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ABSTRAKSI 

 

Peran pemerintah dalam menetukan Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa 

Tengah memang sangat pening dimanan posisi pemerintah sebagai pemangku kebijakan 

memunyai andil utnuk menetukan bagaimana formulasi pengelolaan pendapatn di 

jawatnegha salah satunya adlah melalui investasi baik penyerapan investasi baik 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun dengan Penanaman Modal Asing 

(PMA), serta berpengaruh terhadap output pertahun di Jawa Tengah. Dengan ini setelah 

melihat besaran ICOR yang menjadi acuan atas tingkat efisiensi penyerapan investasi 

masih terbilang bisa maksimal. Memang tingkat investasi maksimal dalam penyerapan 

kepada sektor penentu PDRB di Jawa Tengah. Dimana penyerapan investasi terserap 

disektor industri dan pertambangan (meaning) yang dominan menjadi minat dari 

investasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh dari 

kebijakan masuknya investasi di Jawa Tengah, sebagai daya minat keberadaan 

datangnya PMA dan PMDN sebagai penyokong jalannya produksi di Jawa Tengah. 

Serta untuk mengetahui bagaimana keefisienan dari masuknya investasi tersebut 

terhadap keberlangsungan sektor di Jawa Tengah, yang terhitung mulai tahun 2000-

2013, dengan menggunakan metode ICOR sebagai alat ukur tingkat efisiensi masuknya 

modal di Jawa Tengah, sebagai acuan ketika ICOR tingi maka nilai variable 

pertumbuhan ekonomi akan menjadi rendah. Dalam perhitungan ICOR ketika Dan 

untuk mengetahui pengaruh ICOR terhadap efisiensi perekoonomian Jawa Tengah 

digunakan analisis penelitian data Time Series. 

Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Investasi (PMA dan 

PMDN) berpengaruh terhadap petumbuhan ekonomi yang dimana dilihat melalui PDRB 

provinsi Jawa Tengah.  

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, Efisien, ICOR, PMA, PMDN dan PDRB. 



 

A. Pendahuluan 

Investasi menjadi satu pendukung dalam proses petumbuhan perekonomian, di 

suatu wilayah, berbagai kebijakan di susun untuk membentuk dan menyesuaikan 

bagaimana pola dan peran investasi dapat berjalan dan dapat di fungsikan secara 

efisien. 

Dalam rangka mencapai petumbuhan perekonomian diwilayahnya tentunya ada 

suatu mekanisme yang kompetibel dalam menarik minat Investai yang datang untuk 

menanamkan investasi pembangunan di Jawa Tengah. Sebagai penyelenggara 

utama pembangunan didaerah, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dan 

penanggung jawab utama atas keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan 

di daerah, yaitu dalam kerangka investasi, penyediaan barang dan pelayanan publik. 

Semua ini harus dilakukan secara benar, sehingga tujuan desentralisasi yaitu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas 

pemerintahan, dapat dicapai secara terukur (Bappenas, 2007). 

Maka Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan 

baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah (Mankiw, 2007:186). 

Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan 

ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya pertambahan 

faktor-faktor produksi, terutama penambahan peralatan produksi dan perbaikan 

faktor-faktor produksi tersebut. Pengerahan atau mobilisasi dana tabungan guna 

menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai dibutuhkan untuk 

mempercepat laju pertumbuhan  ekonomi (Todaro, 2003:113). 

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, sumber-sumber 

pembiayaan bisa berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan 

tabungan domestik (Kuncoro,  1997:215). Adapun alokasi modal yang kita kenal 

sebagai investasi, utamanya berasal dari dua sumber yakni baik PMDN maupun 

PMA. Investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi 

tidak hanya menaikkan permintaan agregat, tetapi juga menaikkan penawaran 

agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu 

yang lebih panjang, investasi meningkatkan stok kapital dan setiap penambahan 

stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan 



output yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Tengah merupakan salah satu pusat perekonomian dikawasan pulau jawa. 

PDRB Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Untuk 

melihat bagaimana perkebangan petumbuhan dan PDRB Jawa Tengah seperti 

tertera dalam tabel berikut: 

Table 1.1 

PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Harga Konstan  

Tahun 2008-2013,  

 

No Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Nilai PDRB 

(Juta Rupiah) 

367,13 397,9 444,39 498,76 556,48 598,88 

2. Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

5.61 5.14 5.84 5.90 5.78 5,76 

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka  

Salah satu cara untuk meningkatan PDRB adalah dengan meningkatkan nilai 

investasi yang masuk tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat 

investasi maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. 

