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ABSTRACT 

Increasing the number of tourists visiting attraction affect economic activities in the area. The 
purpose of this research is to know the feedback effect and the tourism sector linkages with other 
sectors in each province in 2000 and 2005. The Model used in this study is the Interregional Input 
Output (IRIO). The results showed that the province still rely on the strength of its own area in the 
fulfillment of the needs of the tourism sector of the input material. 
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I. PENDAHULUAN  

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan 

memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Tabel 1 Perkembangan Wisatawan di Indonesia Tahun 2001 – 2010 

Tahun 
Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara 

Jumlah 
(000) 

Penerimaan Devisa 
(juta USD) 

Jumlah 
(000) 

Total Pengeluaran 
(trilyun Rp.) 

2001 5.154 5.396,26 103.884 58,71 
2004 5.321 4.797,90 111.353 71,70 
2007 5.505 5.345,98 115.335 108,96 
2010 7.002 7.603,45 122.312 150,41 

Sumber : Pusdatin Kemenparekraf dan BPS 

Perkembangan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia selama kurun waktu tahun 2001 – 2010 

mengalami trend peningkatan, dari 5,15 juta wisman di tahun 2001 menjadi 7,00 juta wisman pada tahun 

2010. Untuk perkembangan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang melakukan perjalanan wisata dalam 

periode yang sama menunjukkan 103,88 juta orang di tahun 2001 dan meningkat di tahun 2010 menjadi 

sejumlah 122,31 juta orang.  

Dampak dari kunjungan wisman ke Indonesia selama periode tersebut dapat dilihat dari sisi 

penerimaan devisa dari sektor pariwisata, walaupun mengalami fluktuasi tetapi terjadi trend peningkatan. 

Pada tahun 2001 sumbangan devisa sektor pariwisata sejumlah 5.396,26 juta USD dan meningkat menjadi 

7.603,45 juta USD di tahun 2010.  
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Terdapat sepuluh jenis pengeluaran, yakni produk pertanian, produk industri non-makanan, kesehatan 

dan kecantikan, suvenir, jasa pariwisata lainnya, jasa seni budaya, rekreasi, dan hiburan, biro perjalanan, 

operator, dan pramuwisata, angkutan domestik, restoran dan sejenisnya. Selama kurun waktu 2008-2009 pos 

pengeluaran terbesar ialah hotel dan akomodasi (Rp. 67.335,93 triliun), diikuti restoran (Rp. 73.421,21 

triliun), dan suvenir (Rp. 28.736,43 triliun) (http://economy.okezone.com).  

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wisatawan tersebut maka diproduksi segala barang dan jasa 

yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Dalam proses produksi tersebut untuk menghasilkan output barang 

jasa pariwisata selain membutuhkan input dari sektor pariwisata itu sendiri tetapi juga membutuhkan input 

dari sektor-sektor lainnya.  

Keterkaitan antar wilayah timbul ketika untuk memproduksi output tersebut  memerlukan kebutuhan 

bahan input dari wilayah lain, dikarenakan ketidakmampuan wilayah tersebut untuk memproduksi bahan 

input tersebut. Menurut Rum (2008) interaksi antar daerah berlangsung melalui perdagangan antar daerah. 

Daerah yang memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut adalah daerah yang nilai ekspornya lebih besar 

dari nilai impor. Besar kecilnya nilai ekspor tergantung pada harga dari jenis barang yang diekspor dan 

volume ekspor. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui feedback effect dan keterkaitan sektor pariwisata dengan 

sektor-sektor lainnya di masing-masing propinsi pada tahun 2000 dan 2005. 

 

II. TINJAUAN LITERATUR 

Peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian dapat berupa menciptakan atau menambah lapangan 

dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di lingkungan dimana industri itu berdiri seperti dalam usaha 

akomodasi, restoran, pemandu wisata, seniman, biro perjalanan dan jasa lainnya. Industri pariwisata juga 

memberikan kontribusi langsung terhadap sektor lain berupa usaha – usaha pembuatan atau perbaikan jalan 

raya, pelabuhan, bandara, program kebersihan dan kesehatan yang kesemuanya dapat memberikan 

keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan maupun 

bagi wisatawan. Sektor pariwisata memacu dan memberi kontribusi kepada pelaksanaan proyek – proyek 

pada berbagai sektor di negara – negara berkembang dan maju (Pendit, 1994). 

