahun berjalan (tn).

Indeks H arg a ny = Indeks Harga komoditi y pada tahun berjalan (t n).

d. Deflasi berganda
Disebut ganda karena dilakukan deflasi dua kali, yakni :
1.

Membagi nilai produksi atas dasar harga berlaku dengan indeks harga
produksi.

2.

Membagi biaya antara atas dasar harga berlaku dengan indeks harga biaya
antara.

Selisih antara nomor 1 dan 2 diatas merupakan nilai tambah bruto atas dasar
harga konstan.
Bila diformulasikan akan terbentuk sebagai berikut:

atau :
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dengan :
NTB adhk ny =

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan komoditi y pada
tahun berjalan (tn)

NP0y

=

Nilai produksi atas dasar harga konstan komoditi y

BA0y

=

Nilai biaya antara atas dasar harga konstan komoditi y
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BAB III
METODE PENGHITUNGAN PDRB

PDRB dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode
tidak langsung. Yang dimaksud dengan metode langsung adalah metode penghitungan
dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah atau ada sumber datanya.
Metode ini menggunakan 3 macam pendekatan yaitu :
1. Pendekatan produksi (Production approach).
2. Pendekatan pendapatan (Income approach).
3. Pendekatan pengeluaran (Expenditure approach).
Sedangkan metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara
alokasi yaitu mengalokasikan PDRB provinsi untuk kabupaten atau PDRB kabupaten
untuk kecamatan (dengan melihat beberapa variabel yang cocok untuk menghitung
alokasi, contoh : jumlah penduduk, luas lahan, mata pencaharian, dan lain-lain).
Penghitungan metode tidak langsung biasanya hanya ada satu metode yaitu metode
alokasi (allocation approach).
3.1. Pendekatan Produksi
Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan
jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya
antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor.
Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang
dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang
ditambahkan ini sama dengan nilai balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam
proses produksi.
Barang dan jasa yang diproduksi dengan harga produsen, yaitu yang belum
termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Penggunaan harga produsen ini
bertujuan untuk mengetahui nilai tambah yang benar-benar diterima oleh produsen
sedang biaya transport akan dihitung sebagai nilai tambah pada sektor transportasi dan
keuntungan pemasaran akan dihitung pada sektor perdagangan. Nilai barang dan jasa
pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto, sebab masih terdapat biaya
untuk memproduksi barang dan jasa yang dibeli dari sektor lain.
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Nilai tambah bruto (NTB) adalah merupakan produk dari proses produksi, yang
terdiri dari komponen-komponen di antaranya :
1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
-

Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai.

-

Bunga modal sebagai balas jasa modal.

-

Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.

-

Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan.

2. Penyusutan barang modal tetap.
3. Pajak tidak langsung netto.
Sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari NTB maka akan diperoleh nilai
tambah netto. Formulasi nilai tambah bruto dengan pendekatan produksi adalah:

Nilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai produksi bruto - Biaya antara
Pendekatan ini banyak digunakan pada produksi yang berbentuk barang, seperti sektor
pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan lain-lain.
3.2. Pendekatan Pendapatan
Dalam pendekatan dari segi pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan
ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu:
-

Upah dan gaji

-

Surplus usaha

-

Penyusutan

-

Pajak tak langsung netto
Untuk pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan,

surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk surplus usaha disini adalah bunga,
sewa tanah dan keuntungan.
Hasil penjumlahan seluruh balas jasa faktor produksi tersebut akan diperoleh nilai
tambah netto atas biaya faktor produksi. Sedangkan untuk memperoleh produk
domestik regional bruto atas dasar harga pasar harus ditambah dengan nilai penyusutan
dan pajak tak langsung netto. Metode ini banyak dipakai pada sektor pemerintahan,
bank/lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa.
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3.3. Pendekatan Pengeluaran
Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari
barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah kabupaten/kota. Jadi produk domestik
regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang
berbentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran
dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :
1. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode
penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
2. Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan
pengeluaran rumah tangga, metode anggaran rumah tangga, metode balance sheet
dan metode statistik perdagangan luar daerah/luar negeri.
Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponenkomponen permintaan akhir seperti :
-

Konsumsi rumah tangga

-

Konsumsi pemerintahan

-

Konsumsi lembaga swasta non profit

-

Perubahan stok

-

Pembentukan modal bruto

-

Perdagangan antar wilayah (termasuk eskpor dan impor).
Dengan menghitung komponen-komponen ini kemudian menjumlahkannya akan

diperoleh produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku/pasar.

