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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Stabilitas ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan di suatu negara 

merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara, maka akan 

semakin tinggi kemampuan suatu negara dalam menyejahterakan masyarakat. 

Investasi menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada 

perekonomian tertutup, sumber dana investasi semata-mata berasal dari 

tabungan domestik, sedangkan pada perekonomian terbuka sumber dana 

dapat diperoleh melalui pinjaman luar negeri (Kuncoro, 2010). 

Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2010) proses pertumbuhan akan 

secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. 

Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya 

tarik, mendorong kemajuan teknologi, dan memperluas pasar. Hal ini akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.  

Menurut Kuznets dalam (Todaro,2000) menjelaskan bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang 

bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi untuk penduduknya. Dan 

dari enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan 
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bisa di lihat dari tingkat petumbuhan output perkapita dan pertambahan 

penduduk yang tinggi. 

Menurut Sukirno (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi 

karena pertambahan faktor-faktor produksi, peningkatan pertumbuhan 

penduduk akan meningkatkan tenaga kerja, dimana investasi akan menambah 

barang-barang modal, serta diikuti perkembangan teknologi alat-alat produksi 

akan mempercepat pertambahan kemampuan memproduksi. 

Dalam perencanan pembangunan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi 

telah ditentukan. Salah satunnya yaitu bersumber dari investasi, maka target 

pencapaian pertumbuhan ekonomi, diperlukan suatu indikator yang berkaitan 

dengan investasi. Indikator yang diperlukan yaitu Incremental Capital Output 

Ratio (ICOR) yaitu tambahan output dan tambahan modal. Determinan yang 

berpengaruh terhadap pembentukan output perekonomian di suatu wilayah 

adalah stok kapital (Badan Pusat Statistik, 2016).  

Model Harrod-Domar mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital 

terhadap output yang disebut ICOR. Perhitungan ICOR ini digunakan untuk 

menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan dengan ICOR bisa dilihat seberapa besar efesiensi investasi 

yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. 

(Hapsari, 2017). 

Semakin kecil nilai ICOR semakin besar produktivitas dan efisien dari 

investasi yang ditanamkan dan dengan nilai ICOR yang rendah akan 

menghasillan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi (Badan Pusat 
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Statistik, 2016). Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya 

tambahan kapital dengan tambahan output. Dalam konsep ini mendefinisikan 

suatu hubungan antara investasi yang telah ditanamkan dan pendapatan 

tahunan yang diperoleh yang dihasilkan dar investasi tersebut. Pentingnya 

nilai ICOR akan terlihat jika dilakukan pengujian yang konsisten antara 

pertumbuhan ekonomi dengan tambahan modal. Dengan demikian ICOR bisa 

digunakan menentukan laju pertumbuhan ekonomi (Imelda, 2015). Tabel 1.1 

menujukkan pertumbuhan ekonomi dan ICOR  di Indonesia tahun 2008-2017 

atas dasar harga konstan.  

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Dan ICOR Di Indonesia Tahun 2008-2017  

 

Tahun  Pertumbuhan Ekonomi (%) ICOR  

2008 6.01 1.37 

2009 4.63 2.65 

2010 6.22 2.53 

2011 6.17 2.52 

2012 6.03 2.35 

2013 5.56 3.28 

2014 5.01 3.36 

2015 4.88 3.95 

2016 5.03 4.59 

2017 5.07 3.70 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

  

Pada tabel 1.1. dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 

sebesar 6.01%, namun pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami 

penurunan sebesar 4.63% dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan lagi 

sebesar 6.22%, dan terjadi penurunan sebesar 6.17% pada tahun 2011, dan 
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pada 2012 pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan yaitu sebesar 

6.03%. dan sampai tahun 2013-2017, pertumbuhan ekonomi mengalami 

penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2013 sebesar 5.56% dan tahun 

2017 sebesar 5.07%. Sedangkan nilai ICOR pada tahun 2008-2017 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kegiatan penanaman modal (investasi) yang tinggi menandakan kurang 

efisien dalam penanaman modal. Pada tahun 2008 nilai ICOR sebesar 1.37, 

dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 2.65, namun pada tahun 

2010 nilai ICOR mengalami penurunan sebesar 2.53, dan pada tahun 2011 

mengalami penurunan sebesar 2.52. Namun, pada tahun 2012 mengalami 

penurunana lagi sebesar 2,35. Pada tahun 2013-2014, ICOR cenderung 

meningkat dari 3.28 manjadi 3.36 tahun 2014.  Pada tahun 2015-2017 nilai 

ICOR  juga mengalami peningkatan dengan angka berturut-turut sebesar 3.95 

tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,59, dan 

mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 sebesar 3.70.  