Pembangunan kepariwisataan menurut UU No. 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan bertujuan untuk: 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menghapus kemiskinan; 

Mengatasi pengangguran; Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; Memajukan kebudayaan; 

Mengangkat citra bangsa; Memupuk rasa cinta tanah air; Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan 

Mempererat persahabatan antarbangsa. Pembangunan kepariwisataan Indonesia meliputi industri pariwisata, 

destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2003), yang menganalisa dampak pengeluaran wisatawan 

terhadap distribusi pendapatan dan perekonomian di Propinsi Bali, menunjukkan pengeluaran wisatawan 

secara bersamaan mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian di Bali. Nurkholis dan Susiati (2007) 

melakukan analisis perubahan struktur perekonomian Indonesia tahun 1995 dan 2000 diperoleh hasil bahwa 
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hubungan antarsektor dan antarregional mengalami perubahan  meskipun belum signifikan. Peningkatan 

sektor-sektor andalan suatu propinsi masih mengandalkan kekuatan dari dalam propinsi sendiri dan masih 

lemahnya kerjasama antarpropinsi. 

Dengan menggunakan metode analisis dekomposisi struktural Meng dan Qu (2007) melakukan analisa 

kinerja industri di China dan dampak kebijakan pembangunan regional di era tahun 1990-an. Dari hasil 

penelitian tersebut diketahui interregional spillover-related effect telah menjadi faktor yang lebih 

penting dalam pertumbuhan output daerah. Dimana titik berat pembangunan ekonomi regional 

China telah melompat dari daerah pesisir ke daerah bagian terpencil. 
 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil wilayah di 30 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah Tabel 

Input-Output Antar Propinsi atas harga dasar produsen tahun 2000 dan 2005 klasifikasi 30 sektor. Proses 

agregasi dilakukan terhadap tabel IRIO tahun 2005 dari 35 sektor menjadi 30 sektor sehingga terjadi 

kesesuaian dengan tabel IRIO tahun 2000. penentuan sektor pariwisata dilakukan berdasarkan komposisi 

pengeluaran wisatawan terbesar dan kategori usaha pariwisata dalam UU No. 10 tahun 2009 yang kemudian 

disesuaikan dengan sektor-sektor dalam tabel IRIO. Berdasarkan kriteria tersebut maka sektor yang termasuk 

ke dalam sektor pariwisata adalah sektor hotel dan restoran. 

Model IRIO merupakan pengembangan dari model IO yang dikembangkan pertama kali oleh Walter 

Isard sehingga dikenal dengan Model Isard pada tahun 1951. Dalam model ini diasumsikan terdapat dua 

wilayah (wilayah R dan S) yang perekonomiannya saling tergantung satu dengan lain. Wilayah R memiliki 

tiga sektor produksi, sedangkan wilayah S memiliki dua sektor produksi. Aliran transaksi barang dan jasa 

diantara dua wilayah tersebut dapat dicatat dan dimasukkan kedalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Tabel Interregional Input-Ouput Wilayah R dan S 
Output Permintaan Antara Permintaan Akhir 

Output    Wilayah R Wilayah S Wilayah 
R 

Wilayah 
S Expor Input 1 2 3 1 2 

Input Antara
 Wilayah 

R 

1          
2          
3          

Wilayah 
S 

1          
2          

Import          
Input Primer          

Input          
 

Dari tabel di atas dapat ditarik sistem persamaan dalam analisis IRIO yaitu: 