3.4. Metode Alokasi
Metode alokasi adalah menghitung PDRB tingkat provinsi atau tingkat kabupaten
dengan cara mengalokir angka PDRB dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat di
bawahnya, dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan
dapat didasarkan atas :
1. Nilai produksi bruto dan netto.
2. Jumlah produksi fisik.
3. Jumlah tenaga kerja.
4. Penduduk (bisa total maupun secara spesifik), dan
5. Alokator lain yang dianggap cocok untuk masing-masing daerah.
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Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat
diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah yang mendapat alokasi
terhadap nilai tambah setiap lapangan usaha atau sublapangan usaha.
Metode alokasi dipakai jika dari ketiga metode sebelumnya sudah tidak mungkin
diterapkan. Suatu contoh bila suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan
kantor cabang. Kantor pusat berlokasi di daerah lain, sedangkan kantor cabang ini tidak
dapat mengetahui nilai tambah yang diperolehnya, oleh karena perhitungan neraca
rugi/laba dilakukan oleh kantor pusat. Untuk mengatasi hal semacam itu, penghitungan
nilai tambahnya terpaksa dilakukan dengan alokasi menggunakan indikator-indikator
yang dapat menunjukkan peranan suatu cabang terhadap kantor pusat.
Dari keempat pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jumlah
pengeluaran dari berbagai kepentingan akan sama dengan produk akhir dari barang dan
jasa yang dihasilkan oleh produsen dan juga akan sama dengan jumlah pendapatan
yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat. Selanjutnya produk domestik
regional bruto seperti yang dimaksudkan di atas disebut produk domestik regional bruto
atas dasar harga pasar (PDRB adhp).
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BAB IV
Sekilas Mengenai Perekonomian Dunia,
Indonesia, dan Jawa Tengah
4.1. Perekonomian Dunia
Data dari World Bank menunjukkan bahwa secara umum, perekonomian
dunia pada 2016 mengalami perlambatan jika dibandingkan 2015. Tercatat bahwa
pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 terealisasi sebesar 3,11 persen. Kondisi
tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan angka perkiraan yang
sebesar 3,4 persen.
Perlambatan ekonomi tidak hanya terjadi di beberapa wilayah seperti
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris, akan tetapi juga di kawasan Asia.
Tiongkok, misalnya, negara ini bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi 2016
sebagai yang terendah selama lima tahun terakhir. Sementara Jepang, walaupun
bukan yang terendah, namun pertumbuhan ekonomi 2016 terdeteksi melambat
dibandingkan 2015.
Meskipun demikian, tidak semua perlambatan ekonomi berimbas pada
geliat pasar tenaga kerja. Amerika Serikat dan Uni Eropa justru mampu
menunjukkan performa terbaiknya dalam menurunkan tingkat pengangguran di
wilayahnya. Begitu pula dengan Tiongkok dan Jepang. Lantas, bagaimana dengan
Indonesia?
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Tiongkok

Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dunia

Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara, 2012-2016 ( Persen)
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4.2.Perekonomian Indonesia
Kondisi perekonomian dunia yang kurang menggembirakan tersebut
ternyata berdampak nyata terhadap kinerja produsen di Indonesia. Hal ini bisa
terjadi dikarenakan sepinya permintaan dari komoditas ekspor. Akan tetapi,
adanya penyesuaian ekonomi domestik yang baik serta respon kebijakan makro
ekonomi

yang

solid

dapat

meminimalkan

dampak

dari

melambatnya

perekonomian dunia dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan
dari 4,88 persen di 2015 menjadi 5,02 persen di 2016. Permintaan domestik
diidentifikasi sebagai faktor utama pendorong lajunya pertumbuhan ekonomi
Indonesia di 2016 tersebut. Beberapa sektor yang terkait dengan permintaan
domestik, seperti:

Pengadaan

Listrik

dan

Gas,

Perdagangan Besar dan

Eceran, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum pun mengalami kenaikan pertumbuhan.
Sementara itu, meskipun kenaikan demand terhadap produk barang jadi
maupun setengah jadi mampu menjadikan Industri Pengolahan sebagai lapangan
usaha dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia, namun
kontribusinya justru semakin menurun selama dua tahun terakhir. Pada 2015,
Industri Pengolahan dapat berkontribusi sebesar 20,97 persen sedangkan 2016
hanya 20,51 persen.
4.3. Perekonomian Jawa Tengah
Sejalan dengan struktur ekonomi nasional, lapangan usaha
Pengolahan

masih

Industri

menjadi penyumbang utama PDRB Jawa Tengah, dengan

kontribusi di atas 30 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Motor, serta lapangan usaha Konstruksi.
Adapun laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah tahun 2016 adalah sebesar
5,28 persen, melambat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,47 persen.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian, 18,72 persen. Kondisi ini didorong oleh produksi gas di Blora yang
memasuki masa puncak produksi sejak dimulainya eksplorasi migas pada akhir
2015.
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Walaupun masih secara kasar, PDRB perkapita seringkali digunakan
sebagai proxy pendapatan per kapita. Tidak berbeda dengan kondisi nasional,
tercatat bahwa PDRB perkapita Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Pada 2012, PDRB perkapita Jawa Tengah sebesar 22,87 juta
rupiah, akan tetapi lima tahun kemudian meningkat menjadi 32,10 juta rupiah
atau sebesar 40,36 persen. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan PDRB
perkapita rata-rata 10,09 persen pertahun. Nilai pertumbuhan ini jauh di atas
inflasi Jawa Tengah yang selama ini hanya satu digit.

41,92
35,11

22,87

2012

47,96

45,14

38,37

24,95

2013

27,52

2014

PDRB perkapita Jateng

29,96

32,1

2015

2016

PDB perkapita Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar 4.2. PDRB Perkapita Jawa Tengah dan PDB Perkapita Nasional,
2012-2016 (Rp Juta)
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BAB V
ULASAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN MAGELANG, 2012-2016

5.1. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang
Selama tahun 2012-2016, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang terus
meningkat. Pada 2016, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (adhb)
telah mencapai 26,22 trilyun rupiah, naik sebesar 47,83 persen dari tahun 2012
(17,74 trilyun rupiah). Sementara itu, atas dasar harga konstan (adhk), PDRB
Kabupaten Magelang 2016 mencapai 19,86 trilyun rupiah, mengalami kenaikan
sebesar 23,55 persen dari tahun 2012 (16,07 trilyun rupiah). Perkembangan PDRB
Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar
5.1.

26,22
24,13
21,92

19,60
17,74

16,07

2012

17,94

17,02

2013

2014
ADHB

18,84

2015*

19,86

2016**

ADHK

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2016
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 5.1. PDRB Kabupaten Magelang,
2012-2016 (Trilyun Rupiah)
5.2. Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini masih
didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan
usaha tersebut masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga
kerja di Kabupaten Magelang. Terdapat tiga sub kategori untuk lapangan usaha
ini, yaitu: subkategori Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, subkategori
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Kehutanan dan Penebangan Kayu, serta subkategori Perikanan. Hampir semua sub
kategori pada lapangan usaha tersebut mengalami percepatan pertumbuhan
selama 2016, kecuali sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu.
Meskipun selalu berada pada posisi teratas, dengan andil rata-rata di atas
20 persen, namun persentase lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan cenderung menurun setiap tahunnya. Bahkan pada 2016, kontribusi
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada pada dua digit yang
sama dengan lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sekitar 22 persen.
Perlahan namun pasti, Industri Pengolahan pun semakin menggeser
dominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, seperti terlihat
pada Gambar 5.2. Tercatat, laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan ini
mampu meningkat lebih cepat sebesar 0.69 persen dibandingkan tahun
sebelumnya, menjadi 5,82 persen.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2012
25

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

20

Pengadaan Listrik dan Gas

15

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi

10

2016**

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan

5

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

0

2013

Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan

2015*

2014

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2016
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 5.2. Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Magelang, 2012-2016 (Persen)
Kontribusi ketiga dan keempat terbesar selanjutnya adalah dari lapangan
usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta
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lapangan usaha Konstruksi. Kedua lapangan usaha tersebut memiliki andil,
masing-masing sebesar 13,41 persen dan 9,23 persen terhadap perekonomian
Kabupaten Magelang selama 2016. Selain lapangan usaha tersebut, andil terhadap
struktur perekonomian Kabupaten Magelang masih di bawah 6 persen.
5.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang
Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional
mencapai 5,30 persen, Jawa Tengah 5,29 persen, dan Kabupaten Magelang 5,32
persen. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen, dapat
disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2012-2016, pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Magelang berada pada level di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional dan Jawa Tengah. Gambar 5.3 berikut memberi gambaran lebih jelas
mengenai perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Jawa Tengah, dan
Kabupaten Magelang periode 2012 hingga 2016.

