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Abstract. 'l'his studv reveals the detail of the mea.surenrent oJ

technological change frtsm the econontics point of view. Using

econonrctric approach, lhe rcsearch resalts prrxtfed lhe lhree main

eJfect-s: technological c:hange.s, scale effects, and eff ciencies

addition. 'l'his technique v,i ll help lhe econontists to understand

and categorize ever.v a.\pec'l.s of lechnologs, chanses.

l .  Pendahuluan
Perubahan teknologi pada kajian ini diartikan sebagai perubahan 'dalam proses

produksi yang dihasilkan dari penerapan ilmu pengetahuan terhadap suatu selctor
kehidupan sosial-kemasyarakatan. Perubahan dalam proses produksi ini dapat dinyatakan
dalam beberapa cara sesuai dengan level perusahaan: (1) perubahan melalui perbaikan
metode penggunaan sumberdaya yang sudah ada sehingga menghasilkan tingkat keluaran
(ouput) per unit yang lebih tinggi dari penggunaan masukan (input) per unitnya, sering
disebut sebagai perubahan teknologi tanpa wujud (disembodied technological change);
(2) perubahan teknologi dengan perbaikan kualitas masukan, disebut perubahan teknologi
berwujud (emhodied technological change); dan (3) perubatran teknologi melalui
pengenalan cara baru untuk berproduksi melalui peningkatan kualitas alat dan sarana
berproduksi.

Teknologi adalah sejumlah konsep yang berhubungan dengan wujud pengetahuan
yang dapat diaplikasikan ke dalam proses produksi secara abstrak dari suatu hubungan
masukan-keluaran dikategorikan ke dalam tiga indikasi: (1) Perubahan dalam tingkat
efisiensi dari teknologi dimana keluaran diperbanyak dengan menggunakan masukan yang
tersedia, tetapi hubungan antara masukan dan tingkat skala kembalian (returns to scale)
dirubah. (2) Perubahan dalam skala kembalian yang diakibatkan oleh modifikasl dapi
teknologi itu tensendiri. (3) Perubahan dalam rasio dari kelenturan produksi sebagai
akibat dari pengaruh substitusi antar faktor masukan yang berbeda (the marginal rate oJ
.stt b.st ilttlion).

Secara konvensional, perubahan atau perbaikan dari teknologi dapat
diobservasikan sebagai perubahan indeks produktivitas laktor produksi dalam arti rasio
per unit keluaran dengan salah satu masukan yang digunakan dalam produksi (Y/X;), atau
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suatu perubahan dalam indeks procluktivitas total dalanr ani per untt keluaran terhaciap pel
unit kombinasi masukan (Y/X) tanpa memperhatikan sifat perubahan teknologi i tu senclir
(perubahan netral atau non-netral). Kalau diekspresikan produksi rata-rata masukan
sebagai rasio dan keluaran terhadap masukan (APx - Y/X) dan rata-rata biaya sebagai
rasio antara keluaran dan total biaya proses produksi (AC : Y/C), sehingga rata-rata
produksi dapat diekpresikan sebagai rasio dari total keluaran terhadap total pengeluararr
(rupiah) yang dinyatakan dalam hubungan AP : (YXwL + rK), dimana Y adalah total
keluaran, L dan K adalah sebagai tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam proses
produksi. Sedangkan w dan r adalah bobot masukan tenaga kerja dan modal dalam sistem
hubungan tersebut (Swastika, I 995)

Jika perubahan teknologi tanpa wujud terjadi dalam proses produksi yang sudah
ada, kemudian perubahan tersebut dapat dirancang dalam arti pergeseran dari permukaan
produksi (production xtrface). Tetapi kalau perubahan teknologi berwujud yang terjadi,
kemudian perubahan itu akan tercermin dalam pergeseran perangkat dari kemungkinan
produksi (prodrctiotr possibilities) balk untuk kegiatan multi-produk dan/atau multi-faktor
(Antle dan Capalbo, 1988). Jadi berdasarkan uraian di atas kajian ini ditirjukan untuk
memformulasikan cara pengukuran perubahan teknologi dalam kontek ilmu ekonomi
terapan. Kajia-n ini akan menggunakan sistenr hubungan masukan-keluaran yang ter-
akomodasi dzrlam suatu fungsi produksi dan fungsi biaya atau fungsi keuntungan. Di
samping itu kajian iru juga bertujuan untuk menguraikarr jenis perubahan teknologi yang
terjadi dari penggunaan model hubungan masukan-keluaran untuk kedua kajian secara
fisik dan nilai uang.