= + +  +  +  +    

= + +  +  +  +   
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Persamaan tersebut merupakan dari sisi output yang diturunkan dari hubungan sel di dalam matrik antara 

penjumlahan permintaan antara (kuadran I) dengan permintaan akhir (kuadran II) yang menghasilkan total 

output, yang menunjukkan ketergantungan antar sektor baik di dalam propinsi itu sendiri atau dengan 

propinsi lainnya. Dari persamaan diatas dapat diketahui ketergantungan suatu sektor di propinsi R terhadap 

bahan input yang dibutuhkan yang berasal dari propinsi S atau lainnya. Dan kondisi serupa juga terjadi pada 

propinsi S  yang memiliki ketergantungan dengan bahan input yang berasal dari propinsi R atau selainnya.  

Dalam model IRIO, keterkaitan antarsektor antara daerah satu dengan yang lain dapat diketahui 

melalui matriks perdagangan antarwilayah. Adanya keterkaitan maka kita kenal istilah interregional 

spillover effect yaitu efek yang terjadi pada sektor-sektor perekonomian di suatu daerah tertentu yang 

diakibatkan oleh permintaan output di daerah lain. Perubahan output di suatu wilayah selain disebabkan oleh 

efek langsung dan tidak langsung perubahan output sektoral tetapi juga apa yang disebut dengan efek umpan 

balik antarregion (interregional feedback effect). Untuk lebih jelas lihat gambar 2.1. dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Efek Umpan Balik Antarregion 

Adanya peningkatan permintaan akhir pada wilayah R akan berakibat pula pada peningkatan output di 

wilayah R. Peningkatan output tersebut harus dproduksi di wilayah R, namun wilayah R memerlukan 

sebagian inputnya berasal dari wilayah S sehingga timbul peningkatan permintaan antara bagi wilayah S 

yang berasal dari wilayah R. Dengan logika keterkaitan antarwilayah, wilayah S memproduksi tambahan 

output tersebut, namun wilayah S akan membutuhkan sebagian input dari wilayah R tersebut. Wilayah R 

akan memproduksi ini sehingga menghasilkan peningkatan output di wilayah R sendiri. Proses tersebut 

dinamakan dengan efek umpan balik antarregion (interregional feedback effect) (Miller, 2009). 

Analisis Dekomposisi Struktural 

Analisis dekomposisi struktural adalah suatu analisis untuk mengkaji adanya perubahan struktur suatu 

perekonomian suatu wilayah dengan menggunakan tabel IO. Analisis dekomposisi struktural dilakukan 

untuk mengetahui perubahan output yang disebabkan oleh perubahan permintaan akhir, perubahan teknologi 

atau faktor lain dalam jangka waktu yang berbeda, dibutuhkan minimal 2 buah tabel IRIO dalam jangka 

waktu berbeda. Dalam penelitian ini perhitungan pertumbuhan output dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1) Perubahan output yang disebabkan oleh faktor permintaan akhir (FD), teknologi (FT) dan keduanya 

(FDT). 

ΔX1/  = FD1 + FT1 + FDT1 

FD1 = (  . ΔY1 +  . ΔY1 + ∑ ,,
, )/  

FT1 = (ΔM1.  + ΔF1.  +∑ ,,
, )/  

Peningkatan permintaan akhir di wilayah R 

Peningkatan output di wilayah S 
 

Peningkatan output di wilayah R 
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FDT1 = (ΔM1.  + ΔF1.  +∑ ,,
, )/  

2) Perubahan output yang disebabkan oleh faktor intraregional multiplier effect (FM), feedback effect (FF) 

dan interregional spillover effects (FS). 

ΔX1/  = FM1 + FF1 + FS1 

FM1 = (  . ΔYi + ΔMi. + ΔMi. ΔYi)/  

FF1 = (  . ΔY1 + ΔF1. + ΔF2. ΔY1)/  

FS1 = (∑ ,,
,  + ∑ ,,

,  + ∑ ,,
, )/  

 

Analisis Pengganda Output (Output Multiplier) 

Analisis pengganda output digunakan untuk mengukur nilai total output yang dihasilkan suatu sektor 

dalam suatu perekonomian akibat adanya perubahan satu unit output permintaan akhir di sektor tersebut. 

