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Perkembangan ekonomi di Sumaterta Utara sangat ditentukan oleh sektor 
pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga sektor 
ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto rata-rata 
diatas 71 % pada periode tahun 1997 ald 2000, merupakan keunggulan komparatif 
bagi daerah Sumatera Utara yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Pada PELlTA V dan VI sektor agroindustri di Sumatera Utara merupakan 
sektor pemimpin diikuti dengan aektor pertanian clan perdagangan, sedang pada 
tahun 1999 dan 2000 posisi sektor apindustri dipntikan oleh sektor pertanian. 
Kedua sektor ini merupakan sektor yang paling berperan di Sumatera Utara dan 
bertumbuh secara bersama, dimana sektor pertanian sebagai p a w  bagi produk 
sektor agroindustri dan sebaliknya sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku 
bagi sektor agroindustri disamping sektor lainnya. 

Besamya peranan sektor agroindustri dalam perekonomian Sumatera Utara 
perlu diketahui untuk dijadikan sebagai dam perencanaan pembangunan sektor 
agroindwtri dan pembangunan ekonomi daerah umumnya. Hal ini tergantung 
pada besarnya keterkaitan sektor ini dengan sektor lainnya untuk membentur 
struktur perekonomian daerah. 

Menurut Abadi (1995), sektor agroindustri di Sumatera Utara memiliki 
kemampuan untuk mendorong peningkatan produksi sektor yang menggunakan 
outputnya lebih h a t  dari pada kemampuan untuk m e n d m g  sektor yang 
memberikan input baginya. Demikian juga dengan Silalahi (1992) menyimpulkan 
bahwa industri kayu dan kertaa di Sumatera Utara memiliki kemampuan untuk 
mendorong sektor lain yang menyediakan input baginya jauh lebih besar 
dibandiig menyediakaa input bagi sektor lain. 

Untuk mengetahui besarnya peranan sektor agmindustri di dalam 
perekonomian Sumatera Utara dapat dianalisis melalui Analisis Input-output 
yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Berdasarkan tabel Input-Output 
Sumatera Utara tahun 2000 yang diperoleh dari Badan Pwat Statiatik (BPS) 
Sumatera Utara dapat diketahui kemampuan sektor agroindustri untuk mendorong 
pertumbuhan sektor lain yang menyediakan input baginya dan sektor lain yang 
menggunakan output sektor ag ro indd  itu sendiri Demikim juga dengan 
kemampuan sektor agroindustri untuk mendomng pertumbuhan s e l d  sektor 
ekonomi di Sumatera Utara. 

Tabel Input-output Sumatera Utara tahun 2000 menunjukkan jumlah 
permintaan Sumatera Utara sebesar 145.992.181 juta rupiah, terdiri dari 
permintaan antara dan permintaan akhir. Permintaan akhir tersebut dialokasikan 
untuk memenuhi permintaan domestik sebesar 57.049.744 juta rupiah (66,72 %) 
dan lainnya untuk memenuhi permintaan ekspor sebesar 28.453.504 juta rupiah 
(33,28 Oh). 



Sektor agroindwtri memiliki permintaan akhir yang paling besar dibanding 
sektor lainnya dengan jumlah output mencapai 62.531.180 juta rupiah dan Nilai 
Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan sebesar 15.661.055 juta rupiah. Sedang 
input yang digunakan untuk menghaailkan output tersebut sebanyak 85,52 % 
berasal dari produksi domestik dan sisanya diperoleh dari impor yang berasal dari 
luar negeri maupun dari luar Sumatera Utara. 