Dengan demikian, peningkatan investasi akan menjadi salah satu sumber 

pertumbuhan ekonomi. Selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi, investasi juga 

memiliki multiplier effect bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu investasi 

juga dapat meningkatan kesempatan kerja, sehingga angka pengangguran dapat 

dikurangi. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat memberikan dorongan 

terhadap perkembangan berbagai aktivitas ekonomi terutama dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan 

B. Landansan Teori 

1. Pengertian investasi 

Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan jasa dalam 

masyarakat, seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, 

pembukaan tanah baru dan sebagainya. Investasi juga diartikan sebagai pengeluaran 

yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan 

membina industri- industri.  

Proses investasi berkenaan bagaimana seharusnya seorang investor membaut 

keputusan mengenai pemilihan sekuritas, seberapa ekstensif investasi sebaiknya 

dilakukan dan kapan investasi seharusnya dilaksanakan. (William, 1997 : 1) 



Dan yang menjadi salah satu bagian investasi adalah investasi asing, Manfaat lain 

dari investasi asing yakni produktivitas yang lebih tinggi dan lebih banyak 

pendapatan bagi pemerintah melalui pajak, peningkatan kemampuan neraca 

pembayaran, penciptakan lapangan kerja, modernisasi dan pengembangan industri 

terkait (Osinubi dan Lloyd, 2010).  

Maka Investasi asing memiliki efek menguntungkan dalam hal dorongan untuk 

perkembangan teknologi, keahlian manajerial, ekspor dan pertumbuhan yang lebih 

tinggi (Gaikwad, 2013). 

2. Pengertian Efisiensi 

Fan (1999) telah menjelaskan bagaimana perubahan teknologi dan perbaikan 

efisiensi dapat menjadi sumber pertumbuhan produksi dalam perekonomian dengan 

menggunakan analisa grafis. Technological change atau perubahan teknologi 

diartikan sebagai pergeseran pada fungsi produksi frontier. Perbaikan efisiensi 

dapat difahami sebagai gabungan antara efisiensi teknis dan alokatif. Konsep 

efisiensi teknis didasarkan pada hubungan input dan output. 

Mankiew (2000, 99) menyebutkan dalam efisiensi pertumbuhan ekonomi dilihat 

dari bagaimana peran teknologi sebagai pendukung efektifitasan produksi dalam 

mengasumsikan hubungan antara input modal, tenaga kerja, dan output barang dan 

jasa. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat 

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 

2004). 

Menurut Boediono (1992), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari 

kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan 

ekonomi disini meliputi tiga aspek :  

1) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses ekonomis.  

2) Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita.  

3) Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan prespektif waktu. 



Menurut Profesor Simon Kuznets dalam Todaro (2006), pertumbuhan 

ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang 

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada 

penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya 

kemajuan  atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan 

ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.  

Lincolin Arsyad (1988) menyatakan bahwa faktor – faktor  penting yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah :  

1) Akumulasi Modal  

2) Pertumbuhan populasi  

3) Kemajuan teknologi  

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik  

1) Adam Smith  

Adam Smith adalah ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian 

pada masalah pertumbuhan ekonomi. Ia mengemukakan tentang proses 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith 

terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output 

total dan pertumbuhan penduduk (Lincolin Arsyad, 1988).  

2) David Ricardo  

Melalui hasil pemikiran David Ricardo teori pertumbuhan klasik mengalami 

pengembangan lebih lanjut. Namun, garis besar dari proses pertumbuhan 

dan kesimpulan – kesimpulan umum yang ditarik oleh Ricardo tidak terlalu 

berbeda dengan teori Adam Smith (Boediono, 1992).  

Perekonomian menurut Ricardo (Boediono, 1992) ditandai oleh ciri – ciri 

sebagai berikut :  

a) Tanah terbatas jumlahnya.  

b) Tenaga kerja yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah 

diatas atau dibawah tingkat upah minimal yang disebut tingkat upah 

alamiah (natural wage).  

c) Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh 

pemilik kapital berada diatas tingkat keuntungan minimal yang 

diperlukan untuk menarik pemilik kapital melakukan investasi.  



d) Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.  

e) Sektor pertanian dominan.  