6,03
5,91
5,56
5,38
5,27

5,34
5,11

5,47

5,40
5,28

5,01

5,03
4,88

5,02

4,88

2012

2013

2014

2015*

2016**

Nasional

6,03

5,56

5,01

4,88

5,02

Jawa Tengah

5,34

5,11

5,27

5,47

5,28

Kab. Magelang

4,88

5,91

5,38

5,03

5,40

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2016
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 5.3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Tengah, dan
Kabupaten Magelang, 2012-2016 (Persen)
Gambar 5.3 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Magelang 2016 mencapai 5,40 persen, lebih cepat dibandingkan 2015 yang
sebesar 5,03 persen. Berdasarkan lapangan usaha, laju pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Jasa Perusahaan 10,18 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan
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dan Asuransi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, masing-masing sebesar
10,07 persen dan 9,78 persen.
Adapun Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai lapangan usaha
andalan di Kabupaten Magelang mampu tumbuh 3,33 persen, lebih cepat 0,07
persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, laju pertumbuhan
terendah berasal dari lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang dengan capaian 2,17 persen, yang diikuti oleh lapangan
usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 2,22
persen. Gambaran lebih jelas terkait perkembangan laju pertumbuhan per
lapangan usaha selama 2012-2016 disajikan di Lampiran.
5.4. PDRB PERKAPITA
Salah satu alat untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan
penduduk suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan perkapita. Dalam hal ini
dilakukan pendekatan melalui penghitungan PDRB perkapita. PDRB perkapita atas
dasar harga berlaku (adhb) menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2016
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 5.4. PDRB Perkapita Kabupaten Magelang,
2012-2016 (Juta Rupiah)
Selama periode 2012-2016 perkembangan PDRB perkapita menunjukkan
peningkatan cukup signifikan. PDRB perkapita Kabupaten Magelang tahun 2016
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mencapai 20,86 juta rupiah, naik 42,23 persen dari tahun 2012 yang hanya 16,05
juta rupiah. Peningkatan PDRB perkapita ini menjadi pertanda baik, terutama
jika pertumbuhannya melebihi angka inflasi. Hal tersebut dapat diartikan, ada
peningkatan pendapatan, walaupun tidak semuanya dinikmati oleh masyarakat di
Kabupaten Magelang, karena di dalam PDRB itu sendiri terdapat kepemilikan
faktor produksi yang berasal dari luar Kabupaten Magelang.

5.5. Indeks Implisit PDRB
Dari angka-angka indeks implisit PDRB dapat diketahui besarnya perubahan
indeks harga dari waktu ke waktu. Selama 2016, perubahan indeks implisit
tertinggi untuk Kabupaten Magelang terjadi pada lapangan usaha Pendidikan
sebesar 48,67 persen, yang diikuti oleh lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian serta Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 47,58 persen dan
37,84 persen. Berbeda dengan ketiga lapangan usaha tersebut, perubahan indeks
implisit lapangan usaha Informasi dan Komunikasi justru menunjukkan angka
negatif, yaitu 8,30 persen.
5.6. Inflasi
Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau
stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau
deflasi. Secara singkat, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum
yang terjadi terus menerus (persisten) dalam periode tertentu. Oleh karena itu, jika
terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya
tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun.
Namun sebaliknya, jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga
tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi. Deflasi yang terus menerus akan
menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan
resesi ekonomi.
Inflasi selain dihitung dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggunakan
sampel lebih kurang 322 komoditi bisa dihitung dengan memakai indeks implisit
PDRB. Dari kedua metode tersebut hasilnya tidak akan sama, sebab komoditi yang
diamati jumlahnya berbeda serta metodologinya juga berlainan. Untuk penghitungan
inflasi dengan metode implisit dari PDRB dapat diformulasikan sebagai berikut :
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Membagi indeks implisit tahun (t) dengan indeks implisit tahun (t-1) dikurangi
satu dikalikan seratus persen
Dari hasil pengolahan didapatkan, pada 2016 inflasi mengalami penurunan
secara signifikan, yaitu sebesar 3,10 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya
yang mencapai 4,80 persen. Besaran angka inflasi tersebut masih jauh lebih rendah
jika dibandingkan dengan laju PDRB perkapita tahun 2016 yang mencapai 7,66
persen. Secara makro, hal ini menjadi salah satu pertanda baik karena terjadi
peningkatan pendapatan perkapita, meski kenyataannya tidak semua penduduk
memperoleh peningkatan pendapatan jauh melebihi tingkat inflasi yang terjadi.

