
AKSES

DINAMIS
TABEL

BADAN PUSAT STATISTIK
https://www.bps.go.id

Setelah variabel dan periode terpilih, klik tombol 
'Tambah' untuk menambahkannya ke dalam daftar 
variabel terpilih. Pengguna juga bisa menghapus dan 
mengeset ulang variabel yang dibutuhkan dengan cara 
mengeklik tombol yang bersesuaian.

Pilih variabel vertikal dengan cara melakukan centang 
pada opsi yang dibutuhkan. Isi variabel vertikal berubah 
sesuai dengan variabel yang terpilih.
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Panduan bagi pengguna data untuk 
mengakses tabel dinamis pada website 
Badan Pusat Statistik 
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pada website bps

Pilih tata letak (layout) tabel yang diinginkan. Terdapat 
tiga template tata letak yang bisa dipilih.9

Klik tombol 'Submit' untuk menampilkan hasil tabel 
dinamis.

Berikut tampilan hasil tabel dinamis lengkap dengan 
keterangan tabel. Pada antarmuka tersebut, pengguna 
juga bisa mengunduh tabel dengan mengeklik tombol 
'Unduh Data'. Terdaoat empat format �le yang disediakan, 
yaitu XML, CSV, XLS, dan PDF. Selain itu, �tur tabel dinamis 
juga memberikan pilihan gra�k yang sesuai dengan data 
pada tabel.
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AKSES TABEL DINAMIS

Berikut cara mengakses �tur tabel �tur dinamis pada website BPS.

Tabel dinamis merupakan salah satu �tur pada website Badan 
Pusat Statistik (BPS). Fitur tersebut memberikan kemudahan bagi 
pengguna data untuk membuat dan mengunduh tabel data 
statistik dengan jenis variabel, periode data, dan dimensi wilayah 
yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Kunjungi website BPS yang beralamat 
https://www.bps.go.id1

Pilih variabel dan klasi�kasi variabel yang dibutuhkan. 
Pilihan klasi�kasi variabel hanya muncul jika suatu 
variabel memiliki variabel turunan.  
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Pilih waktu/periode variabel dengan cara melakukan 
centang pada tahun dan turunan tahun yang dibutuhkan. 
Pilihan turunan tahun hanya tersedia jika suatu variabel 
dirilis secara semesteran, triwulanan, atau bulanan.  
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Gulir (scrolling) halaman beranda tersebut ke bawah 
hingga link banner  bertuliskan 'TABEL DINAMIS' 
ditemukan. Link banner tersebut terletak pada bagian kiri 
website. Klik link banner tersebut untuk mengakses �tur 
tabel dinamis.
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Berikut tampilan antarmuka �tur tabel dinamis. Terdapat 
tiga tahap dalam pemilihan tabel dinamis, yaitu memilih 
data, variabel vertikal, dan tata letak tabel.

3

Pemilihan data dimulai dengan memilih subyek statistik 
yang dibutuhkan dengan cara mengeklik dropdown list 
bertuliskan 'Pilih Subyek'. Silakan memilih subyek yang 
dibutuhkan.
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