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) 

akan menurunkan produk marginal yang dikenal dengan istilah  the law of 

diminishing returns. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut 

bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, maka tenaga kerja 

akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan produk marginal tenaga 

kerja  dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah. Proses ini 

akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah (Lincolin 

Arsyad, 1988).  

Ricardo dalam Boediono (1992) mengatakan bahwa proses tarik  menarik 

tersebut akhirnya dimenangkan oleh the law of dimishing return. 

Keterbatasan faktor produksi akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu  

negara. Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan 

oleh sumber-sumber alamnya. Apabila potensi sumber alam ini telah 

dieksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat 

akan mencapai posisi stasionernya.  

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern  

1) Harrod – Domar  

Teori pertumbuhan Harrod – Domar dikembangkan oleh dua ekonom 

yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. (Lincolin Arsyad, 1988).  

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu :  

a) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) 

dan barang-barang modal digunakan secara penuh.  

b) Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan 

sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri 

tidak ada.  

c) Besarnya tabungan masyarakat adalah proposional dengan besarnya 

pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan di mulai dari titik nol.  

d) Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save  = 

MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio modal-output (capital-

output ratio = COR) tetap dan rasio pertambahan modal-output 



(increamental capital-output rasio = ICOR) (Lincolin Arsyad, 

1988).  

2) Solow – Swan (Neo – Klasik) 

Efisiensi terjadi karena teknologi, sehingga semakin rendah ICOR 

semakin semakin efisien dalam penggunaan modal dan semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1998) 

Menurut Teori pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi 

tergantung pada penambahan persediaan faktor-faktor  produksi dan 

tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan 

yang diperoleh dari Mazhab Klasik yang menyatakan bahwa 

perekonomian berada pada kondisi full employment sehingga faktor-

faktor produksi sudah digunakan secara penuh. Penambahan output 

menurut Kaum Klasik hanya akan terjadi apabila ada penambahan dari 

faktor-faktor produksi tersebut (Sadono Sukirno, 2004).. 

4. Ekonomi Dependen 

Teori pertama mengenai dampak investasi asing dan perusahaan multinasional 

pada negara host (negara yang mempunyai aliran masuk investasi langsung luar 

negeri (Foreign Direct Investment, FDI) dan perusahaan multinasional 

(multinational companies, MNC) yaitu teori dependent school. Teori ini banyak 

dipengaruhi oleh pemikiran ontologi (cabang dari suatu pemikiran yang 

mempunyai minat pada keberadaan alam) yaitu Karl Mark pada development 

dan underdevelopment, analisis Paul Baran tentang keterbelakangan ekonomi 

dan pertumbuhan ekonomi, analisis Andre Gunder Frankis yang hampir sama 

dengan Karl Mark yaitu development dan underdevelopment, dan Samir Amin 

pada ketimpangan pembangunan (Fan, 2002) 

Teori dependency school menggambarkan investasi asing dari negara maju yang 

merupakan inti dari sistem perekonomian dunia akan merusak pertumbuhan 

ekonomi Negara sedang berkembang dalam jangka panjang. Hal tersebut terjadi 

karena penetrasi dari perekonomian di luar inti sistem perekonomian oleh 

perusahaan besar yang berasal dari Negara maju yang diperbolehkan untuk 

mengontrol sumber daya potensial yang seharusnya digunakan untuk 

pembangunan nasional. Hal ini menegaskan bahwa negara maju menjadi lebih 



sejahtera dengan menarik tenaga kerja dan sumber daya material dari negara 

berkembang. Teori dependen berpendapat bahwa negara sedang berkembang 

tidak menerima kompensasi untuk sumber daya yag telah digunakan dan 

keadaan ini semakin memperburuk kemiskinan yang telah ada. Negara seperti 

ini tidak dapat menjadi full modern selama bertahan di sistem dunia kapitalis. 

Untuk dapat keluar dari hubungan ekonomi yang melemahkan negara sedang 

berkembang, negara Dunia Ketiga harus berkembang secara independen dari 

produk dan aliran modal luar negeri. 

5. Increamental Output Ratio 

Widodo (1990) menyatakan bahwa secara umum, nilai ICOR yang menunjukkan 

produktivitas investasi yang baik antara 3 – 4, semakin tinggi ICOR memberikan 

indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR 

yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi 

terjadi akibat adanya teknologi. Menurut teori Solow Swan tingkat kemajuan 

teknologi adalah salahsatu faktor produksi dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (Lincolin Arsyad, 1988). 

ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. 

Efisiensi terjadi karena adanya teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka 

semakin efisien penggunaan modal dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 

(Lincolin Arsyad, 1988). 

6. Hubungan Efisiensi, ICOR dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Kemajuan teknologi bagi para ahli ekonomi merupakan sumber pertumbuhan 

ekonomi yang lebih penting serta dapat  meningkatkan nilai tambah yang tinggi. 

Kemajuan teknologi berarti ditemukannya  cara berproduksi atau perbaikan 

produksi (Todaro, 2000). 

Ricardo dalam Boediono (1992) menyatakan bahwa dengan adanya kemajuan 

teknologi dapat meningkatkan produktivitas  tenaga kerja dan produktivitas 

modal sehingga akan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi. Dalam teori Solow–

Swan, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor  – faktor produksi yaitu 

tenaga kerja, modal dan teknologi. Teknologi merupakan  salah satu faktor 

penentu pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya teknologi,  penggunaan 

input akan lebih efisien. Penggunaan bibit unggul (input) yang menghasilkan 



produksi (output) lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan bibit biasa 

merupakan contoh dari adanya kemajuan teknologi. Pengaruh teknologi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1.1 

Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Todaro 2006 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa, y = f(k) adalah fungsi produksi 

sebelum adanya kemajuan teknologi dan ye = f(ke) adalah fungsi produksi 

setelah adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi maka 

akan dapat meningkatkan produktivitas dari input dan pada akhirnya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini teknologi diukur lewat 

efisiensi dan efisiensi diukur dari angka ICOR. Semakin kecil angka ICOR 

berarti investasi yang dilakukan semakin efisien. ICOR yang rendah 

mencerminkan efisiensi terhadap modal dan dengan adanya efisiensi maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Lincolin Arsyad, 1988). 

C. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan Metode Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menganalisis tingkat efisiensi Investasi 

Provinsi Jawa Tengah. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh melalui dari mencatat teori kepustakaan dan studi 

kepustakaan dari buku buku maupun bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti,  antaralain PDRB Time Series dan nilai penanaman modal tetap bruto 

Provinsi Jawa Tengah. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jawa Tengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan BAPPEDA 

Provinsi Jawa Tengah. Dengan data yang diperoleh adalah dokumen PDRB Jawa 

Tengah dan Nilai Investasi Jawa Tengah tahun 2000-2013. 

ye =f(ke) 

y =f(k) 

ye 

y 

ye 

O 



Metode perhitungan Increamental Capital Output Ratio (ICOR) kemudian 

digunakan untuk Melihat tingkat efisiensi investasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

periode tahun 2000-2013. 

Secara matemastis Harrod-Domar telah menuliskan rumus koefisien ICOR lag 0, 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Arti dari rumus ini adalah investasi yang ditanamkan pada tahun  ke t akan 

menghasilkan output pada tahun ke t juga. Dengan demikian tidak diperlukan 

waktu (lag time) sampai investasi dapat memberikan tambahan output. 

Untuk menghitung koefisien ICOR lag 1, rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

 

Rumus ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke t baru akan 

menghasilkan tambahan output pada tahun ke t+1. Dengan demikian terdapat lag 

satu tahun sampai investasi yang ditanamkan menghasilkan tambahan output. 

Penghitungan dengan rumus diatas menerapkan prinsip rata-rata sederhana sehingga 

dimungkinkan terjadinya bias yang disebabkan karena fluktuasi yang cukup ekstrim pada 

tahun tertentu. Untuk itu sebagai pembanding dilakukan juga penghitungan ICOR 

menggunakan metode akumulasi investasi yang menerapkan prinsip rata-rata tertimbang, 

sehingga rumus yang digunakan untuk periode tersebut adalah: 

 

Efisiensi  investasi dapat dilihat dari berapa besar koefisien ICOR yang diperoleh.  World 

Economic study  menjelaskan bahwa 70% Negara berkembang memiliki rasio modal 

output antara 3 dan 4  (Jhingan, 617:2007).. 