Perhitungan analisis pengganda output total untuk seluruh wilayah yaitu: 

O  = ∑ ∑  

Perhitungan analisis pengganda output untuk wilayah r sendiri  yaitu: 

O  = ∑  

Untuk mengetahui feedback effect didapat dari selisih antara nilai pengganda output total dengan nilai dari 

pengganda output untuk wilayah r sendiri. Propinsi yang mempunyai nilai feedback effect tertinggi termasuk 

dalam propinsi unggulan dalam sektor tersebut.  

 

Analisis Pengganda Tenaga Kerja (Employment Multiplier) 

Analisis pengganda tenaga kerja (Employment Multiplier) merupaka suatu analisis yang 

menggambarkan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di suatu sektor di suatu perekonomian akibat 

adanya satu unit uang perubahan di permintaan akhir di sektor tersebut. Perhitungan analisis pengganda 

tenaga kerja total untuk seluruh wilayah yaitu: 

W  = ∑ ∑ wn+1,i
n
i=1  

Perhitungan analisis pengganda tenaga kerja untuk wilayah r itu sendiri (intraregional effect) yaitu: 

W  = ∑ wn+1,i
n
i=1  

Untuk mengetahui feedback effect didapat dari selisih antara nilai pengganda tenaga kerja total dengan 

nilai dari pengganda tenaga kerja untuk wilayah r sendiri. 

Analisis Pengganda Pendapatan Rumah Tangga (Income Multiplier) 

Analisis pengganda pendapatan rumah tangga (Income Multiplier) merupakan suatu analisis yang 

menggambarkan jumlah total pendapatan yang tercipta di suatu sektor akibat adanya tambahan satu unit 

uang permintaan akhir di sektor tersebut. Perhitungan analisis pengganda pendapatan rumah tangga total 

untuk seluruh wilayah yaitu: 

H  = ∑ ∑ an+1,i
n
i=1  

Perhitungan analisis pengganda pendapatan rumah tangga untuk wilayah r itu sendiri yaitu: 
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H  = ∑ an+1,i
n
i=1  

Untuk mengetahui feedback effect didapat dari selisih antara nilai pengganda pendapatan rumah tangga total 

dengan nilai dari pengganda pendapatan rumah tangga untuk wilayah r sendiri. Propinsi yang mempunyai 

nilai feedback effect tertinggi termasuk dalam propinsi unggulan dalam sektor tersebut. 

Analisis Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage) 

Analisis keterkaitan ke belakang total (Backward Linkage) adalah suatu analisis keterkaitan dimana 

mengukur kemampuan suatu sektor dalam penggunan input dari sektor lain dalam proses produksi. Dalam 

model IRIO proses perhitungannya adalah sama dengan model IO biasa, hanya dalam model IRIO terdapat 

unsur wilayah. Perhitungan analisis Index Backward Linkage yaitu: 

BL(d)j = 
∑

∑ ∑
  

Jika nilai: 

BL(d)j > 1, maka sektor j mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi 

BL(d)j < 1, maka sektor j mempunyai keterkaitan ke belakang yang rendah 

Nilai BL(d)j sektor i lebih besar dari satu, menunjukkan bahwa sektor tersebut memperoleh pengaruh yang 

tinggi dari sektor lain. 

 

Analisis Keterkaitan ke Depan (Forward Linkage) 

Analisis keterkaitan ke depan total (Forward Linkage) adalah suatu analisis keterkaitan dimana 

mengukur kemampuan suatu sektor terhadap sektor lain dalam penggunaan output dari sektor tersebut. Sama 

juga dalam analisis keterkaitan ke belakang, untuk analisis keterkaitan ke depan dalam model IRIO proses 

perhitungannya adalah sama dengan model IO biasa, hanya dalam model IRIO terdapat unsur wilayah. 