Hal ini menujukkan efisiennya nilai ICOR di Indonesia pada tahun 2008-

2017. Meskipun ada tahun yang menujukkan tidak efisiennya dalam 

penanaman modal (investasi) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Sedangkan nilai ICOR melebihi 4 bisa dikatakan investasi tersebut 

semakin tidak efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.   

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah 

salah satunya meningkatkan investasi yang masuk. Karena investasi 

menentukan semakin tinggi tingkat investasinya maka semakin tinggi tingkat 
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pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Adanya investasi juga bisa  

menciptakan lapangan baru, serta pengggulangan kemiskinan. Investasi 

mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru 

sehingga menyebabkan bertambahnya modal. (Mankiw,2006).  

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi 

mengenai potensi investasi yang sangat diperlukan investor sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk melihat keterkaitan 

antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan indikator 

ICOR. Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivtas kapital yang 

akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. ICOR ini 

sanga penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari peran penanaman modal, 

modal sangat penting bagi perokonomian suatu negara atau wilayah, modal 

yang ditanamkan bisa mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

menjelaskan tentang bagian pendapatan yang di realisasikan menjadi 

investasi (fisik). PMTB menggambarkan invetasi domestik secara fisik yang 

telah direalisasikan pada tahun tertentu dalam bentuk barang kapital/modal 

seperti bangunan, alat transportasi dan lainnya. Sedangkan stok 

menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, yang 

berbentuk output setengah jadi atau input yang belum digunakan. (Badan 
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Pusat Statistik). Berikut pertumbuhan ekonomi dan ICOR di Indonesia tahun 

2008-2017 dalam bentuk Grafik 1.1.    

Grafik 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Dan ICOR Di Indonesia Tahun 2008-2017  

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Pada Grafik 1.1 dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ICOR di 

Indonesia pada tahun 2008-2017 menunjukkan hubungan yang fluktuatif 

setiap tahunnya. Dimana nilai ICOR pada tahun 2009-2012 mengalami 

penurunan hal ini menunjukkan sangat efisiennya dalam penggunaan modal, 

dan menujukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada tahun 2016 

nilai ICOR mengalami kenaikan hal ini menujukkan ketidakefisiennya dalam 

penggunaan modal sehingga pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia rendah. 

Menurut Widodo (Imelda, 2015) nilai ICOR yang menunjukkan 

produktifitas investasi yang baik adalah antara 3–4. Semakin tinggi ICOR 
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mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya inefesiensi dalam penggunaan 

investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi 

dalam penggunaan modal. Suatu studi PBB membenarkan bahwa selama 

sepuluh tahun yang berakhir tahun 1963, sekitar 70% negara sedang 

berkembang memperoleh kenaikan rasio modal-output antara 3 dan 4 

(Jhingan, 2007:618). 

Sebagian besar NSB, mendekati nilai-nilai kelangkaan dari faktor-faktor 

produksi, maka modal yang langka tersebut harus digunakan pada tingkat 

penggunaan yang paling efektif dengan mempertimbangkan jumlah faktor 

produksi tenaga kerja yang cenderung melimpah di NSB. Dalam keadaan 

tersebut maka tambahan persedian modal akan menghasilkan tambahan 

output yang lebih tinggi daripada negara-negara yang kegiatan produksinya 

lebih padat modal (Arsyad, 2015:186) . 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti bagaimana 

hubungan antara ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dengan penelitian yang 

berjudul “Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih luasnya perlu dilakukan 

perumusan masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana hubungan antara ICOR dengan efisiensi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 2000-2017? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi hubungan antara ICOR dengan efisiensi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2017.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Menambah ilmu pengetahuan khususunya ilmu pengetahuan ekonomi 

perencanaan, ekonomi pembangunan. 