2. Metode Analisis Data 

a. Analisis Regres Model Lengkap 

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui tujuan pertama 

yaitu mengetahui hubungan antara ICOR dengan efisiensi ekonomi di provinsi 

Jawa Tengah. Analisis korelasi hanya menunjukkan keeratan tatapi tidak 

menunjukkan hubungan sebab akibat. Koefisien korelasi biasanya diberi notasi 

r. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefesien korelasi 



menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua 

variabel. Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai 

hubungan searah. Artinya jika nilai variabel ICOR tinggi, maka nilai variabel 

petumbuhan ekonomi akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi 

negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai 

variabel ICOR tinggi, maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi akan rendah. 

Untuk mengetahui tujuan kedua penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh 

ICOR terhadap efisiensi perekonomian di Jawa Tengah, maka penelitian ini 

menggunakan analisis penelitian data Time Series. Analisis data Time Series 

pada penelitian ini menggunakan program Eviews. Analisis penelitian data 

runtut waktu (time-series). (Wing Wahyu Winarno, 2009). 

Estimasi model regresi data Time Series dalam penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan Partial Last Square dikarenakan yang diambil dalam 

penelitian tidak diambil secara acak (Gujarati, 2003). Pada pendekatan Partial 

Last Square estimasi tergantung pada asumsi yang digunakan. Model 

persamaan dalam penelitian ini adalah :  

Git = β0 + β1ICORt + Ut       

Dimana :  

Git = Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah  

ICOR = Incremental Capital Ouput Ratio   

t = time series  

β0 = konstanta  

β1 = koefisien  

U = error 

b. Analisis Kebijakan Pendukung Masuknya Investasi  

D. Hasil Penelitian 

Untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkualitas, pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mampu meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas investasi. Hal ini dibutuhkan karena semakin tinggi 

tingkat efisiensi dan produktivitas investasi yang ada, maka semakin tinggi pula 

tingkat output yang bisa diperoleh.  



Tabel di bawah ini menunjukkan besaran koefisien ICOR dengan menggunakan lag 

0 dan lag 1. Lag 0 artinya bahwa investasi yang pada tahun ke-t akan menghasilkan 

penambahan output pada tahun ke-t juga, sedangkan lag 1 berarti investasi yang 

ditanamkan pada tahun ke-t baru akan menghasilkan output pada tahun t+1. 

Table 1.2 
ICOR 2007-2012 

 

Tahun 
ICOR 

lag0 
lag 1 

2007 0.177 0.10 

2008 0.725 1.34 

2009 1.235 0.82 

2010 0.647 0.55 

2011  6  5.25 

2012 4.67 2.14 

2013 2.12 - 

Sumber BPS Jawa Tengah diolah 

Dari Tabel di atas tampak bahwa dari periode tahun 2000-2010, nilai ICOR 

cenderung berfluktuatif. Tampak pula bahwa investasi di Provinsi Jawa Tengah 

terbilang kurang efisien karena sebagian besar nilai ICOR dari tahun pengamatan 

untuk periode tahun tersebut berada bawah 2. Dari tabel diatas untuk nilai ICOR 

Lag 0 artinya bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menghasilkan 

output pada tahun ke-t juga tampak bahwa meski berfluktuatif dari tahun ke tahun 

akan tetapi tergolong kurang efisien. 

Sementara itu untuk nilai ICOR Lag 1 artinya bahwa investasi yang ditanamkan 

pada tahun ke-t akan menghasilkan output pada tahun ke t+1 tampak bahwa meski 

berfluktuatif dari tahun ke tahun akan tetapi masih tergolong efisien. Seperti pada 

tahun 2000, nilai ICOR yang diperoleh sebesar 1 artinya bahwa untuk memperoleh 

penambahan output sebesar 1 unit pada tahun 2000 dibutuhkan investasi sebesar 1 

unit. Sedangkan pada tahun 2001, nilai ICOR yang diperoleh sebesar 0,72 artinya 

bahwa dibutuhkan 0,72 unit untuk memperoleh tambahan output sebesar 1. Dari 

periode pengamatan tahun 2000-2012, tampak bahwa hanya pada tahun 2011 yang 

terbilang tidak efisien. Nilai ICOR yang diperoleh sebesar 5,25 dimana melebihi 

batas efisien investasi yakni antara 3 dan 4. Sedangkan investasi paling efisien 

diperoleh pada tahun 2008 dengan nilai ICOR Lag 1 sebesar 1,34. Sedangkan 



tampak dari tabel di atas dari periode tahun pengamatan terdapat kecenderungan 

efisiensi investasi, baik untuk ICOR Lag 0 dan Lag 1. 

