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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ekonomi suatu negara selama 

periode tertentu yang  mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya 

berdasarkan beberapa indikator, dimana indikator tersebut seperti pendapatan 

nasional, perdapatan per-kapita dan jumlah tenaga kerja jika mengalami kenaikan 

dibanding dengan periode sebelumnya serta dapat menekan jumlah pengangguran 

dan kemiskinan, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa nagera tersebut 

mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun jika berdasarkan indikator tersebut 

mengalami penurunan dari periode sebelumnya maka tersebut tidak mengalami 

pertumbuhan ekonomi tetapi justru sebuah kemunduran ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi dapat dijadikan sebagai sebuah patokan atau acuan uatuk melihat 

kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan 

selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

berhasil secara efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan 

dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana 

kemakmuran dari masyarakat karena dilihat berdasarkan pendapatan per-kapita 

atau pendapatan rata-rata penduduk dari suatu negara. Dengan mengetahui tingkat 

pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai 

penerimaan negara dan rencana pembangunan yang akan dilakukan. 

Pertumbumbuhan ekonomi yang kurang baik dapat dijadikan sebagai landasan 

untuk menerima bantuan dari Bank Dunia atau negara lain. 
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Sedangkan pendapat lain dari Simon Kuznets yang  menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah keadaan dimana suatu negara mampu meningkatkan 

output (hasil produksi ekonomi) berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi 

dengan penyesuaian ideologi. Hal ini menunjukkan adanya tiga komponen yang 

berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu 

peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan 

produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi 

baru (L Suparto, 2017). 

Sependapat dengan pernyataan sebelumnya, Sukirno menyatakan bahwa 

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 (Siti Munifah, 2019). 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri hanya berkisar sekitar 5 

persen pada tahun 2019, salah satu penyebabnya Indonesia tidak dapat mencapai 

pertumbuhan ekonomi 6 persen atau bahkan 7 persen adalah pembangunan yang 

belum merata sampai  ke pelosok-pelosok Indonesia. Serta dapat dilihat juga 

bahwa wilayah-wilayah yang berada di pulau Jawa memiliki pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah lain 

yang berada di luar pulau Jawa. Selain itu pulau Jawa merupakan pulau yang 

terdapat 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa 
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Timur dan Jogjakarta yang menampung lebih dari setengah penduduk Indonesia 

atau sekitar 141 juta penduduk. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi yang Berada di Pulau Jawa (%) 

Provinsi 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Jawa Tengah 5.27% 5.47% 5.25% 5.26% 5.31% 

Jawa Timur 5.86% 5.44% 5.57% 5.46% 5.50% 

Jawa Barat 5.09% 5.05% 5.66% 5.35% 5.64% 

Jogjakarta 5.17% 4.95% 5.05% 5.26% 6.20% 

Banten 5.51% 5.45% 5.28% 5.75% 5.82% 

Jakarta 5.91% 5.91% 5.87% 6.20% 6.17% 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Perencanan pembangunan ekonomi adalah cara untuk mencapai target 

pertumbuhan ekonomi telah ditentukan. Salah satunnya yaitu yang 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 suatu nilai dari tambahan output 

dan tambahan modal. Determinan yang berpengaruh terhadap pembentukan 

output perekonomian di suatu wilayah adalah stok kapital (BPS, 2016). 

Salah satu cara untuk dapat 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 
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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. 

Kemudian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi baik itu nasional 

maupun daerah diperlukan jumlah investasi yang sesuai. Walaupun investasi 

bukanlah satu-satunya sumber dalam pertumbuhan ekonomi, namun 

meningkatnya nilai investasi merupakan kunci untuk meningkatkan produksi 

melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif ekonomi 

makro jangka panjang, investasi dapat meningkatkan stok kapital, dimana setiap 

penambahan stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

menghasilkan nilai tambah (value added), yang pada gilirannya dapat memacu 

laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, makin tinggi laju pertumbuhan 

investasi akan makin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi, dan dampak yang 

sebaliknya akan terjadi jika investasi menurun. 

Investasi dalam teori atau model Harrod-Domar mengaitkan adanya 

pengaruh tambahan stok kapital terhadap output yang disebut ICOR (Incremental 

Capital Output Ratio). Perhitungan ICOR ini digunakan untuk menentukan 

seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

dengan nilai ICOR juga bisa dilihat seberapa besar efesiensi investasi yang 



5 
 

 
 

ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu (Hapsari, 

2017). 

Konsep ICOR atau bisa disebut juga rasio modal output dapat  

menunjukkan hubungan antara nilai investasi modal dan nilai output. Ia 

menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit 

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

diperlukan modal sebesar Rp. 5 untuk menghasilkan output sebesar Rp. 1. Jadi 

dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan antara investasi yang dilakukan dan 

pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (L Suparto, 2017). 