Perhitungan analisis Index Forward Linkage adalah:  

FL(d)i = 
∑

∑ ∑
   

Jika nilai: 

FL(d)i > 1, maka sektor i mempunyai keterkaitan ke depan yang tinggi 

FL(d)i < 1, maka sektor i mempunyai keterkaitan ke depan yang rendah 

Nilai FL(d)i sektor j lebih besar dari satu, menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai pengaruh yang 

tinggi terhadap sektor lain. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Analisis Dekomposisi Struktural 

Perubahan output sektor hotel dan restoran kurun waktu tahun 2000-2005 seluruh propinsi (lampiran-

1) diketahui bahwa nilai rata-rata efek perubahan permintaan akhir sebesar 1,0981, rata-rata efek perubahan 

koefisien teknologi sebesar 0,0180, dan rata-rata gabungan efek perubahan permintaan akhir dan koefisien 

teknologi adalah sebesar 0,0387. Hasil diatas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar propinsi perubahan 
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output sektor hotel dan restoran tertinggi disebabkan oleh pengaruh perubahan permintaan akhir sektor 

tersebut, diikuti oleh efek perubahan koefisien teknologi dan terakhir gabungan efek perubahan permintaan 

akhir dan koefisien teknologi. 

Hasil perhitungan cara kedua (lampiran-2menunjukkan perubahan output sektor hotel dan restoran 

tahun 2000-2005 rata-rata efek perubahan terkait intraregional multiplier effect adalah sebesar 0,6675, rata-

rata efek perubahan terkait feedback effect sebesar 0,1499, dan rata-rata efek perubahan terkait interregional 

spillover effects senilai 0,3376. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan output sektor hotel dan 

restoran kurun waktu 2000-2005 di masing-masing propinsi sebagian besar disebabkan karena pengaruh 

intraregional multiplier effect, diikuti oleh interregional spillover effects dan feedback effect. 

 

Analisis Pengganda Output (Output Multiplier) 

Tabel 2. Lima Propinsi Feedback Effect Pengganda Output Tertinggi 

No Tahun 2000 Tahun 2005 
Propinsi Feedback Effect Propinsi Feedback Effect 

1 DIY 0,4412 MALUT 0,7887 
2 JATENG 0,3118 BALBEL 0,4819 
3 BANTEN 0,2980 BANTEN 0,4281 
4 LAMPUNG 0,2977 DKI JAKARTA 0,4197 
5 DKI JAKARTA 0,2877 SULSEL 0,4159 

Sumber: Hasil analisis 

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.6 propinsi dengan nilai feedback effect tertinggi di tahun 2000 

yaitu DI Yogyakarta (0,4412) yang berarti setiap perubahan permintaan akhir sebesar Rp. 1 juta maka akan 

akan terjadi perubahan output total sebesar Rp. 0,4412 juta di luar propinsi DI Yogyakarta. Urutan 

berikutnya adalah Jawa Tengah, Banten, Lampung dan DKI Jakarta, sementara nilai rata-rata feedback effect 

semua propinsi sektor hotel dan restoran adalah 0,1659.  

Tahun 2005 peringkat pertama diisi oleh propinsi Maluku Utara sebesar 0,7887, Bangka Belitung, 

Banten, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan, dimana nilai rata-rata feedback effect secara keseluruhan propinsi 

sebesar 0,2889. Tabel 2 di atas menunjukkan kecilnya pengaruh perdagangan antarwilayah dalam penciptaan 

tambahan output untuk sektor hotel dan restoran di masing-masing propinsi. 