2. Pola hubungan masukan-keluaran

Masukan adalah kebutuhan mutlak dalam kegiatan berproduksi sehingga ragam
aspek dari masukan sangatlah menentukan kualitas, kuantitas dan produktivitas dari suatu
sektor perekonomian. Ada bermacam ragam aspek masukan yang biasanya ditinjau dari
sudut kualitas, kuantitas, cara penggunaan, dan kensekuensi dari penggunaan. Hubungan
yang demikian secara dinamis diformulasikan dalam tiga fungsi hubungan: (1) fungsi
produksi (the production function), (2) fungsi biaya (the cost function), dan fungsi
keuntungan (the profit function). Berlandaskan ketiga fungsi tersebut dapatlah dikaji
berbagai aspek ekonomi produksi yang sangat berguna dalam mengungkapkan prilaku
hubungan masukan-keluaran, seperti kajian terhadap aspek efisiensi, perubahan teknologi,
produktivitas, total produktivitas dan aspek,lain sebagai ciri dari masing-masing fungsi
tersebut.

Melalui kajian tersebut juga akan dapat diusahakan pengusahaan peningkatan
efisiensi ekonomi produksi yang merupakan kondisi ideal dalam meningkatkan daya saing
produk dan peningkatan keuntungan perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan efisensi
sangatlah erat hubungannnya dengan penggunaan sumberdaya yang tersedia dalam satu
sistem perekonomian secara efisien. Peningkatan efisiensi ekonomi dapat dilakukan
dengan mempergunakan tekonologi yang tersedia atau ada dalam masyarakat,

/
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mempergunakan jumlah masukan yang optimal dan memilih skala usaha yang tepat dan
opt imal.

3. Metode pengukuran perubahan teknologi

Kajian mengenai perubahan teknologi telah dipelajari dan diaplikasikan oleh
ekonom dalam penelitian empirik dengan asumsi prilaku maksimasi 'maximizirtg
behwior'. Konsumen berusaha untuk memaksimalkan nilai guna suatu barang dan
produsen berusaha untuk memaksimumkan keuntungan sehingga kalau kedua prilaku
maksimasi ini terakomodasi dengan baik akan terciptalah pengalokasian sumberdaya yang
efisien dalam perekonomian. Kajian yang dilakukan di sini akan difokuskan pada salah satu
aspek kajian yang hanya dengair titik berat pada sisi produsen.

Dalam pendekatan secara agregat, fungsi produksi itu sering dimodelkan daiam
bentuk Y : F(X, t), dimana Y adalah sebagai keluaran agregat, X : (Xt, X:,., Xn) adalah
sebagai jumlah total masing-masing masukan yang digunakan, dan t adalah ungkapan
teknologi (the state of technologt). Diasumsikan bahwa F memenuhi kondisi fungsi
produksi neoklasik dengan kriteria bahwa: F adalah suatu fungsi hubungan dengan
beberapa indikasi. fungsi X yang positif (positive), meningkat (increasing), dan cembung
(concave) serta dapat dibagi-bagi dalam perubahan teknologi, t (Antle and Capalbo,
1988). Dari fungsi tersebut akan diuraikan dua model pengukuran perubahan teknologi
yang hasilnya bisa sama atau tidak tergantung pada asumsi yang digunakan. Kalau fungsi
tersebut diasumsikan tingkat kembalian konstan maka analisis mengenai perubahan
teknologi dari fungsi produksi, biaya atau keuntungan akan mendapatkan hasil yang sama.
Tapi kalau asumsi tersebut tidak terpenuhi" maka hasil analisis akan berbeda" dan secara
teoritis kajian terhadap perubahan teknologi dari fungsi biaya dan fungsi keuntungan akan
mendapatkan hasil yang lebih efisien. Hal ini disebabkan kedua fungsi ini dapat
menghindari atau meminimumkan pengaruh autokorelasi di antara masukan yang
digunakan dan variabel yang digunakan lebih banyak ditentukan oleh kondisi ekternal yang
sifatnya tersedia dan tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen.

