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KATA SAMBUTAN 

Publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas 

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul dengan Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Bantul.   

Publikasi ini menyajikan analisis ICOR yang merupakan 

indikator perekonomian yang berkaitan dengan investasi. Angka 

(koefisien) ICOR digunakan untuk mempermudah stakeholder bidang 

perekonomian di daerah untuk menentukan besarnya investasi 

(tambahan modal) dalam mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang 

ditargetkan.  Publikasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi 

dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas 

penggunaan barang modal yang dilakukan oleh kategori-kategori 

lapangan usaha di Kabupaten Bantul.  

Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bantul dan pihak terkait lainnya, sehingga publikasi ini 

dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini dapat membantu dan 

mendatangkan manfaat bagi kita semua dalam merencanakan 

pembangunan.  

Bantul,     Desember 2019 
Dinas Komunikasi dan Informatika  

Kabupaten Bantul  
Kepala, 

Ir. FENTY YUSDAYATI, MT  
NIP. 196704031994032008 
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KATA PENGANTAR 

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan 

ekonomi. Pada perencanaan pembangunan ekonomi, target 

pertumbuhan ekonomi biasanya telah ditentukan. Salah satu penentu 

pertumbuhan ekonomi adalah investasi, maka agar target itu bisa 

ditentukan secara realistis diperlukan suatu indikator yang berkaitan 

dengan investasi. Indikator yang diperlukan adalah Incremantal 

Capital Output Rasio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dengan 

tambahan modal. Jika suatu daerah mempunyai angka (koefisien) 

ICOR, maka daerah tidak akan menemui kesulitan dalam menentukan 

berapa besarnya investasi yang diperlukan untuk mengejar terget 

pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semakin kecil nilai koefisien 

ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode 

waktu tertentu. 

Penyusunan publikasi ICOR Kabupaten Bantul 2018 ini dapat 

terwujud atas kerjasama antara Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 

dengan BPS Kabupaten Bantul. Publikasi ini bertujuan untuk 

menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi 

dan efektivitas penggunaan barang modal yang dilakukan oleh sektor‐

sektor ekonomi. Dengan diperolehnya ICOR menurut sektor, maka 

perkiraan kebutuhan investasi mendatang secara sektoral dapat 

diketahui.  

 

Saran dan kritik perbaikan dari semua pengguna data sangat 

diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang 
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akan datang. Kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.  

Bantul,     Desember 2019 
Badan Pusat Statistik  

Kabupaten Bantul  
Kepala, 

Ir. DIDIK KOESBIANTO, M.Si    
NIP. 196508091987021001 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk 

yang tinggi merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi di semua 

daerah atau negara. Namun demikian, perencana pembangunan 

dihadapkan pada sumber daya yang terbatas baik itu anggaran 

pemerintah, tabungan domestik, maupun kepemilikan sumber daya 

lain seperti: lahan pertanian, sistem irigasi, bahan galian, dan 

ketersediaan tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, dana yang 

terbatas harus diinvestasikan secara bijak guna mencapai laju 

pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini diperlukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan.  

Investasi dalam teori ekonomi merupakan salah satu faktor 

produksi yang penting, di samping faktor produksi sumberdaya 

manusia, dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah karena 

investasi berpotensi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan 

kapasitas produksi yang meningkat, misalnya karena investasi 

digunakan untuk membeli atau menambah barang‐barang modal 

seperti mesin‐mesin dan peralatannya, maka hasil‐hasil produksi di 

wilayah tersebut diharapkan juga akan meningkat. Pada satu sisi, 

peningkatan hasil‐hasil produksi berarti peningkatan pendapatan 

wilayah yang berarti juga peningkatan pendapatan masyarakat. 
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Peningkatan pendapatan masyarakat akan menyebabkan kenaikan 

permintaan seperti kenaikan konsumsi masyarakat. Untuk memenuhi 

kenaikan permintaan masyarakat, sektor ekonomi perlu untuk 

meningkatkan produksi, yang pada gilirannya akan menyebabkan 

pendapatan wilayah dan pendapatan masyarakat kembali meningkat. 

Demikian seterusnya interaksi ekonomi yang terjadi sebagai dampak 

dari investasi, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan 

wilayah dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Demikian pentingnya peran investasi, sehingga setiap 

perencanaan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan 

ketersediaan dana untuk maksud investasi.  

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya 

pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh 

produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan 

ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses 

produksi. Oleh karena itu memperbaiki iklim investasi merupakan 

suatu tugas yang penting bagi pemerintah daerah mengingat investasi 

pemerintah hanya merupakan bagian kecil dari total investasi.  

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk lebih leluasa 

dalam menciptakan iklim investasi di daerahnya masing‐masing. 

Proses pengambilan kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih 

banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya menjadi 

lebih dekat dengan masyarakat di daerah. Kesiapan dan kemampuan 

daerah dalam berkreasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan 

pembangunan di daerah termasuk dalam menciptakan iklim investasi 

yang kondusif.  
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Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

pembenahan, mulai dari tata kelembagaan pemerintahan, 

perencanaan perekonomian daerah dan kemasyarakatan serta lain 

sebagainnya. Disisi lain dengan berbagai alasan tidak sedikit justru 

dijumpai praktik‐praktik negatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik, yang justru mengurangi daya 

saing investasi daerah. Keterbatasan pemda dalam melakukan 

pembiayaan pembangunan perekonomian daerah, sering dijadikan 

alasan mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap 

penciptaan daya saing investasi. Padahal dalam konteks pembangunan 

regional, investasi memegang peranan penting untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus berupaya 

keras mendorong agar sebanyak mungkin investasi dapat masuk ke 

daerahnya. Yang menjadi persoalan adalah investasi tidak selalu 

datang ke setiap daerah. Hanya daerah‐daerah yang memiliki daya 

saing investasi yang baik yang akan mendapatkan peluang investasi 

yang lebih besar. Di era otonomi daerah, daerah‐daerah harus 

bersaing dengan daerah lainnya untuk menarik investasi. 

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap 

investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam 

merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia 

usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal 

yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, 

selain makro ekonomi yang kondusif, juga adanya pengembangan 

sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas. 

Kondisi inilah yang mampu menggerakan sektor swasta untuk ikut 

serta dalam menggerakkan roda ekonomi.  
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Target pertumbuhan ekonomi biasanya telah ditentukan dalam 

perencanaan pembangunan ekonomi. Salah satu penentu 

pertumbuhan ekonomi adalah investasi, maka agar target itu bisa 

ditentukan secara realistis diperlukan suatu indikator yang berkaitan 

dengan investasi. Indikator yang diperlukan itu adalah Incremental 

Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dan 

tambahan modal. Apabila suatu daerah mempunyai angka ICOR, maka 

daerah tidak akan menemui kesulitan lagi menentukan berapa 

besarnya investasi yang diperlukan untuk mengejar target 

pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semakin kecil nilai ICOR 

semakin besar produktivitas dan efisiensi dari investasi yang 

ditanamkan. Konsekuensinya adalah dengan tingkat investasi yang 

sama, nilai ICOR yang rendah akan menghasilkan laju pertumbuhan 

ekonomi yang semakin tinggi.  

Pemanfaatan angka ICOR antara lain adalah memberikan 

gambaran tentang efisiensi dalam penggunaan kapital, memberikan 

gambaran tentang efisiensi penggunaan model produksi (capital 

intensive atau labour intensive), dan merupakan alat perencanaan 

untuk memperkirakan kebutuhan investasi.  

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya 

pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh 

produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan 

ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses 

produksi. Oleh karena itu memperbaiki iklim investasi merupakan 

suatu tugas yang penting bagi pemerintah daerah mengingat investasi 

pemerintah hanya merupakan bagian kecil dari total investasi.  
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Kabupaten Bantul yang merupakan daerah paling selatan dari 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana sumbangan PDRB 

Kabupaten Bantul terhadap total PDRB DI Yogyakarta sebesar 19,22 

persen, sehingga Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah 

tujuan investasi terutama di sektor sekunder dan tersier. Oleh karena 

itulah informasi mengenai efisiensi investasi perlu disusun, menurut 

Professor Soemitro Djoyohadikusumo, bahwa tinggi rendahnya ICOR 

mencerminkan tinggi rendahnya biaya ekonomi atas investasi 

agregatif.  

B. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud  

Maksud dari penyusunan ICOR Kabupaten Bantul Sektoral 

periode 2014‐2018 ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul pada saat ini dan 

masa yang akan datang. Selain itu angka ICOR yang disusun ini 

merupakan salah satu data/informasi sebagai bahan 

pertimbangan atau kalkukasi proses bisnis bagi investor yang 

berminat menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Bantul.  

2. Tujuan  

Adapun tujuan dari penyusunan ICOR Kabupaten Bantul 

Tahun 2014‐2018 ini secara rinci adalah:  

a. Tersajikannya kondisi investasi (PMTB) dan PDRB yang ada di 

Kabupaten Bantul.  

b. Menghitung besarnya tingkat investasi fisik di Kabupaten 
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Bantul.  

c. Memperkirakan kebutuhan tambahan investasi baru dengan 

skenario beberapa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul 

pada tahun 2018.  

3. Sasaran  

Sasaran penulisan publikasi ini antara lain untuk:  

a. Tersedianya informasi kinerja investasi di Kabupaten Bantul 

periode 2014‐2018.  

b. Tersajinya contoh kebutuhan tambahan investasi baru dengan 

beberapa skenario pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul 

pada tahun 2018.  
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian ICOR  

Pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan 

strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan 

modal bahkan disebut sebagai “kunci utama menuju pembangunan 

ekonomi”. Sekali proses ini berjalan, ia akan senantiasa menggumpal 

dan menghidupi dirinya sendiri. Proses ini berjalan melewati tiga 

tingkatan : (i) kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada 

kemauan dan kemampuan untuk menabung; (ii) keberadaan lembaga 

kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan 

agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat di investasikan; dan (iii) 

penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang‐barang 

modal pada perusahaan. Pembentukan modal juga berarti 

pembentukan keahlian karena keahlian kerapkali berkembang 

sebagai akibat pembentukan modal.  

Mekanisme perekonomian dengan pengertian investasi yang 

diarahkan kepada usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi lebih 

banyak diterangkan oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar yang lebih 

dikenal dengan model pertumbuhan Harrod‐Domar. Mereka 

berpendapat bahwa pertumbuhan pendapatan nasional secara positif 

berhubungan dengan rasio tabungan dan sebaliknya secara negatif 

berhubungan dengan COR atau ICOR (Capital Output Rasio atau 

Incremental Capital Output Rasio).  
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Konsep rasio modal output (koefisien modal) menunjukkan 

hubungan antara nilai investasi modal dan nilai output. Rasio ini 

menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk memproduksi satu 

unit output. Bila rasio modal output dalam ekonomi dikatakan 5 : 1, ini 

berarti diperlukan investasi modal sebesar Rp. 5,‐ untuk menghasilkan 

output (pendapatan) sebesar Rp. 1,‐. Jadi dapat didefinisikan sebagai 

“suatu hubungan yang ada antara investasi yang dilakukan dan 

pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut”. Rasio 

modal output ada dua macam : Rasio modal output rata‐rata dan rasio 

modal output marginal atau inkrimental. Rasio modal output rata‐rata 

(ACOR) menunjukkan segala sesuatu yang telah dinvestasikan pada 

masa lalu dan pada keseluruhan pendapatan. Rasio modal output 

marginal/inkrimental, menunjukkan segala sesuatu yang saat ini 

ditambahkan pada modal atau pendapatan. Yang pertama disebut 

konsep statis, sementara yang kedua disebut konsep dinamis. Istilah 

rasio modal output sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi 

berkaitan dengan rasio modal output inkrimental atau marginal. Rasio 

ini biasanya bergerak antara 3 dan 4 dan menunjuk pada suatu periode 

waktu tertentu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu 

besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) 

baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. 

Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan 

kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya 

berbeda‐beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak 

berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai 

dalam bentuk uang (nominal).  
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Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena 

ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada 

akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa 

dicapai. Secara teoritis hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi 

dikembangkan pertama kali oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. 

Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat, (1939) dan 

Sir Roy Harrod, seorang ekonom Inggris, (1947), mengembangkan 

suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang 

pertumbuhan ekonomi. Namun karena kedua teori tersebut banyak 

kesamaannya, maka kemudian teori tersebut lebih dikenal sebagai 

teori Harrod‐Domar. Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas 

terpasang (capital) dengan pertumbuhan ekonomi (output).  

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi:  

a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh dan barang‐barang modal 

dalam masyarakat digunakan sepenuhnya.  

b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga 

dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak 

terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.  

c. Besarnya tabungan masyarakat adalah merupakan fraksi tertentu 

dari besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan 

dimulai dari titik nol.  

d. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (marginal propensity 

to save = MPS) besarannya tetap, demikian juga rasio antara modal-

output (capital output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal‐

output (incremental capital output ratio = ICOR).  

 



Incremantal Capital Output Rasio (ICOR) Kabupaten Bantul Tahun 2018 

 

10 

Beberapa kelemahan dari Teori Harrod-Domar adalah: 

a. Anggapan bahwa MPS dan ICOR konstan adalah anggapan yang 

terlalu kaku 

b. Teori Harrod-Domar beranggapan proporsi penggunaan tenaga 

kerja dan modal tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan 

mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan 

modal tidak selalu dalam proporsi yang sama 

c. Model Harrod–Domar mengabaikan perubahan‐perubahan harga 

pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap 

waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang 

tidak stabil. 

d. Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan 

dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan 

pada akhirnya akan mempengaruhi investasi. Pada dasarnya teori 

tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu: 

(i) Rasio Modal‐Output atau Capital Output Ratio (COR) atau sering 

disebut sebagai Average Capital Output Ratio (ACOR), yaitu 

perbandingan antara kapital yang digunakan dengan output yang 

dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat 

statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan 

perbandingan modal dan output.  

(ii) Rasio Modal‐Output Marginal atau Incremental Capital Output 

Ratio (ICOR) yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya 

tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk 

menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun 

secara nilai (uang). Konsep ICOR ini Iebih bersifat dinamis karena 

menunjukkan perubahan/penambahan output sebagai akibat 
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langsung dari penambahan kapital.  

Dari pengertian pada butir (ii), maka ICOR bisa diformulasikan sebagai 

berikut: 

Y

K
ICOR




=  

di mana :     

K   =  pertambahan kapital/barang modal baru/kapasitas 
terpasang 

Y   =  pertambahan output 
Contoh:  

Misalkan diketahui, bahwa koefisien ICOR di Kabupaten Bantul 

sebesar 4. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan 

investasi sebesar 4 unit. Jika diketahui juga, output di daerah itu pada 

tahun sebelumnya sebesar Rp. 3 miliar, maka agar output pada tahun 

yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar Rp. 0,3 

miliar, dibutuhkan investasi sebesar: 4 x Rp. 0,3 miliar = Rp. 1,2 miliar.  

 

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk 

menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru 

atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam 

baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR 

dimodifikasi menjadi:  

Y

I
ICOR


=  

di mana:  

I  =  Investasi  
ΔY  =  Perubahan Output 
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Pada kenyataannya pertambahan output bukan hanya 

disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor‐faktor lain di luar 

investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan 

kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat 

peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka 

peranan faktor‐faktor selain investasi diasumsikan konstan (ceteris 

paribus).  

B. Pengertian Investasi  

Pertumbuhan merupakan gambaran yang nyata dari dampak 

suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan 

ekonomi merupakan ciri dari adanya pertumbuhan ekonomi. Untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi salah satunya diperlukan modal 

(investasi) untuk menaikkan kapasitas produksi suatu perekonomian. 

Menurut teori Harrod‐Domar, pembentukan modal (investasi) 

merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi 

(Lincoln Arsyad, 2010). Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran 

atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang‐

barang modal dan perlengkapan‐perlengkapan produksi untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang‐barang dan jasa‐jasa 

yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2010:121).  

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan 

dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. 

Dengan melakukan investasi diharapkan kapasitas produksi dapat 

ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Sehingga dengan 
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peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka 

panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan 

berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah/negara.  