Jika diamati berdasarkan pengamatan tahun ke tahun sebenarnya investasi yang 

ditanamkan memiliki tingkat efisiensi yang berfluktuatif. Tampak pada beberapa 

tahun pengamatan terdapat investasi yang tidak efisien, di mana nilai ICOR tahun 

ke t+1 pada beberapa tahun pengamatan lebih besar dibanding tahun ke t. Misalnya 

pada tahun 2008, untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 unit dibutuhkan 

investasi sebesar 1,34 unit. Artinya bahwa untuk memperoleh tambahan PDRB 

sebesar Rp100 juta, dibutuhkan investasi sebesar Rp 134 juta. Sedangkan pada 

tahun 2011 untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 unit dibutuhkan investasi 

sebesar 5,25 unit. Artinya bahwa untuk memperoleh tambahan PDRB sebesar Rp 

100 juta, dibutuhkan investasi sebesar Rp 525 juta.  

Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan ICOR Lag 0 meski pada tahun 2000 

hingga 2012 nilai ICOR yang diperoleh cenderung efisien yakni rata-rata dan 

hamper semua lebih kecil dari 3, namun pada tahun tertentu terdapat perkembangan 

investasi yang tidak efisien. Misalnya pada tahun 2009, untuk memperoleh 

tambahan output sebesar 1 unit dibutuhkan investasi sebesar 1,23 unit. Artinya 

bahwa untuk memperoleh tambahan PDRB sebesar Rp 100 juta, dibutuhkan 

investasi sebesar Rp 123 juta. Sedangkan pada tahun 2011 untuk memperoleh 

tambahan output sebesar 1 unit dibutuhkan investasi sebesar 6,0 unit. Artinya 

bahwa untuk memperoleh tambahan PDRB sebesar Rp 100 juta, dibutuhkan 

investasi sebesar Rp 600 juta.  

Untuk itu sebagai pembanding dilakukan juga penghitungan ICOR menggunakan 

metode akumulasiinvestasi yang menerapkan prinsip rata-rata tertimbang untuk 

periode pengamatan tertentu. Untuk masing-masing periode digunakan lag 1. Table 

ini menjelaskan koefisien ICOR berdasarkan akumulasi beberapa tahun 

pengamatan. 

 

 



 

Table 1.3 

ICOR Kumulatif 

Tahun 2007-2012 

Tahun 
ICOR 

Kumulatif 

2007 3.7 

2008 4.4 

2009 4.8 

2010 5.8 

2011 16.0 

2012 21.9 

Sumber data BPS Jawa Tengah Diolah 

Dari Tabel di atas tampak bahwa investasi yang bergulir di Provinsi Jawa Tengah 

dalam beberapa periode pengamatan terbilang efisien. Sebagai contoh, pada periode 

pengamatan tahun 2000-2013, nilai ICOR di Provinsi Jawa Tengah mencapai 3,1. 

Artinya bahwa pada periode tersebut, untuk memperoleh peningkatan output 

sebesar 100 milyar rupiah, dibutuhkan penambahan investasi sebesar 310 milyar 

rupiah yang hasilnya diperoleh pada kurun waktu 2005-2013. Tampak angka-angka 

ICOR Provinsi Jawa Tengah sebagian besar lebih kecil dari 4, kecuali setelah tahun 

2008. sementara ICOR nasional berkisar pada angka 4.5-5.0 (Propeda Jakarta, 

2012). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi investasi dalam 

mendorong perekonomian Provinsi Jawa Tengah melebihi tingkat efisiensi nasional 

selama 2000-2007. Dan sejak tahun 2008 besar ICOR Kumulatif mengalami tingkat 

yang naik, dan bisa dinyatakan bahwa dlam penerapan modal pada tahun tersebut 

dinyatakan kurang efisien dalam penggunaannya. 

1. Proses Masuknya Investasi di Jawa Tengah 

Melihat kecenderungan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah yang sangat 

terbatas dan tampak belum cukup untuk digunakan sebagai pos pembiayaan utama 

pembangunan, pemerintah kemudian diharuskan merumuskan sebuah kebijakan 

guna mencapai target-target pembangunan.  

Gambaran umum kebijakan pendukung masuknya investasi ke Provinsi Jawa 

Tengah sepenuhnya telah dipaparkan dalam dokumen perencanaan daerah Provinsi 

Jawa Tengah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang dijabarkan melalui Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. 