3.1 Pengukuran perubahan teknologi melalui fungsi produksi

Hubungan masukan-keluaran dalam artian fisik dapat dinyatakan dalam hubungan
matematis dalam menerangkan kerterkaitan antara ouput yang akan dihasilkan dengan
masukan. Berbagai model matematis telah, diperkenalkan seperti di antaranya fungsi
produksi Cobb-Douglas (CD function), fuirgsi produksi kelenturan elatisitas constant
(CES functiott), fungsi produksi translog (transcendental logarithmic function), dan
sebagainya.

Sebagai aplikasi di sini, fungsi produksi Cobb-Douglas digunakan dalam
menerangkan cara pengukuran perubahan teknologi, dengan bentuk umuilrnya sebagai
berikut
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dalam bentuk translog fungsi tersebut seperti persamaan berikut

ln) '= lnao + I  a, lnX, *ZF,, lnX,t  + F, t  *  u,
,= l  r=l

Perubahan teknologi dapat ditentukan dengan menurunkan fungsi sebagai akibat dari
perubahan waktu

0InY

(2)

=i F, , lnx,+f  ,
j= l

Sedangkan efisiensi secara teknis, ui, didapat dari rasio antarajumlah keluaran aktual dan
keluaran maksimumnya (frontier keluaran) pada level masukan yang sama. Tingkat
perubahan dalam efisiensi teknologi adalah perbedaan dari ui pada waktu V*gbersangkutan. Jika B, ternyata secara signifikan berbeda dari nol, kemudian perubahan
teknologi mempunyai efek-netral, dengan arti kata pergeseran fungsi produksi adalah
secara paralel tanpa merubah kemiringan fungsi produksi. Sedangkan intersep itu sendiri
menunjukan arah pergeseran fungsi produksi. Kalau intersep mempunyai tanda positif
berarti pergeseran curva produksinya adalah ke bawah (an upward shift), bila intersepnya
bertanda negatiq 

t*1 produksi bergeser ke bawah (a downward in,nt Bila nrlu gt,
seqra signifikan berbeda dari nol, kemudian perubahan teknologi disebui efek non-netral
(Antle dan Capatbo, 1988). Penjelasan di aias dapat ditunjukkan pada Gambar I dan
Gambar 2.

Gambar'1, menunjukkan perubahan secara grapis fungsi produksi sebagai akibat
dari perubahan teknologi. Alokasi awal berbda puJ" iitit A(xr, Fa) dan alokasi akhir
berada pada titik B(X", Fe), kedua A dan B yang dinyatakan secara teknik dan alokatif
adalah efisien. Perkembangan keluaraq dari FB te fo adalah sebagai hasil dari perubahan
teknologi sebesar BB, sedangkan efek skala (scale effect) sebesar AB'.

Gambar 2, menunjukan komponen yang mempengaruhi tingkat pertubuhan
produktivitas faktor to.t?l (t_otalfactor productivity, TFpi. Alokasi e piaa p".iod, t:1
adalah secara teknis tidak efisien yaitu pada (XeFe), sedangkan alokasi ri paaa periode t:2
secara teknis adalah efisien pada lokus (Xs Fs), dan perkembangan keluaran adalah dari FA

0t (3)
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pada periode t:l ke Fe pada periode t:2. Jadi TFP dapatlah dikomposisi menyadi tiga
komponen: (a) efek skala, (b) tambahan efisiensi, dan (c) perkembangan teknologi.
Sedangkan tingkat pertumbuhan TFP adalah tambahan efisiensi plus perubahan teknologi.

F(X)

P
F'(X)

Perubahan teknologi

Efek skala
F(X)

e lXe

Gambar l: Perubahan teknologi dan scale effect
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Gambar 2: Perubahan teknologi, tambahan efisiensi dan scale effect

Untuk kondisi fungsi produksi kasus dua masukan anggap saja tenaga kerja (L)
dan modal (K), indeks produktivitas masing-masing masukan dalam persamaan (l) dapat
dihasilkan dengan melakukan total diferensial fungsi tersebut sehingga dapat
dikomposisikan menj adi beberapa fragmen seperti berikut.