Pembangunan baik regional maupun nasional selain ada modal atau 

investasi yang digunakan sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi, 

Infrastruktur juga dapat dijadikan sebagai salah satu penggerak pembangunan 

nasional dan menjadi sarana konektivitas antar wilayah yang ada di Indonesia. 

Perbaikan pada sektor infrastruktur tentunya dapat mendorong minat investasi 

asing dan domestik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun 

terakhir salah satunya ditenggarai karena meningkatnya perhatian pemerintah 

terhadap pembangunan infrastruktur. Keberadaan Infrastruktur yang memadai 

seharunya akan berkontribusi kepada kelancaran produksi maupun distribusi 

barang dan jasa antar wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menjadi indikator 

untuk melihat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan dan dapat 

menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. 



6 
 

 
 

Berdasarkan fakta yang ada bahwa infrastruktur ternyata memiliki andil 

yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meningkatnya 

investasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata diirigi juga 

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di wilayah-wilayah 

Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana variasi pertumbuhan ekonomi di provinsi yang berada di pulau 

Jawa dapat dijelaskan oleh Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ? Yang 

secara khusus diukur melalui rasio pertambahan modal (PMTB) dengan 

pertamabahan output (PDRB) periode 2014-2018. 

2. Bagaimana variasi pertumbuhan ekonomi di provinsi yang berada di pulau 

Jawa dapat dijelaskan oleh variasi Infrastruktur ? Yang secara khusus diukur 

dengan data panjang jalan provinsi periode 2014-2018. 

3. Bagaimana variasi pertumbuhan ekonomi di provinsi yang berada di pulau 

Jawa dapat dijelaskan oleh varibel Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

dan Infrastruktur secara bersama-sama ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

terhadap pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di pulau Jawa periode 2014-2018. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Infrastruktur terhadap pertumbuhan 

ekonomi 6 provinsi di pulau Jawa periode 2014-2018. 



7 
 

 
 

3. Untuk menganalisis pengaruh Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan 

Infrastruktur secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi 6 provinsi 

di pulau Jawa periode 2014-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, dimana dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

membuktikan secara empiris hubungan antara variabel-variabel yang diuji 

seperti Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Infrastruktur dan 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Manfaat praktis, dimana dari penelitian penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi atau referensi tentang hubungan Capital Output Ratio 

(ICOR), Infrastruktur dengan petumbuhan ekonomi.  

3. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran atau bahan 

pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan dalam rangka perencanaan 

pembangunan daerah. 

4. Bagi masyarakat, dimana dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 

referensi untuk menambah wawasan dan sebagai rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berbentuk data panel, data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan atau diolah melalui penelitian atau survey yang dilakukan oleh 
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instansi, badan atau lembaga tertentu. Perlu dijelaskan bahwa dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan adalah 6 provinsi yang berada di pulau Jawa yaitu 

provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 

Jogjakarta pada periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), 

dan Infrastruktur dalam bentuk panjang jalan provinsi. Sumber data berasal dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada masing-masing provinsi yang terkait. 

E.2. Alat dan Model Penelitian 

Menganalisis pengaruh Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan 

Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi 6 provinsi yang berada di Pulau 

Jawa, digunakan model yang merupakan modifikasi dari penelitian yang berjudul 

“Analisis Efisiensi Pertambahan Investasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-

2013” oleh Miftakhul Saleh pada tahun 2014. Dengan persamaan model sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

Y  = Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

ICOR = Incremental Capital Output Ratio   
    

               
 

INFRA = Infrastruktur (panjang jalan/km) 

β0   = Constanta 

i  = Cross section (6 provinsi di pulau jawa) 

t  = Time series (periode 2014-2018) 

e  = Error term 

Yit = β0 + β1ICORit + β2INFRAit + eit 
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Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data 

panel, secara umum dalam melakukan regresi data panel ada tiga model 

pendekatan yaitu yang pertama Common Effect Model (CEM/PLS), yang kedua 

ada Fixed Effect Model (FEM/LSDV), dan yang ketiga adalah Random Effect 

Model (REM). 

Kemudian untuk dapat memilih model yang terbaik maka perlu 

dilakukan pengujian uji Chow (membandingkan model CEM dan FEM), dan uji 

Hausman (membadingkan model FEM dan REM). 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUHAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang dijadikan landasan 

teoritis dalam penelitian, hubungan antara variabel-variabel yang digunakan, serta 

penelitian-penelitian terdaluhu. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel, metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari penelitian, hasil 

pengolahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, kemudian 

dilakukan pengujian serta diuraikan dalam interpratasi dari hasil pengolahan data. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan menganai hasil dari data yang telah dianalisis, 

serta saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini untuk kemudian 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