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian 

pentingnya informasi investasi. Berdasarkan buku panduan yang 

diterbitkan oleh United Nations (PBB) mengenai penyusunan Neraca 

Nasional yang disebut System of National Accounts (SNA), besarnya 

investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu 

tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap 

Bruto (PMTB) plus perubahan inventori/stok. PMTB menggambarkan 

investasi domestik fisik yang telah direalisasikan pada suatu tahun 

tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: 

bangunan, mesin‐mesin, alat‐alat transportasi, dan barang modal 

lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau 

input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum 

dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan 

bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan 

selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu. 

Investasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan 

sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat 

berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin‐mesin, mobil dan 

sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat 

berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan 

investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa 

pendidikan dan pelatihan. Adapun penekanan investasi di sini lebih 



Incremantal Capital Output Rasio (ICOR) Kabupaten Bantul Tahun 2018 

 

14 

kepada investasi yang berupa fisik. Dalam penghitungan ICOR, konsep 

investasi yang digunakan mengacu pada konsep ekonomi nasional. 

Pengertian investasi yang dimaksud di sini adalah fixed capital 

formation/pembentukan barang modal tetap yang terdiri dari: tanah, 

gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan 

barang modal lainnya.  

Sementara itu nilai yang diperhitungkan mencakup:  

a. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,  

b. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,  

c. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,  

d. Penjualan barang modal bekas.  

 

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian 

barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang 

dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang 

modal bekas.  

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)  

Secara konseptual, PMTB didefinisikan sebagai 

pengeluaran untuk pengadaan barang modal yang meliputi: 

pembuatan sendiri, pembelian barang modal baru dari dalam 

negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, 

setelah dikurangi barang modal yang dijual atau yang diberikan 

kepada pihak lain. Barang modal adalah barang atau peralatan 

yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur 

pemakaian satu tahun atau lebih (disebut sebagai barang modal 
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tetap; sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB 

belum dikurangi dengan penyusutan barang modal).  

Secara lebih rinci PMTB pada dasarnya meliputi:  

a. Pembentukan modal berupa bangunan, mesin, angkutan dan 

perlengkapannya yang mempunyai umur pemakaian satu 

tahun atau lebih.  

b.  Perbaikan besar, maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk 

perbaikan barang modal untuk meningkatkan mutu barang 

modal tersebut atau menambah umur pakai barang modal.  

c.  Biaya untuk pengembangan atau perbaikan lahan, 

penanaman kembali hutan, perluasan daerah pertambangan, 

penanaman dan peremajaan tanaman keras.  

d.  Pembelian ternak untuk pembiakan, pemerahan susu, atau 

sebagai alat angkutan, tetapi tidak termasuk ternak potong 

untuk konsumsi.  

e.  Margin perdagangan dan ongkos‐ongkos yang berkaitan 

dengan transaksi jual beli tanah, hak paten, hak cipta, dan 

sebagainya.  

2. Klasifikasi PMTB  

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu menurut jenis barang modal, 

lapangan usaha, dan institusi. Masing-masing jenis barang modal 

menurut klasifikasinya akan diuraikan lebih lanjut dalam 

penjelasan dibawah ini.  
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a. PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas : 

1) Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan 

tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan 

bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, 

jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan 

sebagainya.  

2) Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin 

pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat 

perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan 

restoran.  

3) Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, 

bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan 

sebagainya.  

Keterangan: yang dimaksud dalam PMTB adalah barang‐

barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor 

maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang 

digunakan untuk konsumsi (durable goods). Barang modal lainnya 

seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; 

penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan 

susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; 

dan sebagainya.   

b. PMTB menurut Institusi dibedakan atas tiga kelompok 

berikut : 

1) Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini 

adalah pemerintah yang menyelenggarakan general 

administration, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
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daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk 

membangun gedung kantor, pembelian mesin‐mesin, 

komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah 

sebagai administration, termasuk juga bila pemerintah 

mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang 

bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan 

irigasi, dan sebagainya.  

2) Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar‐

benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk 

pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a di atas. 

Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial 

dan non finansial.  

3) Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan 

membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik 

sendiri secara besar‐besaran dianggap sebagai bagian dari 

pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan 

mengimputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik 

milik sendiri maupun rumah dinas.  

C. Pengertian Output  

Output adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh 

sektor‐sektor produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang 

tersedia di suatu wilayah (negara, provinsi dan sebagainya) dalam 

suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun), tanpa 

memperhatikan asal usul pelaku produksinya.  
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Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa 

yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata 

lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari 

pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau 

jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi 

ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh faktor‐faktor produksi domestik dalam suatu 

periode tertentu.  

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) 

jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai 

perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam 

proses. Output yang dimaksud adalah:  

a. Barang‐barang yang dihasilkan.  

b. Tenaga listrik yang dijual.  

c. Selisih nilai stok setengah jadi.  

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang 

diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih 

mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat 

bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto 

atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.  

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan (flow) produk 

dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai‐nilai yang 

merupakan hasil pendayagunaan faktor‐faktor produksi. Output ini 

merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang 

dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang 
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dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan 

nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.  

D. Pengertian Nilai Tambah  

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep 

penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh 

balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, 

penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai 

tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang 

digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara 

tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami 

proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya 

lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi 

yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: 

bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang 

yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan 

umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai 

input antara (bukan barang modal).  

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari 

suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen 

dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan 

data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka 

pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk 

penghitungan ICOR ini.  
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BAB III   

METODOLOGI 

A. Sumber Data  

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dalam penyusunan 

publikasi ini maka dilakukan survei yang bersumber dari hasil 

pencacahan di lapangan baik itu sumber data primer maupun 

sekunder. Perolehan sumber data dilakukan antara lain dengan: 

1. Survei Khusus Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ke 

beberapa unit usaha/perusahaan yang terpilih menjadi sampel 

untuk mendapatkan ratio investasi dalam penghitungan ICOR. 

2. Permintaan sumber data sekunder diperoleh melalui 

pencacahan ke dinas/instansi yang terkait langsung dengan 

sektor ekonomi. 

3. Survei Tahunan Industri Besar Sedang. 

4. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 

Dalam penghitungan ICOR anggapan bahwa data yang tersedia 

sesuai dengan kebutuhan untuk penghitungan. Namun pada 

kenyataannya tidak semua asumsi terpenuhi sehingga perlu dilakukan 

adjustment atau penyesuaian terhadap data yang digunakan. Seperti 

sektor industri ini terdapat keterbatasan cakupan data. Data yang 

dicakup di sini hanya meliputi data industri besar dan sedang tanpa 

memperhitungkan data industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Di 

samping itu beberapa penyesuaian juga dilakukan terhadap data 

output, nilai tambah dan investasi. 
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Dalam konsep ICOR, investasi yang dimaksud adalah fixed 

capital formation atau pembentukan barang modal tetap. Nilai 

investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang 

modal/perbaikan besar dikurangi penjualan barang modal bekas. 

Sebenarnya nilai investasi ini masih merupakan investasi bruto karena 

belum dikurangi nilai penyusutan. Namun karena adanya beberapa 

keterbatasan mengenai data penyusutan, maka data penyusutan tidak 

digunakan. Keterbatasan pertama adalah pada umumnya perusahaan 

cenderung melebihkan nilai penyusutan dengan alasan pajak. 

Sementara yang perlu kita perhitungkan disini adalah nilai 

penyusutan riil atas barang modal. Disamping itu data penyusutan 

yang ada merupakan nilai akumulasi, sementara data investasi yang 

digunakan adalah tambahan investasi yang terjadi pada tahun yang 

bersangkutan. Akibatnya, apabila nilai penyusutan diperhitungkan, 

maka nilainya bisa jauh lebih besar dari investasi itu sendiri. 

Penyesuaian yang lain yang dilakukan adalah pada nilai output. 