2. Memberikan pengetahuan pihak-pihak yang akan meneliti terkait 

penelitian ini. 

3. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian 

selanjutnya di bidang yang sama.  

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

time series yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan adalah investasi, 

tingkat suku bunga riil, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 

2000-2017. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan 

sumber website resmi lainnya.  

2. Alat dan Model Analisis  

Dalam penelitian ini data ICOR disajikan dan disusun berdasarkan 

tahun 2000-2017 di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah 

metode perhitungan ICOR yaitu metode standar, metode akumulasi 
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investasi, dan time lag investasi. Maka berikut ini merupakan modifikasi 

rumus dari jurnal Faizun, Nurul. dkk. 2014. Analisis Kebutuhan Investasi 

Sektor Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.2 No.4 dan Imelda. 2015. 

Analisis Tingkat Efisiensi Investasi (ICOR) Dan Hubungannya Dengan 

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya. Fakultas 

Ekonomi.  

1. Metode Standar  

Secara sistematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR 

adalah : 

ICOR = 
  

  
 

Dalam prakteknya, 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 mengasumsikan ΔK = I 

(investasi), maka rumus dapat dimodifikasi sebagai berikut : 

ICOR = 
 

  
 

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang 

ditanamkan pada satu tahun akan langsung menghasilkan 

tambahan output tahun itu juga , sehingga rumus diatas dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 
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ICOR = 
  

             
 

Dimana :  

   = pertambahan kapital/barang modal baru/kapasitas modal 

baru 

    = Pertambahan Output 

I      = Investasi pada tahun ke-t 

Yt   = Output pada tahun ke-t 

Yt-1 = Output pada tahun ke-(t-1)   

Prinsip dari perhitungan ICOR metode standar ini adalah rata-

rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut: 

     
 

 

  
              

 

 

2.   Metode Akumulasi Investasi 

Rumus ICOR dengan metode ini adalaha rasio antara akumulasi 

investasi terhadap akumulasi investasi terhadap akumulasi 

peningkatan output selam periode waktu t1 sampai tn yang secara 

sistematis sebagai berikut : 
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3.   Time Lag Investasi  

Jika investasi yang ditanamkan tahun ke-t menimbulkan 

kenaikan output setelah s tahun maka dari metode ICOR standar 

dapat di modifikasi sebagai beriku : 

ICOR  
 

 
 

  

                 
 

                        Dimana : 

Time lag = 0,1,2,3,4, 

S    = lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh  hasil/output 

terhitung sejak penanaman investasi. 

4. Analisis Regres Model Lengkap 

 Untuk mengetahui hubungan ICOR dengan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia menggunakan analisis korelasi. Analisis 

korelasi hanya menunjukkan hubungan atau keeratan antara dua 

variabel, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

Koefisien korelasi di beri notasi r. Besarnya koefisian korelasi 

berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi menunjukkan 

kekuatan (strenght) hubungan linier dan arah hubungan dua 

variabel acak. Koefisien  korelasi positif, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai ICOR tinggi, maka 

pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Dan sebaliknya, apabila 

koefisien korelasi negatif, maka variabel mempunyai hubungan 
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terbalik. Artinya jika nilai ICOR tinggi, maka pertumbuhan 

ekonomi akan rendah (Imelda, 2015). 

 Untuk mengetahui pengaruh ICOR dengan pertumbuhan 

ekonomi, maka penelitian ini menggunakan data time series 

dengan analisis regresi linier. Model persamaan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

LogGDPt = β0 + β1ICORt + β2logINVt + β3RIt + εt 

Dimana : 

GDP = Gross Domestic Product atas dasar harga konstan        

2000 

ICOR  = Incremental Capital Output Ratio 

INV  = Invetasi 

RI   = Tingkat Suku Bunga Riil  

t   = Time Series  

β0   = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi  

εt   = eror 
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk menyusun penelitian bentuk skripsi, sistematikan penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang tinjaun pustaka yang 

berisi teori–toeri yang bersangkutan dan penelitian 

terdahulu 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data 

penelitian, definisi operasional variabel, alat dan model 

analisis.   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab membahas tentang hasil deskripsi data 

penelitian, hasil analisis, dan interprestasi ekonomi.   

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA 

            LAMPIRAN 