\

i ,
\.2 \,2
1\A ..\B

rrY, :dtt dn + 
il' 

da + 
ilt 

dB + 
il' 

dL + 
il" 

dc"AA0aApdLi l (4)

Persamaan (4) ini memperlihatkan dekomposisi indeks produktivitas tenaga kerja
sehingga terdapat fragmen penting bagi analidis ekonomi
. efek netral ditunjukkan oleh (dYrl6A)dA.
. efek non-netral diterangkan oleh komponen

(aYlag)dp
. perubahan dari masukan sebagai diindikasikan

oleh (0Y J ?L)dL dan @Y tJ rc)dc.

kedua dan ketiga (dYldc)da dan

oleh skala operasi yang diekpresikan
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Dengan cara yang sama, dekornposisi  terhadap masukan lainnya dalam
akan dapat dihasilkan sehingga semua sumber perubahan dapat diketahui
dengan baik

Ant le dan McGuckin (1993) nrengatakan bahwa j ika produksi
dalam penggunaan masukan, tingkat perubahan teknologi primal (thc
techrtological change) dapat diekspresikan sebagai berikut

fungsi produksi
dan diterangkan

dikatakan efisien
primal rote of

dlnt ;  d lny f t ): -
a r t t  

- -  
\ . -p/

dtnt ;  d lnY (aW.')- '
-  |  - l

dtt  dr  \  d lnY )

(5)

n

t
/-t

Ys
L"t

, - - l

,, dX,
' ' ,rt

dimana Fi adalah produk marginal dari masukan Xi. Jika perusahaan berada dalam
keseimbangan kompetitif (competitive equilibrium), harga adalah sama dengan biaya
marginal, dan input dibayar sesuai dengan nilai produk marginalnnya. Persamaan (5) dapat
ditulis kembali menjadi

dlnX,

dt

dimana S; = W;XiDiWiX adalah bagian biaya dari masukan (the cost share) dan
dlnC/dlnY adalah kelenturan biaya sebagai respek dari perubahan keluaran yang dapat
diklasifikasikan dalam skala pengembalian. Sedangkan I;Si dln X;ldt dapat
diinterpretasikan sebagai inidek dari tingkat pertumbuhan dari masukan yang digunakan.
Sehingga tingkat primal perubahan dapat dinyatakan sebagai tingkat perubahan keluaran
dikurang indeks skala yang disesuaikan. Semenjak fungsi produksi bergeser keatas sebagai
akibat dari perubahan teknologi, hubungan biaya, pendapatan, dan keuntungan juga akan
berubah.

3.2 Pengukuran perubahan teknologi melalui fungsi biaya

Semenjak Binswanger Q97ab) memperkenalkan penggunaan factor share dalam
mengukur bias dari perubahan technology, pendekatan ini telah menjadi alat analisis
popular. Bias dari teknologi diukur dalam kontek perubahan factor share dari waktu ke
waktu. Fungsi biaya merupakan hubungan matematis antara biaya produksi dengan harga
masukan dan total produksi untuk kurun waktu tertentu, C:f(W1,Y,t). Dalam kasus fungsi
biaya Cobb-Douglas seperti berikut

" _!_
lnC: eo *Zo, lnW, +5,t  +Zo,, t ln l | / ,  + pr lnY + po,InYt

t= l  t= l

(6)
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Share biayanya adalah derivasi parsial dari ln C sebagai respon dari perubahan harga
masukan

d ln (- .

ln I4
:d i+(Lt t l (8)

dimana C adalah biaya total, W; adalah harga per unit masukan, Y sebagai kuantitas
keluaran, and t adalah variabel waktu yang merupakan froxy dari teknologi. Perubahan
teknologi secara umum diukur melalui

?ln C =5,+la, , lnW,*p, , lnY (e)

dimana fi diinterpretasikan sebagai perubahan teknologi natural atau pergeseran paralel

fungsi biaya setiap waktu, bias dari teknologi ditunjukkan oleh 61, dan efek skala terukur
melalui cr1. Dengan menggunakan share biaya dan bias dari faktor masukan didapat
melalui

02 ln C

0lnW,0t
=Qi, (10)

Jika crit positif, perubahan teknologi disebut sebagai penggunaan masukan (input-using);
sedangkan jika negatif, perubahan teknologi disebut penghematan masukan (input-saving).