6,13

4,53

4,80
4,34
3,10

2012

2013

2014

2015*

2016**

Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2016
* Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Gambar 5.5. Inflasi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Magelang (Persen), 2012-2016
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Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah) Kabupaten Magelang, 2012-2016

Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2016
* Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
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Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten
Magelang, 2012-2016

Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2016
* Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
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Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Magelang, 2012-2016 (Persen)

Kategori

Uraian

2012

2013

2014

2015*

2016**

(1)

(2)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A

Pertanian, Kehutanan, dan

B

Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

D

H

Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan

J

24,11

23,97

23,63

23,40

22,78

3,90

3,87

4,22

4,44

4,35

20,78

21,24

21,62

21,80

22,23

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,09

0,08

0,08

9,30

9,21

9,27

9,29

9,23

14,57

14,25

13,60

13,39

13,41

3,21

3,20

3,33

3,40

3,36

3,95

3,96

4,02

4,06

4,18

Informasi dan Komunikasi

3,41

3,26

3,21

3,13

3,12

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

2,65

2,62

2,57

2,66

2,77

L

Real Estate

1,84

1,82

1,83

1,85

1,84

Jasa Perusahaan

0,21

0,22

0,22

0,23

0,24

O

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,96

3,85

3,67

3,66

3,62

P

Jasa Pendidikan

5,28

5,66

5,82

5,77

5,83

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,72

0,74

0,77

0,78

0,79

Jasa lainnya

1,96

2,00

2,07

2,01

2,09

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

E
F
G

M,N

R,S,T,U

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2016
* Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
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Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Magelang, 2012-2016 (Persen)

Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2016
* Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
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Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Magelang, 2012-2016 (Persen)

Kategori

Uraian

2012

2013

2014

2015*

2016**

(1)

(2)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A

Pertanian, Kehutanan, dan

111,74

120,46

130,54

137,80

141,09

B

Pertambangan dan Penggalian

103,74

107,32

125,40

142,81

147,58

C

Industri Pengolahan

115,54

117,63

124,63

131,57

137,84

D

Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi

99,84

94,71

94,98

99,95

107,91

100,93

104,22

106,08

109,84

111,99

108,04

112,15

120,16

125,08

127,13

107,61

111,70

115,17

120,03

124,10

99,82

101,37

108,56

112,47

113,12

108,84

114,63

121,10

126,31

133,22

97,81

95,61

93,31

91,56

91,70

E
F

H

Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan

J

Informasi dan Komunikasi

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

112,65

118,09

123,15

129,28

133,14

L

Real Estate

101,53

102,63

107,90

111,69

113,41

Jasa Perusahaan

106,33

111,42

115,37

121,43

125,61

O

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

111,78

117,11

122,84

129,07

135,88

P

Jasa Pendidikan

125,09

135,39

141,54

144,18

148,67

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

112,94

118,79

123,72

129,22

130,38

Jasa lainnya

103,77

107,28

114,50

118,35

123,29

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
110,37
Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2016

115,17

122,23

128,10

132,07

G

M,N

R,S,T,U

* Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
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Tabel 6. Laju Implisit PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Magelang, 2012-2016 (Persen)

Kategori

Uraian

2012

2013

2014

2015*

2016**

(1)

(2)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A

Pertanian, Kehutanan, dan

5,40

7,80

8,37

5,56

2,39

B

Pertambangan dan Penggalian

0,27

3,45

16,85

13,88

3,34

C

Industri Pengolahan

5,52

1,80

5,95

5,57

4,76

D

Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi

-0,78

-5,14

0,28

5,23

7,96

-0,19

3,26

1,78

3,54

1,96

3,95

3,80

7,14

4,09

1,64

E
F
G

Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2,98

3,80

3,10

4,22

3,39

H

Transportasi dan Pergudangan

0,16

1,55

7,09

3,60

0,58

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan

4,26

5,32

5,64

4,30

5,47

J

Informasi dan Komunikasi

-2,88

-2,25

-2,41

-1,88

0,16

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

8,64

4,82

4,29

4,98

2,99

L

Real Estate

0,87

1,09

5,13

3,51

1,54

Jasa Perusahaan

2,28

4,78

3,54

5,25

3,45

10,41

4,77

4,89

5,07

5,28

M,N
O

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P

Jasa Pendidikan

9,27

8,23

4,54

1,87

3,12

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7,11

5,18

4,15

4,45

0,89

Jasa lainnya

0,63

3,38

6,73

3,36

4,18

4,53

4,34

6,13

4,80

3,10

R,S,T,U

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2016
* Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
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