Nilai output dan investasi hasil pendataan di atas masih merupakan 

nilai yang berdasarkan pada harga berlaku. Untuk mendapatkan nilai 

output dan nilai investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang 

terlepas dari pengaruh harga (sehingga didapat nilai menurut harga 

konstan), maka digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 

sebagai deflator adalah dengan cara men-deflate nilai investasi dan 

output/nilai tambah menjadi harga konstan. 
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B. Metode Estimasi Investasi 

Terkait dengan beberapa keterbatasan data dan adjusment/ 

penyesuaian yang dilakukan maka dilakukan metode estimasi dalam 

menghitung investasi yang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu 

langsung dan tidak langsung. 

1. Metode Langsung 

Estimasi pengeluaran untuk pembelian barang modal tetap 

bruto dapat dihitung secara langsung berdasarkan informasi atau 

statistik yang didapat dari hasil survei khusus dan survei lain yang 

menunjang. Selainitu juga diperlukan indikator atau data 

penunjang dari dinas-instansi terkait. Cara dan langkah 

penghitungan untuk tiap sektor berbeda tergantung pada 

indikator atau data penunjang yang ada. 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode atau pendekatan tidak langsung ini berdasarkan 

pada arus barang (commodity flow), yaitu suatu pendekatan yang 

memanfaatkan informasi mengenai penggunaan komoditi barang 

modal diseluruh sektor ekonomi. Estimasi yang dihasilkan adalah 

pembentukan modal tetap menurut jenis atau wujud barang yaitu 

dalam bentuk bangunan, mesin, alat transportasi, ternak, 

perlengkapan dan barang modal lainnya. 

Apabila perkiraan pembentukan modal tetap dihitung dengan 

metode pendekatan arus barang, maka yang harus disediakan adalah 

informasi mengenai: 
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• Jumlah penyediaan semua jenis barang baik sebagian atau 

seluruhnya yang akan dijadikan pembentukan modal tetap 

bruto; 

• Penggunaan bermacam-macam barang yang mungkin hanya 

sebagian saja yang dipakai sebagai barang modal, termasuk 

data lainnya yang mungkin tersedia pada pembelian barang-

barang modal; 

• Data output sektor konstruksi; 

• Data margin perdagangan dan pengangkutan. 

Estimasi pembentukan modal menurut wujud/jenis barang 

modal dilakukan secara bertahap, yaitu : 

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi.  

Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi, baik 

atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, 

merupakan bagian dari output sektor konstruksi, seperti 

diketahui kecuali perbaikan ringan output bangunan langsung 

menjadi pembentukan modal. 

2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat 

perlengkapan. 

Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan 

dibedakan antara mesin dan perlengkapan impor dan produksi 

dalam negeri. Mesin dan perlengkapan impor dinilai atas dasar 

harga cost insurance freight (cif), bea masuk, pajak penjualan 

(PPn) dan pajak-pajak lain. Nilai ini masih dikalikan dengan 

prosentase alokasi komoditi impor ke pembentukan modal. 

Selanjutnya nilai ini ditambah margin perdagangan dan 
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pengakutan (TTM) dan biaya lain untuk menghasilkan nilai di 

lokasi pembeli. Prosentasi alokasi dan TTM diperoleh dari suvei 

khusus, sedangkan data cif, bea masuk, PPn, dan pajak lainnya 

tersedia dalam statistik perdagangan luar negeri. 

Pembentukan modal berupa mesin dan perlengkapan produksi 

industri dalam negeri diperoleh dengan mengestimasi atas dasar 

harga konstan terlebih dahulu. Nilai ini diperoleh dengan 

mengekstrapolasikan indeks produksi industri besar/sedang 

tertimbang dengan nilai produksi industri dalam negeri yang 

digunakan untuk pembentukan modal. Untuk memperoleh nilai atas 

dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalihkan nilai atas dasar 

harga konstan dengan rata-rata tertimbang IHPB masing- masing 

industri. 

C. Penghitungan ICOR  

1. Metode Standar  

Secara matematis rumus yang digunakan untuk 

menghitung ICOR adalah:  

Y

K
ICOR




=  ...................................................................... (3.1) 

 

di mana :     

K = pertambahan kapital/barang modal baru/kapasitas 
terpasang 

Y   = pertambahan output 
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Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan 

barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, 

melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh 

Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan 

ΔK= I (investasi), maka rumus (1) dapat dimodifikasi menjadi:  

Y

I
ICOR


=   ............................................................ (3.2) 

Rumus (2) ini disebut dengan Gross ICOR yaitu suatu rasio 

yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang 

diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada 

suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus Gross ICOR ini 

lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif 

lebih lengkap.  

Dalam beberapa hal untuk kasus‐kasus tertentu, investasi 

yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan 

tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (2) di atas 

dapat dinyatakan sebagai berikut:  

( )1−−
=

tt

t

YY

I
ICOR  ............................................................  (3.3) 

di mana : 

I =  investasi pada tahun ke-t 
Yt =  output pada tahun ke-t 
Yt-1 =  output pada tahun ke-(t-1) 

Rumus (3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang 

ditanamkan pada tahun ke‐t akan menimbulkan output pada tahun 

t itu juga.  
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Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan 

terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing‐masing tahun 

untuk periode waktu t1 sampai tn, sehingga akan didapatkan nilai 

ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk 

periode waktu tersebut (t1 s.d tn) diperoleh dengan jalan membagi 

antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t1 s.d tn dengan 

jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata‐rata nilai ICOR selama 

periode t1 sampai dengan tn.  

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah 

rata‐rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai 

berikut:  

( )
−−

=
1

1

tt

t

YY

I

n
ICOR  ................................................... (3.4) 

Kelemahan dari penggunaan rata‐rata sederhana ini adalah 

jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun‐tahun 

tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata‐rata 

koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun 

demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik 

lain yaitu mampu mencerminkan inefficiency yang sering terjadi 

dalam praktek.  

 

2. Koefisien ICOR Negatif.  

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu 

waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan 

output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau 
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tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada 

penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru 

tersebut sementara belum berproduksi atau telah berproduksi 

tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan 

dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara 

tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai 

negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR‐pun menjadi negatif. 

Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum 

menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi 

yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada 

penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa 

dikatakan bahwa telah terjadi inefficincy. Namun demikian secara 

makro keadaan yang disebabkan terakhir ini jarang terjadi. 

 

3. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif  

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika investasi yang 

ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output 

yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output 

pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan 

relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan pada 

tahun itu belum efektif sehingga relatif kurang efisien.  

 

4. Penyesuaian Tahap Akhir Dalam Penyusunan ICOR  

Dalam penghitungan ICOR masih ditemukan beberapa nilai 

ICOR yang bernilai negatif. Hal ini terjadi karena ada series data 
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nilai tambah untuk beberapa subsektor yang masih berfluktuasi. 

Oleh karena itu, untuk beberapa subsektor yang memiliki nilai 

tambah fluktuatif dilakukan perapihan dengan cara menghitung 

rata‐rata pertumbuhan nilai tambah per tahun untuk masing‐

masing subsektor. Kemudian, angka pertumbuhan ini diterapkan 

pada perusahaan‐perusahaan yang memiliki tren nilai tambah 

menurun, sehingga diperoleh suatu series nilai tambah yang lebih 

baik (smooth). Selain itu, dilakukan juga perapihan nilai investasi 

yang ekstrim dengan menghitung rata‐rata pertumbuhannya atau 

tidak mengikutsertakannya dalam penghitungan (outlier). 

Selanjutnya, nilai ICOR untuk masing‐masing subsektor 

bersangkutan dihitung kembali.  

 

5. Asumsi Dasar  

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya 

disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor‐faktor lain di luar 

investasi, dalam penghitungan ICOR ini digunakan asumsi bahwa 

tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, 

dengan kata lain faktor‐faktor lain di luar investasi dianggap 

konstan (ceteris paribus). Jadi perubahan/kenaikan output hanya 

disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.  

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input 

antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan 

konsep output dalam penghitungan ICOR dirasakan kurang tepat 

karena akan terjadi penghitungan ganda (double counting), yaitu 

ouput dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input 
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perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam 

penghitungan ICOR digunakan konsep Nilai Tambah.  

Konsep Nilai Tambah (Value Added) yang digunakan dalam 

penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah 

ICVAR (Incremental Capital Value Added Ratio). Meskipun 

demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi 

suatu rasio investasi terhadap output secara sektoral, dan 

bukannya terhadap nilai tambah semata.  