Antle dan Capalbo (1988) mendemontrasikan bahwa melalui konsep dualitas dari
fungsi biaya dan fungsi keuntungan dalam mengukur perubahan teknologi dengan
menggunakan metode yang hampir sama dengan yang diciptakan oleh Binswanger Q97$.
Dengan menggunakan fungsi biaya" C : C(Y,W,I), dan menderivasikannya terhadap
perubahan waktu didapat

dlnC

J

a

(11)

Dengan menggunakan teknik derivasi Shephard's lemma, X: acg,W,t)/aWi, dan perlu
diketahui bahwa Si: DlnC/dlnW;, sebagai bagian biaya

{-  d lnC dlnW, ?lnC dlnY 2InC
:

",=, ?lnW, dt ?lnY dt Adt

?lnC d lnW, .  d lnC d lnC
dt ?lnY dt

:  IS,
i= lM
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dimana -8lnC/& didefinisikan sebagar tingkat perubahan teknologi dual (the dual ratc of
technological change). Persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat dualitas adalah santa
dengan indeks dari tingkat perubahan harga faktor ditambah dengan efek skala dikurane
dengan tingkat perubahan total biaya. Kalau fungsi biaya tersebut ditotal biaya C : )-;WiX,
di total derivasikan sebagai respek terhadap waktu akan memberi

dlnC

Kombinasi dari tiga persamaan di atas akan didapat
primal dan dual menjadi:

(13)

sekaligus tingkat perubahan teknologi

dt
:  i  s ,d lnw'  ,u,o dt

s dlnX,

dtt

0 lnC
(14)

Jadi tingkat perubahan teknologi primal dan dual adalah sama jika hanya dlnC/dlnY:1.
Seperti dalam pedekatan prinral akan menghasilkan indikasi yang sarla dengan dual jika
hanya teknologi menunjukkan sifat'constant returns to scale'.

Gambar 3: memperlihatkan bawha pada awalnya equilibirium perusahaan berada
pada titik A dengan teknologi lama, bergeser menggunakan teknologi baru dengan
equilibrium pada titik B, dimana dengan menghasilkan keluaran yang sama, (y,) pada
harga faklor produksi yang sama tetapi dengan biaya total yang lebih rendah. Selagi
perusahaan yang bersifat cost-minimizing firm menghasilkan Yi berpindah dari A ke B dan
penggunaan masukan Xz yang lebih rendah secara relatif dengan X1, Hicks (1966)
menyebutnya sebagai perubahan teknologi penggunaan - Xr dan penghematan - Xz.
Sedangkan perubahan teknologi disebut netral jika tingkat margina substitusi teknis
(MRTS) dan proporsi faktor yang optimal tidak terpengaruh.

Antle dan Capalbo (1988) mengukur bias perubahan teknologi sebagai ukuran
primal sebagai berikut:

B,i(X r , t )  =
0ln(Ft I  F j )

0t
d ln F,(X , t ) 0 ln F,(X , t )

0t

(atnc)(atntr)
t_t t_ l

\ r lnyl \  Ot )

;  i * j (  1s)

Hicks neutrality ditunjukan oleh Bi.; : 0 untuk semua I dan j, seperi yang dilukiskan
pada gambar 4.

Mulanya pada jejak ekpansi e(t1) dan perusahaan menghasilkan pada titik A.
Perubahan teknologi membawa perusahaan pada jejak ekpansi baru, e(t2). Isoquant y2

0t0t
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pada jejak ekpansi baru melalui titik A. B;; mengukur perubahan kemencengan (slope) dari
garis isocost C2 }lang bersinggungan dengan Yr pada kemencengan garis isocost C2 lang
bersinggungan dengan Y2. Jadi, B,: : 0 jika perubahan teknologi netral sehingga jejak
ekpansi tidak berubah dengan adanya perubahan teknologi.

0

Gambar 3: Bias perubahan teknologi 
/

X1

Y(tr)

Y(tr)
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e(tr)

e(tz)

0

Gambar 4: Ukuran primal dari bias perubahan teknologi

4. Kesimpulan

Pengukuran tingkat perubahan teknologi dalam suatu kegiatan produksi sangatlah
penting karena akibat dari perubahan sejumlah variabel yang mempengaruhi proses
produksi tidak mudah untuk dilihat secara langsung apakah peningkatan hasil memang
dihasilkan dari perubahan teknologi atau disebabkan oleh yang lain. Dengan menggunakan
pendekatan matematis dan ekonometrik sebagai alat analisisnya, perubahan teknologi itu
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dapat dikomposisi menjadi fragmen kecil yang terlingkup dalam perubahan, sehingga
dengan menggunakan metoda primal dan dual dalam melihat perubahan keluaran dan
teknologi akan dapatlah ditentukan kebijaksanaan berikutnya dalam mempertinggi tingkat
produktivitas perusahaan.
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