Dari dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung telah diupayakan untuk mendorong masuknya investasi di Provinsi Jawa 

Tengah. Misalnya peningkatan daya saing komoditas unggulan sebagai komoditi 

utama yang memiliki potensi besar bersaing di pasar global. Upaya tersebut 

ditempuh dengan mendorong pengembangan kawasan andalan. Pengembangan 

kawasan andalan sebagai infrastruktur penunjang diharapkan menjadi pelecut 

program pengembangan agroindustri dan agrobisnis.  

Menumbuhkembangkan industri strategis yang bersinggungan langsung juga 

ditempuh khususnya untuk sektor pertanian dengan anggapan bahwa sektor 

pertanian sebagai sektor potensial di Provinsi Jawa Tengah. Untuk menarik 

kalangan investor, maka upaya pertama yang dilakukan pemerintah kemudian 

adalah merumuskan daftar industri strategis yang dilengkapi dengan insentif dan 

kemudahan lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan harapan 

bahwa kemudahan-kemudahan tersebut akan mendorong para investor untuk 

berinvestasi di Jawa Tengah.  

Kebijakan ini diwujudkan dalam beberapa program kegiatan. Pertama, program 

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang diarahkan untuk meningkatkan 

jangkauan pelayanan sosial ekonomi (pemerataan pelayanan sosial ekonomi). 

Kedua, program pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

keairan untuk menjamin ketersediaan pasokan air baku, baik untuk irigasi, industri 

maupun untuk rumah tangga. Ketiga, peningkatan ketersediaan energi, khususnya 

listrik.  

Adapun secara garis besar, kebijakan yang ditempuh dalam menarik investor adalah 

dengan mempermudah pengurusan izin usaha menjadi keharusan sehingga saat ini 

telah terdapat kelembagaan pemerintah yang dapat mempermudah pengurusan izin 

dengan informasi persyaratan yang transparan. Di sisi lain, pembangunan sarana 

dan prasarana pendukung perekonomian terus dilaksanakan yang 

diimplementasikan dengan membangun kutub-kutub dan pusat pertumbuhan baik 

dari pedesaan maupun perkotaan yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa 

Tengah.  

E. Simpulan dan saran 

1. Kesimpulan 



Setelah melihat satu titik dimana jawa tengah memiliki posisi strategis dalam 

penanam investasi dan sebagai upaya untuk : 

a. Investasi yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah dari periode 2000-2013 

tergolong efisien jika dihitung berdasarkan lag 0 dan lag 1. Rata-rata nilai 

ICOR Provinsi Jawa Tengah berada di bawah 3 dan untuk nilai masih dalam 

angka 0,7 sebagai rata rata perhtungan. Untuk ICOR Lag 0, inefisiensi terjadi 

hanya pada tahun 2012 dengan nilai ICOR sebesar 4,67. Sedangkan untuk 

ICOR lag 1, inefisiensi terjadi hanya pada tahun 2011 ditunjukkan dengan 

nilai ICOR sebesar 5,25. Secara kumulatif, nilai koefisien ICOR Provinsi 

Jawa Tengah juga terbilang agak melejit tingkat inefisiensi sejak tahun 2008-

2013, yang bervariatif dari 4,4-21,9 untk angka icornya. Sedangkan untuk 

periode pengamatan dengan rentan waktu yang lebih singkat pun 

menunjukkan tren yang semakin efisien yakni dengan rata-rata mencapai 3 

tiap tahunnya.  

b. Adapun secara garis besar, kebijakan yang ditempuh dalam menarik investor 

adalah dengan mempermudah pengurusan izin usaha, membangunan sarana 

dan prasarana pendukung dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, seperti 

mempermudah izin usaha dengan memberikan informasi yang transparan.  

2. Saran 

a. Perlunya menjaga dan meningkatkan tingkat efisiensi investasi di Provinsi 

Jawa Tengah guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 

tiap tahunnya.  

b. Selain menekan pengeluaran pemerintah dalam hal belanja pegawai, 

pengelolaan pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja modal harus 

diarahkan pada program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan 

perekonomian daerah. Dengan mengalokasikan anggaran tersebut pada 

program/kegiatan pembangunan yang dapat merangsang sektor ekonomi yang 

produktif. Dengan demikian, pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang 

diharapkan dapat tercapai.  
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