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan 

inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, 

maupun barang jadi. Dalam pendekatan mikro, umumnya 

perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau 

akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam 

pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat 

keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi 

ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada 

kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat 

mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku 

dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. 

Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan mikro, 

dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian 

dari pembentukan modal (investasi).  

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan 

ICOR ini adalah:  

1. Perubahan output semata‐mata hanya disebabkan oleh 

perubahan kapital/adanya investasi.  
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2. Faktor‐faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga 

kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta 

diasumsikan konstan.  

Dengan asumsi‐asumsi di atas angka ICOR mempunyai 

keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, 

apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau 

tingkat produktivitasnya.  

2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar 

perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.  

Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya 

menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun 

ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Dalam 

kajian ini hanya dibatasi selama periode 2010‐2016.  
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BAB IV   

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Eonomi dari Sisi PDRB menurut Lapangan 

Usaha 

Selama lima tahun terakhir tiga kategori utama yang berperan 

dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bantul adalah kategori industri 

pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 

kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada tahun 2018 

tercatat kategori industri pengolahan sebesar 15,22 persen, kategori 

pertanian sebesar 13,63 persen, dan kategori penyediaan akomodasi 

dan makan minum sebesar 11,69 persen. 

Tabel  IV.1  
 Kontribusi Kategori Usaha Terhadap Pembentukan PDRB  

Tahun 2014-2018 

Kategori Usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

14,46 14,60 14,33 13,85 13,63 

Pertambangan dan 
Penggalian 

0,66 0,65 0,61 0,57 0,54 

Industri Pengolahan 15,50 15,06 15,21 15,25 15,22 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

Konstruksi 9,35 9,33 9,29 9,38 9,72 

Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil dan 
Motor 

8,33 8,20 8,47 8,61 8,69 

Transportasi dan 
Pergudangan 

4,95 4,87 4,79 4,74 4,72 
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Kategori Usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

11,38 11,59 11,67 11,73 11,69 

Informasi dan Komunikasi 7,62 7,30 7,32 7,38 7,32 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

2,73 2,82 2,80 2,77 2,83 

Real Estate 6,46 6,53 6,58 6,57 6,56 

Jasa Perusahaan 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 

Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

7,27 7,41 7,55 7,77 7,73 

Jasa Pendidikan 6,83 7,10 6,87 6,82 6,80 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

1,79 1,84 1,85 1,85 1,81 

Jasa Lainnya 1,98 2,01 1,98 2,01 2,04 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018 

 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sampai dengan 

tahun 2018 mencapai 5,47 persen dan menjadi pertumbuhan tercepat 

selama lima tahun terakhir (gambar 1). Sedangkan pertumbuhan 

terlambat terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,97 persen. Bangkitnya 

perekonomian global dan regional sebagai pemicu pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Bantul. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-

rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul selama kurun waktu 

tahun 2014-2018 adalah sebesar 5,14 persen.  
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Gambar  IV.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018 

Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan menurut kategori 

ekonomi, selama lima tahun terakhir, kategori jasa lainnya memiliki 

rata-rata pertumbuhan yang paling cepat sebesar 6,79 persen, diikuti 

oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 6,76 persen, dan 

kategori informasi dan komunikasi sebesar 6,52 persen, seperti yang 

digambarkan pada tabel 2. Selama periode 2014-2018, menunjukkan 

perkembangan yang cukup menggembirakan terdapat tiga belas 

kategori yang rata-rata pertumbuhannya di atas 5 persen, dan hanya 

terdapat 4 kategori yang rata-rata pertumbuhannya di bawah 5 persen 

(gambar 2). 
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Gambar  IV.2  
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2014-2018 

Secara umum pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha 

selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat tujuh kategori yang 

melajunya pertumbuhan ekonomi tahun 2018 lebih cepat dibanding 

tahun 2014. Tujuh ketegori tersebut adalah kategori pertanian 

mempunyai kecenderungan melaju lebih cepat dari kontraksi pada 

tahun 2014 sebesar 2,62 persen melaju menjadi 2,00 persen pada 

tahun 2018. Selanjutnya kategori pertambang dan penggalian, 

meskipun sangat kecil namun kategori ini tetap melaju lebih cepat dari 

1,54 persen pada tahun 2014 menjadi 1,57 persen pada tahun 2018. 

Selanjutnya kategori industri pengolahan dari 4,02 persen pada tahun 

2014 menjadi 5,52 persen pada tahun 2018. Selanjutnya kategori 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang melaju 

dari 3,49 persen tahun 2014 menjadi 5,16 persen tahun 2018. 

Selanjutnya kategori konstruksi melaju relatif cepat dari 5,80 persen 

tahun 2014 menjadi 7,24 persen tahun 2018. Selanjutnya kategori 
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transportasi dan pergudangan melaju dari 3,77 persen tahun 2014 

menjadi 5,51 persen tahun 2018. Dan yang terakhir ada kategori jasa 

lainnya, mengalami kenaikan meskipun sangat tipis dari 6,66 persen 

pada tahun 2014 menjadi 7,14 persen pada tahun 2018. 

Tabel  IV.2  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul  

menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Persen) 

 

Kategori Usaha 
Tahun Rata

-rata 2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

-2,62 2,12 1,52 2,50 2,00 2,04 

Pertambangan dan 
Penggalian 

1,54 0,61 0,35 0,06 1,57 0,65 

Industri Pengolahan 4,02 2,67 5,43 6,39 5,52 5,00 

Pengadaan Listrik dan Gas 7,34 3,08 15,58 3,99 4,85 6,76 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

3,49 2,95 2,96 3,18 5,16 3,56 

Konstruksi 5,80 4,05 4,07 5,93 7,24 5,32 

Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil dan 
Motor 

6,55 6,77 6,54 5,79 5,64 6,18 

Transportasi dan 
Pergudangan 

3,77 3,80 4,23 3,88 5,51 4,35 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

7,73 5,89 6,19 5,70 6,75 6,13 

Informasi dan Komunikasi 7,04 5,65 8,41 5,87 6,18 6,52 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

9,53 8,55 4,65 2,82 6,59 5,63 

Real Estate 8,78 6,87 5,82 4,97 5,41 5,76 

Jasa Perusahaan 6,59 7,06 4,26 4,27 5,37 5,24 

Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

5,28 5,26 5,84 4,98 4,55 5,16 
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Kategori Usaha 
Tahun Rata

-rata 2014 2015 2016 2017 2018 

Jasa Pendidikan 7,71 7,80 2,95 5,16 6,08 5,48 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

7,31 7,51 5,20 5,13 4,62 5,61 

Jasa Lainnya 6,66 8,41 6,02 5,61 7,14 6,79 

PDRB 5,04 4,97 5,05 5,10 5,47 5,14 

Sumber : PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018 

 

Dalam teori ekonomi regional, menggunakan pendekatan teori 

ekonomi secara nasional, dimana pendapatan regional dipengaruhi 

konsumsi masyarakat (C), pengeluaran pemerintah (G), investasi (I), 

dan net ekspor. Penghitungan pendapatan nasional selama ini didekati 

dengan Produk Domestik Bruto, sehingga di tingkat regional, didekati 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB selain 

merupakan penjumlahan dari nilai tambah masing-masing kategori 

lapangan usaha, juga merupakan penjumlahan dari C, G, I dan (X-M). 