Ekspor yang dihasilkan Sumatera Utara didominasi oleh sektor agroindustri 
yaitu 71,05 % dari total ekspor Sumatera Utara, menunjukkan bahwa kualitas 
produkai sektor agroindustri di daerah ini telah dapat bersaing dengan negara 
penghasil lainnya ataupun dengan daerah lain di luar Sumatera Utara untuk 
menembus pasar intemasional disamping pasar domestik. Sektor agroindustri 
yang menghasilkan output paling besar adalah indwtri minyak makan sebesar 
9,67 % dari total output Sumatera Utara dan disisi lain sebagai pen- impor 
yang besar pula, namun sebagai primadona penghasil &visa yang tinggi 
disamping industri karet dan barang-barang dari karet. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan sektor agmindustri memiliki nilai 
keterkaitan langsung kebelakang dan keterkaitan tak langsung kebelakang lebih 
tin& dibanding sektor lainnya masing-masing 0,68 dan 1,9. Berbeda dengan 
keterkaitan langsung kedepan dengan nilai 435 lebih rendah dibanding sektor 
pertanian dan nonagroindustri, sedang keterkaitan tak langaung kedepannya 
sebesar 1,77 lebih rendah dibanding sektm perdagangan dan prtambangan, 
namun lebih besar dibanding sektor pertanian dan nonagmindushi 

Untuk mengetahui kemampuan daya sebar sektor agroindustri dilakukan 
d a i s  daya penyebaran ke belakang (koefisien penyebaran) dan daya 
penyebaran ke depan (kepekaan penyebaran), menunjukkan bahwa sektor 
agroindustri memiliki koefisien penyebaran 1,22 lebih besar dibanding sektor 
lainnya, sedang kepekaan penyebaran 1,14 lebih rendah dibanding sektor 
perdagangan namun lebih tinggi dibandiig sektor pertanian dan nonagroindustri. 
Demikian juga dengan hasil analisis dampak pengganda, menunjukkan sektor 
agroindustri memiliki nilai dampak pengganda terhadap output sebesar 1,77 lebih 
tin& dibanding sektor pertanian dan nonagroindustri namun lebih rendah 
diianding sektor perdagangan dan pertambangan, sedang nilai pengganda 
terhadap pendapatan sebesar 6,79 lebih besar dibanding sektor lainnya 

Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa struktur 
perekonomian Sumatera Utara tahun 2000 berbeda dengan tahun 1990. Dimana 
sektor agroindustri di Sumatera Utara pada tahun 1990 memiliki kemampuan 
untuk mendomng pertumbuhan sektor yang menggunakan outpuhnya lebih kuat 
dibanding kemampuan untuk mendomng sektor yang menyediakan input baginya 
(Abadi, 1995). Hal ini dapat menggarnbarkan bahwa terjadinya pergeseran posisi 
sektor agroindustri sebagai sektor pemimpin pada tahun 1999 dipen- oleh 
banyaknya indwtri yang tidak mampu bertahan dengan tejadinya kriais moneter, 
khususnya yang memiliki ketergantungan yang tin@ terhadap bahan baku impor 

Hasil analisis terhadap sektor agroindustri menunjukkan bahwa sektor yang 
memberikan kontribusi paling besar adalah sektor industri minyak makan dengan 
jumlah output 9,67 % dari total output Sumatera Utara dan nilai tambah h t o  
428 % dari total nilai tambah h t o  yang dihasilkan Sumatera Utara. Demikian 



juga dengan jumlah ekspor yang dihasilkan sektor ini mencapai 9.116.645 juta 
rupiah merupakan 3504 % dari total ekspor Sumatera Utara dan sektor ini juga 
merupakan sektor penghasil devisa yang paling tinggi disamping in- karet 
dan barang-barang dari karet.Sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang yang 
paling tinggi adalah industri penggilingan bem, biji-bijian dan tepung sektor ini 
juga memiliki koefisien penyebaran dan nilai pengganda terhadap pendapatan 
yang lebih tinggi dibanding sektor lainnya 

Berdasarkan basil analisis yang dilakukan terhadap sektor perekonomian 
Sumatera Utara menunjukkan bahwa sektor agroindustri memberikan kontribusi 
yang besar terhadap perekonomian Sumatera Utara yang didukung oleh tingginya 
keterkaitan sektor ini terhadap s e e  lainnya. Dengan demikian bahwa 
pembangunan sektor agroindustri merupakan sektor yang strategis untuk memacu 
pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara. 
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