 

Analisis Pengganda Tenaga Kerja (Employment Multiplier) 

Tahun 2000 propinsi dengan nilai feedback effect pengganda tenaga kerja tertinggi adalah Kalimantan 

Tengah sebesar 0,0438, yang berarti bahwa kenaikan permintaan akhir sektor hotel dan restoran di 

Kalimantan Tengah akan mengakibatkan peningkatan tenaga kerja senilai Rp. 0,0438 juta pada propinsi 

lainnya. Urutannya berikutnya adalah propinsi Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, 

dengan nilai rata-rata feedback effect seluruh propinsi adalah 0,0114. 
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Tabel 3. Lima Propinsi Feedback Effect Pengganda Tenaga Kerja Tertinggi 

No Tahun 2000 Tahun 2005 
Propinsi Feedback Effect Propinsi Feedback Effect 

1 KALTENG 0,0438 MALUT 0,0277 
2 LAMPUNG 0,0274 BALBEL 0,0141 
3 DKI JAKARTA 0,0213 KALTIM 0,0140 
4 DIY 0,0193 DKI JAKARTA 0,0138 
5 JATENG 0,0171 SULSEL 0,0131 

Sumber: Hasil analisis 

Terjadi perubahan susunan 10 besar feedback effect pengganda tenaga kerja sektor hotel dan restoran 

di tahun 2005 dimana propinsi Maluku Utara berada pada peringkat pertama sebesar 0,0277. Posisi 

selanjutnya adalah propinsi Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan, 

sementara nilai rata-rata feedback effect pengganda tenaga kerja seluruh propinsi sebesar 0,0080.  

Dampak pengaruh feedback effect penganda output berpengaruh terhadap feedback effect pengganda 

tenaga kerja sektor hotel dan restoran, dimana kecil penciptaan tambahan tenaga kerja baru akibat dari 

kecilnya pengaruh perdagangan antarwilayah sektor hotel dan restoran baik tahun 2000 maupun 2005. 

 

Analisis Pengganda Pendapatan Rumah Tangga (Income Multiplier) 

Tabel 4. Lima Propinsi Feedback Effect Pengganda Pendapatan Rumah Tangga Tertinggi 

No Tahun 2000 Tahun 2005 
Propinsi Feedback Effect Propinsi Feedback Effect 

1 DIY 0,0816 MALUT 0.0893 
2 JATENG 0,0536 BALBEL 0.0645 
3 KALTENG 0,0529 BANTEN 0.0573 
4 BANTEN 0,0504 KALTIM 0.0564 
5 LAMPUNG 0,0491 RIAU 0.0538 

Sumber: Hasil analisis 

Propinsi dengan nilai feedback effect pengganda pendapatan rumah tangga tertinggi sektor hotel dan 

restoran di tahun 2000 yaitu DI Yogyakarta (0,0816), yang berarti perubahan permintaan akhir sektor hotel 

dan restoran propinsi DI Yogyakarta sebesar Rp.1 juta akan meningkatkan pendapatan rumah tangga total 

8,16% di luar wilayah propinsi DI Yogyakarta. Urutan berikutnya adalah Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, 

Banten dan Lampung.  

Tahun 2005, propinsi dengan nilai feedback effect tertinggi adalah Maluku Utara (0.0537), perubahan 

permintaan akhir sektor hotel dan restoran di propinsi Maluku Utara akan menyebabkan kenaikan 

pendapatan rumah tangga selain propinsi tersebut sebesar 5,37%. Posisi berikutnya yaitu Riau, Bangka 

Belitung, Banten dan DKI Jakarta. Terjadinya kenaikan nilai feedback effect di semua propinsi, ini terlihat 

pada tahun 2000 nilai rata-rata feedback effect pendapatan rumah tangga sebesar 0.0262. 

Karena nilai perdagangan antarwilayah yang kecil dan rendahnya penciptaan tenaga kera baru 

berpengaruh pula terhadap penciptaan tambahan pendapatan rumah tangga. Tabel 4 memperlihatkan selama 

2 tahun nilai feedback effect pengganda pendapatan rumah tangga sektor hotel dan restoran masih dirasakan 

rendah. 
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Analisis Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage) 

Tabel 5. Lima Propinsi Index Backward Linkage Besar 

No Propinsi 2000 Propinsi 2005 
1 SULTENG 1.5406 SULTRA 1.4522 
2 SULSEL 1.4512 SULTENG 1.3893 
3 SUMSEL 1.3968 NAD 1.3508 
4 SUMUT 1.3651 SUMBAR 1.3451 
5 SULUT 1.3515 MALUKU 1.3401 

Sumber: Hasil analisis 

Lima propinsi dengan Index Backward Linkage tertinggi sektor hotel dan restoran yaitu Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Kelima propinsi diatas 

dapat dikatakan menjadi lima propinsi unggulan dalam sektor hotel dan restoran di tahun 2000. Rata-rata 

nilai indeks daya penyebaran sektor hotel dan restoran untuk keseluruhan propinsi tahun 2000 adalah 1,2423. 