Dalam prakteknya, penghitungan Investasi (I) menggunakan 

pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB 

merupakan Perubahan modal tetap meliputi pengadaan, pembuatan 

dan pembelian barang – barang modal baru, baik dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri termasuk barang modal bekas. Pembentukan 

modal tetap mencakup juga perbaikan berat yang dilakukan terhadap 

barang – barang modal. Selain itu dalam PMTB ini juga dihitung 

perubahan stok. 
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B. Tinjauan Ekonomi dari Sisi PDRB Pengeluaran 

Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, pada tahun 2018, tiga 

konsumsi terbesar PDRB Kabupaten Bantul digunakan : pertama, 

untuk konsumsi rumah tangga sebesar 76,01, kedua untuk konsumsi 

pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 26,99 persen, dan 

ketiga untuk konsumsi pemerintah sebesar 13,90 persen  

Tabel  IV.3  
Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku  

Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018 (Persen) 

Komponen 
Pengeluaran 

2014 2015 2016 2017 2018 

Konsumsi 
Masyarakat 

75,91 75,90 76,17 77,01 76,01 

Konsumsi LNPRT 3,52 3,51 3,23 3,36 3,38 

Konsumsi 
Pemerintah 

13,87 14,21 13,91 13,74 13,90 

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

24,48 25,26 25,40 25,94 26,99 

Perubahan Inventori 0,77 0,84 0,86 0,84 0,82 

Ekspor 58,05 57,44 57,83 57,78 56,19 

Impor 76,59 77,16 77,40 78,66 77,29 

PDRB 100 100 100 100 100 

Sumber : PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 

 

Selama kurun waktu 2014–2018, rata‐rata pertumbuhan 

pengeluaran konsumsi PMTB tercatat pada posisi paling tinggi yaitu 

mencapai 5,48 persen. Meskipun demikian kontribusi sektor ini 

terhadap total PDRB sangat kecil yaitu berkisar 0,87 persen. 

Sementara untuk periode yang sama rata‐rata pertumbuhan konsumsi 

rumah tangga mencapai 4,66 persen.  
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Sumber: PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 

Gambar  IV.3  
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul  

menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014-2018 

 

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga cenderung melambat dari 5,04 persen pada tahun 2014 

menjadi 3,99 persen pada tahun 2018. Begitu pula untuk komponen 

pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba juga mempunyai 

kecenderungan melambat dari 10,14 persen pada tahun 2014 menjadi 

5,61 persen pada tahun 2018. Sedangkan pertumbuhan konsumsi 

pemerintah dan komponen pembentukan modal tetap bruto 

mempunyai kecenderungan menguat. Konsumsi pemerintah menguat 

dari 4,47 persen pada tahun 2012 menjadi 5,14 persen pada tahun 

2016. Untuk komponen PMTB menguat dari 4,14 persen pada tahun 

2012 menjadi 4,73 persen pada tahun 2016.  

Menguatnya pertumbuhan PMTB ini harus menjadi perhatian 

yang serius bagi perencanaan pembangunan karena dengan semakin 

menguatnya investasi di Kabupaten Bantul, sarana dan prasarana dan 
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segenap fasilitas pendukungnya, perlu menjadi prioritas 

pembangunan, dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi tumbuh 

lebih cepat.  

Tabel  IV.4  

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul  
menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014‐2018 

Komponen 
Pengeluaran 

2014 2015 2016 2017 2018 
Rata-
rata 

Konsumsi 
Masyarakat 

5,04 4,60 4,88 5,17 3,99 4,66 

Konsumsi LNPRT 10,14 3,92 -2,37 5,61 2,53 2,38 

Konsumsi 
Pemerintah 

4,04 5,39 1,77 1,67 3,42 3,05 

Pembentukan 
Modal Tetap Bruto 

5,36 4,73 5,87 4,75 6,59 5,48 

Ekspor 5,01 2,66 4,59 5,32 2,54 3,77 

Impor 5,23 2,58 3,81 4,55 1,16 3,02 

PDRB 5,04 4,97 5,05 5,10 5,47 5,14 

Sumber : PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 

 

Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini 

tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan 

aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara 

garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal 

seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, 

kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. 

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan 

aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. 

Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, 

pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam 
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negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk 

perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan 

pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan 

pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, 

dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. 

Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak 

dicatat sebagai pengurangan. 

Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 

2014 - 2018 meningkat dari 5,55 persen (2012) menjadi 6,16 persen 

(2016). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat 

bervariasi antar tahunnya. Komponen dengan proporsi terbesar 

dalam pembentukan modal tetap adalah sub komponen bangunan. 

Pertumbuhan di sektor bangunan dan non bangunan cenderung 

meningkat. Proporsi bangunan dan non bangunan terhadap total 

PMTB relatif stabil selama periode 2012 – 2016 (tabel 6). Perubahan 

yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh 

pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB 

tersebut.  

Tabel  IV.5  
Perkembangan dan Struktur PMTB  Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018 

Komponen Pengeluaran 2014 2015 2016 2017 2018 

Total PMTB      

a. ADHB (Juta Rp) 4.328.120 4.881.376 5.310.986 5.865.282 6.596.311 

b. ADHK (Juta Rp) 3.343.491 3.501.510 3.707.069 3.883.049 4.138.954 

Proporsi terhadap PDRB 
ADHB (%) 

22,85 23,45 24,48 25,26 25,36 

Struktur PMTB      
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Komponen Pengeluaran 2014 2015 2016 2017 2018 

a. Bangunan (Juta Rp) 3.434.009 3.851.406 4.173.800 4.645.099 5.242.636 

% 79,34 78,90 78,59 79,20 79,48 

b. Non Bangunan (Juta Rp) 894.111 1.029.969 1.137.186 1.220.183 1.353.675 

% 20,66 21,10 21,41 20,80 20,52 

Pertumbuhan PMTB      

a. Bangunan (%) 5,36 4,61 6,07 4,87 6,43 

b. Non Bangunan (%) 5,35 5,20 5,09 4,25 7,21 

Pertumbuhan PMTB 5,36 4,73 5,87 4,75 6,59 

Sumber : PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 

 

Selain PMTB hal yang perlu diperhatikan adalah inventori. 

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu 

komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, 

disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen Perubahan 

Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau 

yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun 

waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori 

menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam 

bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan 

penolong pada satu periode tertentu.  Ketersediaan data perubahan 

inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis 

tentang aktivitas investasi.  

Secara sederhana inventori (persediaan) diartikan sebagai 

barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut 

(intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang 

punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. 
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Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam 

proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum 

dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen. Perubahan 

inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode 

akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. 

Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang 

inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau 

pengurangan (bertanda negatif). 

C. Perkembangan Nilai ICOR  

Penghitungan ICOR dilakukan dengan pendekatan makro dan 

pendekatan mikro. Pendekatan makro menghitungan ICOR dengan 

menambahkan PMTB dengan perubahan stok (Investasi = PMTB + 

Perubahan Stok). Pendekatan mikro dapat diartikan pelaku usaha 

cenderung melakukan penimbunan atau akumulasi stok untuk kelancaran 

produksinya. Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan asumsi 

investasi identik dengan PMTB tanpa perubahan stok. Pendekatan mikro 

dapat diartikan pada umumnya perusahaan skala kecil dan menengah 

diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok (baik bahan 

baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi) untuk kelancaran 

produksi.  

Nilai penghitungan ICOR kali ini dihitung dengan lag 0. ICOR lag 

0 mengandung makna bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ke-t akan 

mulai meningkatkan output pada tahun yang sama (tahun ke-t).  
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Gambar  IV.4 ICOR lag 0 Kabupaten Bantul dari tahun 2014-2018 

 

Nilai ICOR selama lima tahun terakhir berfluktuasi sesuai 

perkembangan perekonomian yang terjadi di daerah Kabupaten 

Bantul. Nilai ICOR tahun 2014 berada pada level 4,69 meningkat pada 

tahun 2015 menjadi 4,75 seiring dengan melambatnya pertumbuhan 

ekonomi, yang menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan pada 

tahun tersebut kurang efisien. Selanjutnya pada tahun 2016, ICOR 

mengalami penurunan karena perekonomian Kabupaten Bantul yang 

mulai membaik, dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin melaju 

hingga tahun 2018 mencapai 5,47%. Nilai ICOR terendah selama lima 

tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 mencapai level 4,40. Pada 

tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% mempunyai 

nilai ICOR 4,40, artinya untuk meningkatkan pertumbuhan satu satuan 

pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peningkatan investasi hanya 

sekitar 4,4 kali dibanding tahun sebelumnya. Pada dasarnya, semakin 

kecil nilai ICOR semakin efisien investasi yang ditanamkan.  

4.69

4.75
4.71

4.65

4.40

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

2014 2015 2016 2017 2018



Incremantal Capital Output Rasio (ICOR) Kabupaten Bantul Tahun 2018 

 

44 

D. Kebutuhan Investasi  

Angka ICOR yang dipergunakan di sini adalah hasil perhitungan 

dengan metode standar dan pendekatan investasi sama dengan PMTB. 

Dengan koefisien ICOR tersebut, pada tabel 7 berikut disajikan 

kebutuhan investasi untuk beberapa skenario pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai ilustrasi untuk skenario pertumbuhan ekonomi 5,20 persen 

maka diperlukan investasi sebesar 3,907 trilyun rupiah pada tahun 

2016. Untuk skenario pertumbuhan 5,25 persen diperlukan investasi 

senilai 4,150 triliun rupiah, dan untuk skenario pertumbuhan 5,30 

persen diperlukan investasi sebesar 4,409 triliun rupiah pada tahun 

yang sama. Kebutuhan investasi tersebut tentu saja bukan menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri, karena 

anggaran pemerintah Kabupaten Bantul relatif terbatas. Oleh karena 

itu, pemerintah Kabupaten Bantul perlu menciptakan iklim investasi 

yang kondusif untuk swasta dan rumah tangga baik dari dalam 

maupun luar kota serta luar negeri.  

Tabel  IV.6  
Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi  

Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Skenario 
Pertumbuhan 

(%) 

PDRB 
Konstan 

(Juta 
Rupiah) 

Ay (Juta 
Rupiah) 

Persentase 
Investasi 
Terhadap 

PDRB 
Konstan 

Kebutuhan 
Investasi 

adh 
Konstan 

(Juta 
Rupiah) 

Kebutuhan 
Investasi 

adh 
Berlaku 

(Juta 
Rupiah) 

5,2 25.714.324 1.271.050 21,74 5.590.635 7.529.888 

5,25 27.064.326 1.350.002 21,94 5.937.899 7.997.610 

5,3 28.498.735 1.434.409 22,14 6.309.159 8.497.651 

5,35 30.023.418 1.524.682 22,34 6.706.220 9.032.442 
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Skenario 
Pertumbuhan 

(%) 

PDRB 
Konstan 

(Juta 
Rupiah) 

Ay (Juta 
Rupiah) 

Persentase 
Investasi 
Terhadap 

PDRB 
Konstan 

Kebutuhan 
Investasi 

adh 
Konstan 

(Juta 
Rupiah) 

Kebutuhan 
Investasi 

adh 
Berlaku 

(Juta 
Rupiah) 

5,4 31.644.682 1.621.265 22,53 7.131.030 9.604.609 

5,45 33.369.318 1.724.635 22,73 7.585.700 10.216.992 

Catatan :  

ICOR standar 2014‐2018 = 4,40  

Estimasi Indeks Implisit PDRB pada tahun 2018 = 142,03  

PDRB Konstan 2018 = 24.443.274 Juta Rupiah  

 

Daya saing daerah merupakan salah satu faktor yang 

menentukan masuknya investasi ke daerah yang bersangkutan. Daya 

saing investasi suatu daerah tidak terjadi secara instan. Pembentukan 

daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke 

waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, perlu 

dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing investasi suatu 

daerah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing investasi 

antara lain : ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kelembagaan, serta 

infrastruktur diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya 

saing investasi suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau 

penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan 

adanya iklim usaha yang kondusif, kemudahan akses serta kejelasan 

prosedur perijinan dalam kegiatan investasi. Kondisi makro ekonomi 

daerah yang bersangkutan seperti tingkat bunga, aturan perpajakan, 
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dan laju inflasi juga mempengaruhi iklim investasi daerah (Mankiw, 

2007). 

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan daerah dalam 

meningkatkan daya saing investasi, adalah kemampuan daerah 

tersebut dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan 

investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat. Hal lainnya yang juga penting untuk 

diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi 

yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan 

infrastruktur dalam arti luas. Kondisi inilah yang mampu 

menggerakkan lapangan usaha swasta untuk ikut serta dalam 

menggerakkan roda ekonomi. 

Investasi membutuhkan iklim yang kondusif dan transparansi 

dalam hal legalitas pelayanan dan prosedur investasi. Daerah harus 

mampu membuat business planning map tentang peluang investasi 

daerahnya berdasarkan feasibility-study yang matang. Perlu dibentuk 

kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukkannya. Selain itu, 

juga diperlukan pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur. 
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BAB V   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian tentang penghitungan ICOR 

Kabupaten Bantul selama periode 2014-2018 dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Selama periode 2014-2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Bantul rata-rata mencapai 5,14 persen per tahun. Tiga lapangan 

usaha yang rata-rata perkembangannya cukup pesat adalah 

jasa lainnya; pengadaan listrik dan gas; serta infromasi dan 

komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan masing-masing 

sebesar 6,79 persen, 6,76 persen, dan 6,11 persen per tahun 

2. Investasi di Kabupaten Bantul selama periode pengamatan 

terus meningkat dan pada tahun 2018 mencapai Rp. 6,60 triliun 

atas dasar harga berlaku dan Rp 4,14 triliun atas dasar harga 

konstan 2010.  

3. Hasil penghitungan ICOR Kabupaten Bantul pada tahun 2018 

sebesar 4,40. Angka ICOR ini relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,65. Di sisi lain, laju 

pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,47 persen, 

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 yang 

mencapai 5,10 persen. Jika dibandingkan dengan ICOR 

Kabupaten Lain di wilayah DIY, Kabupaten Bantul menempati 

urutan tertinggi ke-lima.  
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4. Dalam periode 2014-2018, rata-rata ICOR tertinggi terjadi di 

Kabupaten Sleman yaitu sebesar 6,52. Kemudian diikuti oleh 

Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kota 

Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dengan nilai ICOR masing-

masing sebesar 6,41; 5,56; 4,99; dan 4,76. 

5. Kebutuhan investasi semakin meningkat dengan meningkatnya 

target pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Untuk skenario 

pertumbuhan ekonomi 5,20 persen maka diperlukan investasi 

sebesar 5,590 trilyun rupiah pada tahun 2019. Untuk skenario 

pertumbuhan 5,25 persen diperlukan investasi senilai 5,938 

triliun rupiah, dan untuk skenario pertumbuhan 5,30 persen 

diperlukan investasi sebesar 6,309 triliun rupiah pada tahun 

yang sama. 

 

B. Rekomendasi 

1. Memberikan perhatian kepada Kabupaten Bantul dengan 

kebijakan-kebijakan yang dapat menarik investor untuk 

berinvestasi (investasi di Kabupaten Bantul paling rendah) dan 

meningkatkan efisiensi investasi (relatif tingginya nilai ICOR 

menunjukkan ketidakefisienan investasi di Kabupaten Bantul) 

sehingga ketimpangan investasi maupun pendapatan di DIY 

dapat berkurang. 

2. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi lebih 

difokuskan pada lapangan usaha yang efisien investasinya 
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(rendah nilai ICOR-nya), yaitu pertanian, kehutanan, dan 

perikanan; jasa keuangan dan asuransi; pertambangan dan 

penggalian; perdagangan; real estate; serta konstruksi. 

3. Memberikan perhatian pada lapangan usaha yang tidak efisien 

(nilai ICOR relatif tinggi), yaitu pengadaan listrik dan gas serta 

transportasi dan pergudangan yang salah satunya dengan cara 

mengupayakan sumber energi yang harganya lebih terjangkau. 