Tahun 2005 daftar lima besar propinsi ialah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nanggroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Barat dan Maluku, sedangkan nilai rata-rata Index Backwards Linkage sektor hotel 

dan restoran untuk keseluruhan propinsi adalah 1,2261. Tingginya nilai Index Backward Linkage sektor hotel 

dan restoran ke-5 propinsi tersebut menunjukkan bahwa ke-5 propinsi tersebut mempunyai kemampuan yang 

kuat untuk menarik pertumbuhan output sektor hulunya. 

Analisis Keterkaitan ke Depan (Forward Linkage) 

Tabel 6. Lima Propinsi Index Forward Linkage Besar 

No Propinsi 2000 Propinsi 2005 
1 DIY 1.7523 BALI 1.4671 
2 DKI JAKARTA 1.4072 JABAR 1.3742 
3 JABAR 1.3102 DIY 1.3441 
4 JATIM 1.0827 JATIM 1.2921 
5 BALI 1.0241 DKI JAKARTA 1.0106 

Sumber: Hasil analisis 

Tabel 6 di ketahui propinsi dengan Index Forwards Linkage sektor hotel dan restoran tertinggi tahun 

2000 yaitu propinsi DI Yogyakarta dengan nilai indeks 1,7523. Selanjutnya propinsi DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Timur dan Bali, serta angka rata-rata untuk seluruh propinsi tahun 2000 adalah 0,8778. Tahun 

2005 Index Forwards Linkage sektor hotel dan restoran tertinggi adalah propinsi Bali dengan nilai 1,4680, 

berikutnya adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Nilai rata-rata Index Forwards 

Linkage sektor hotel dan resoran untuk keseluruhan propinsi tahun 2005.  

 

V. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Propinsi masih mengandalkan pemenuhan kebutuhan bahan input sektor hotel dan restoran berasal dari 

sektor-sektor ekonomi yang berada di wilayahnya. Hal ini terlihat dari masih kecilnya nilai feeback 

effect pengganda output, pengganda tenaga kerja dan  pengganda pendapatan rumah tangga di masing-

masing propinsi.  
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2. Melihat hasil analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan dapat diketahui bahwa sektor hotel dan 

restoran mampu secara kuat mempengaruhi aktifitas ekonomi di industri hulunya, ini terlihat dari nilai 

indeks daya penyebaran yang lebih besar satu. Namun kemampuan sektor hotel dan restoran untuk 

mempengaruhi industri hilirnya dirasa masih lemah, dimana nilai indeks derajat kepekaannya kurang 

dari satu. Hanya terdapat lima propinsi dimana nilai indek daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih 

dari satu, baik di tahun 2000 dan 2005, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan 

Bali. 
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Lampiran 1. HASIL ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN OUTPUT SEKTOR 

PARIWISATA 
No Propinsi FD FT FDT ΔXi/  
1 NAD 1.7683 -0.0346 -0.0718 1.6620 
2 SUMUT 2.4261 -0.0838 -0.0725 2.2697 
3 SUMBAR 0.9688 -0.3313 0.0075 0.6451 
4 RIAU 1.3107 0.2913 0.4099 2.0119 
5 JAMBI 1.2154 -0.0523 -0.0476 1.1155 
6 SUMSEL 0.7301 0.0508 0.0295 0.8104 
7 BALBEL 0.9419 -0.0319 -0.0027 0.9074 
8 BENGKULU 0.8916 -0.1317 -0.0836 0.6763 
9 LAMPUNG -0.0853 -0.0051 -0.0082 -0.0986 
10 DKI JAKARTA 1.1964 -0.2407 -0.1959 0.7598 
11 JABAR 0.9514 -0.1341 -0.0552 0.7621 
12 BANTEN 0.8404 0.0651 0.0284 0.9339 
13 JATENG 0.3784 -0.0265 -0.0056 0.3463 
14 DIY 0.3928 -0.0004 -0.0249 0.3675 
15 JATIM 1.2396 0.0674 0.1665 1.4735 
16 KALBAR 0.6480 -0.0681 0.2171 0.7970 
17 KALTENG 1.4100 -0.0947 0.0104 1.3257 
18 KALSEL 0.9932 -0.0111 -0.0427 0.9394 
19 KALTIM 0.7128 -0.0436 -0.0194 0.6498 
20 SULUT 0.8064 -0.0028 -0.0098 0.7938 
21 GORONTALO 0.4506 0.2504 0.2361 0.9372 
22 SULTENG 3.1930 0.4689 0.4589 4.1208 
23 SULSEL 0.6974 -0.0712 -0.1330 0.4932 
24 SULTRA 1.6055 -0.0968 -0.0345 1.4742 
25 BALI 0.3358 0.2477 0.0613 0.6448 
26 NTB 1.5119 0.2942 0.2790 2.0852 
27 NTT 1.5222 -0.4442 -0.1765 0.9015 
28 MALUKU 1.0843 -0.0855 -0.1213 0.8775 
29 MALUT 1.9755 0.3793 0.0326 2.3873 
30 PAPUA 0.8301 0.4159 0.3294 1.5786 

Sumber: Hasil analisis 
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Lampiran 2. HASIL ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN OUTPUT SEKTOR 

PARIWISATA 
No Propinsi FM FF FS ΔXi/  
1 NAD 0.9955 0.0954 0.5711 1.6620 
2 SUMUT 1.4757 0.2138 0.5803 2.2697 
3 SUMBAR 0.6963 0.1555 -0.2067 0.6451 
4 RIAU 0.5309 0.2014 1.2795 2.0119 
5 JAMBI 0.7314 0.1289 0.2552 1.1155 
6 SUMSEL 0.4969 0.1608 0.1526 0.8104 
7 BALBEL 0.1999 0.1966 0.5108 0.9074 
8 BENGKULU 0.5477 0.0091 0.1196 0.6763 
9 LAMPUNG -0.1815 -0.0263 0.1091 -0.0986 
10 DKI JAKARTA 0.6132 0.2725 -0.1258 0.7598 
11 JABAR 0.5577 0.1284 0.0759 0.7621 
12 BANTEN 0.5032 0.2025 0.2281 0.9339 
13 JATENG 0.2988 -0.0474 0.0949 0.3463 
14 DIY 0.1935 -0.0584 0.2324 0.3675 
15 JATIM 1.0194 0.0671 0.3871 1.4735 
16 KALBAR 0.4393 0.0623 0.2955 0.7970 
17 KALTENG 1.1158 0.0891 0.1209 1.3257 
18 KALSEL 0.6095 0.0630 0.2670 0.9394 
19 KALTIM 0.2758 0.1583 0.2158 0.6498 
20 SULUT 0.3712 0.1915 0.2311 0.7938 
21 GORONTALO 0.1038 0.0731 0.7602 0.9372 
22 SULTENG 2.3766 0.5905 1.1537 4.1208 
23 SULSEL 0.1652 0.1750 0.1530 0.4932 
24 SULTRA 1.4402 -0.0005 0.0336 1.4742 
25 BALI 0.2553 0.0499 0.3396 0.6448 
26 NTB 1.2827 0.1306 0.6719 2.0852 
27 NTT 1.0145 0.1848 -0.2978 0.9015 
28 MALUKU 0.4761 0.1702 0.2312 0.8775 
29 MALUT 1.1059 0.7161 0.5653 2.3873 
30 PAPUA 0.3130 0.1438 1.1218 1.5786 

Sumber: Hasil analisis 
 