4. Investasi dari luar DIY sangat diperlukan seiring dengan 

semakin meningkatnya gap antara GDI (gross domestic 

investment) dan GDS (gross domestic saving). 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  
PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 
Berlaku Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah) 
 

Kategori Usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

2.556.406 2.821.403 2.995.874 3.131.889 3.331.341 

Pertambangan dan 
Penggalian 

116.953 125.530 128.516 129.076 133.023 

Industri Pengolahan 2.741.392 2.909.864 3.180.266 3.449.021 3.721.096 

Pengadaan Listrik dan Gas 18.774 21.882 26.436 32.303 35.203 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

15.153 16.193 17.044 17.976 19.082 

Konstruksi 1.654.150 1.803.228 1.943.455 2.121.975 2.374.859 

Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil 
dan Motor 

1.473.263 1.585.613 1.771.632 1.945.840 2.123.780 

Transportasi dan 
Pergudangan 

874.461 940.531 1.001.484 1.070.707 1.153.281 

Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

2.011.871 2.239.275 2.439.516 2.652.692 2.856.632 

Informasi dan Komunikasi 1.347.205 1.411.574 1.530.258 1.668.377 1.789.600 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

483.499 545.349 585.216 626.185 692.766 

Real Estate 1.141.509 1.262.118 1.376.057 1.486.180 1.604.525 

Jasa Perusahaan 86.887 94.902 100.785 107.585 116.053 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

1.285.863 1.432.619 1.578.240 1.756.873 1.888.561 

Jasa Pendidikan 1.208.173 1.372.466 1.437.128 1.541.564 1.661.757 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

316.399 354.915 387.703 419.294 443.274 
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Kategori Usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Jasa Lainnya 350.967 387.740 413.475 454.170 498.440 

PDRB 17.682.925 19.325.203 20.913.086 22.611.707 24.443.274 
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Lampiran 2.  
PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 
Konstan 2010 Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah) 

 

Kategori Usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

1.912.488 1.952.983 1.982.709 2.032.344 2.073.022 

Pertambangan dan 
Penggalian 

101.805 102.423 102.781 102.845 104.460 

Industri Pengolahan 2.224.275 2.283.703 2.407.767 2.561.718 2.703.162 

Pengadaan Listrik dan Gas 23.520 24.244 28.020 29.139 30.552 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

12.649 13.022 13.408 13.835 14.548 

Konstruksi 1.447.564 1.506.241 1.567.472 1.660.497 1.780.777 

Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil 
dan Motor 

1.232.188 1.315.611 1.401.608 1.482.797 1.566.467 

Transportasi dan 
Pergudangan 

749.086 777.542 810.461 841.892 888.310 

Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

1.555.098 1.646.727 1.748.671 1.848.338 1.973.107 

Informasi dan 
Komunikasi 

1.454.258 1.536.407 1.665.675 1.763.478 1.872.376 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

385.477 418.450 437.903 450.267 479.952 

Real Estate 989.905 1.057.942 1.119.537 1.175.156 1.238.685 

Jasa Perusahaan 81.441 87.194 90.911 94.797 99.886 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

1.010.099 1.063.245 1.125.301 1.181.301 1.235.060 

Jasa Pendidikan 1.073.654 1.157.438 1.191.595 1.253.063 1.329.250 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

281.683 302.837 318.578 334.918 350.395 

Jasa Lainnya 315.933 342.511 363.114 383.486 410.868 

PDRB 14.851.124 15.588.520 16.375.513 17.209.872 18.150.877 
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Lampiran 3.  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan 
Usaha Atas Dasar Berlaku Tahun 2014-2018 (%) 

 

Kategori Usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

14,46 14,60 14,33 13,85 13,63 

Pertambangan dan Penggalian 0,66 0,65 0,61 0,57 0,54 

Industri Pengolahan 15,50 15,06 15,21 15,25 15,22 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

Konstruksi 9,35 9,33 9,29 9,38 9,72 

Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Motor 

8,33 8,20 8,47 8,61 8,69 

Transportasi dan Pergudangan 4,95 4,87 4,79 4,74 4,72 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

11,38 11,59 11,67 11,73 11,69 

Informasi dan Komunikasi 7,62 7,30 7,32 7,38 7,32 

Jasa Keuangan dan Asuransi 2,73 2,82 2,80 2,77 2,83 

Real Estate 6,46 6,53 6,58 6,57 6,56 

Jasa Perusahaan 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

7,27 7,41 7,55 7,77 7,73 

Jasa Pendidikan 6,83 7,10 6,87 6,82 6,80 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

1,79 1,84 1,85 1,85 1,81 

Jasa Lainnya 1,98 2,01 1,98 2,01 2,04 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Lampiran 4.  
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha 
Atas Dasar Konstan 2010 Tahun 2014-2018 (%) 

 

Kategori Usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

-2,62 2,12 1,52 2,50 2,00 

Pertambangan dan Penggalian 1,54 0,61 0,35 0,06 1,57 

Industri Pengolahan 4,02 2,67 5,43 6,39 5,52 

Pengadaan Listrik dan Gas 7,34 3,08 15,58 3,99 4,85 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

3,49 2,95 2,96 3,18 5,16 

Konstruksi 5,80 4,05 4,07 5,93 7,24 

Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Motor 

6,55 6,77 6,54 5,79 5,64 

Transportasi dan Pergudangan 3,77 3,80 4,23 3,88 5,51 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

7,73 5,89 6,19 5,70 6,75 

Informasi dan Komunikasi 7,04 5,65 8,41 5,87 6,18 

Jasa Keuangan dan Asuransi 9,53 8,55 4,65 2,82 6,59 

Real Estate 8,78 6,87 5,82 4,97 5,41 

Jasa Perusahaan 6,59 7,06 4,26 4,27 5,37 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

5,28 5,26 5,84 4,98 4,55 

Jasa Pendidikan 7,71 7,80 2,95 5,16 6,08 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

7,31 7,51 5,20 5,13 4,62 

Jasa Lainnya 6,66 8,41 6,02 5,61 7,14 
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Lampiran 5.  
PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran Atas Dasar Berlaku 
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah) 
 

Komponen 
Pengeluaran 

2014 2015 2016 2017 2018 

Konsumsi 
Masyarakat 

13.422.846 14.667.365 15.929.271 17.412.801 18.579.991 

Konsumsi LNPRT 621.633 678.615 676.288 759.150 826.668 

Konsumsi 
Pemerintah 

2.451.861 2.745.912 2.908.396 3.106.124 3.397.088 

Pembentukan 
Modal Tetap 
Bruto 

4.328.120 4.881.376 5.310.986 5.865.282 6.596.311 

Ekspor 10.265.668 11.101.031 12.093.664 13.064.534 13.734.695 

Impor 13.543.291 14.910.466 16.185.783 17.786.689 18.891.715 

PDRB 17.682.925 19.325.203 20.913.086 22.611.707 24.443.274 
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Lampiran 6.  
PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran Atas Dasar Konstan 
2010 Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah) 
 

Komponen 
Pengeluaran 

2014 2015 2016 2017 2018 

Konsumsi 
Masyarakat 

10.343.194 10.819.082 11.347.144 11.933.416 12.409.607 

Konsumsi LNPRT 476.621 495.324 483.587 510.705 523.611 

Konsumsi 
Pemerintah 

1.980.099 2.086.851 2.123.723 2.159.232 2.233.059 

Pembentukan 
Modal Tetap 
Bruto 

3.343.491 3.501.510 3.707.069 3.883.049 4.138.954 

Ekspor 8.736.531 8.969.200 9.381.154 9.879.826 10.130.981 

Impor 10.159.435 10.421.614 10.818.886 11.310.882 11.441.760 

PDRB 14.851.124 15.588.520 16.375.513 17.209.872 18.150.877 
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Lampiran 7. 
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran 
Atas Dasar Berlaku Tahun 2014-2018 (%) 

 

Komponen Pengeluaran 2014 2015 2016 2017 2018 

Konsumsi Masyarakat 75,91 75,90 76,17 77,01 76,01 

Konsumsi LNPRT 3,52 3,51 3,23 3,36 3,38 

Konsumsi Pemerintah 13,87 14,21 13,91 13,74 13,90 

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

24,48 25,26 25,40 25,94 26,99 

Ekspor 58,05 57,44 57,83 57,78 56,19 

Impor 76,59 77,16 77,40 78,66 77,29 

PDRB 100 100 100 100 100 
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Lampiran 8.  
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Pengeluaran 
Atas Dasar Konstan 2010 Tahun 2014-2018 (%) 

 

Komponen Pengeluaran 2014 2015 2016 2017 2018 

Konsumsi Masyarakat 5,04 4,60 4,88 5,17 3,99 

Konsumsi LNPRT 10,14 3,92 -2,37 5,61 2,53 

Konsumsi Pemerintah 4,04 5,39 1,77 1,67 3,42 

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

5,36 4,73 5,87 4,75 6,59 

Ekspor 5,01 2,66 4,59 5,32 2,54 

Impor 5,23 2,58 3,81 4,55 1,16 

PDRB 5,04 4,97 5,05 5,10 5,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


