
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan 

standar hidup manusia di suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga 

merupakan faktor terpenting yang memiliki kontribusi besar dalam menekan 

tingkat kemiskinan  (Purwadi & Jamaluddin, 2020). Pada dasarnya pertumbuhan 

ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode 

tertentu, karena aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sebuah output, maka proses ini akan 

menghasilkan sebuah balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh 

masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan 

masyarakat juga terus meningkat (Suparto, 2017). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang, 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan faktor utama 

keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan 

ekonomi juga menerangkan kemajuan dari perkembangan ekonomi suatu negara 

atau wilayah dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi di suatu negara atau 

wilayah karena tujuan utama dari adanya pembangunan ekonomi adalah 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, distribusi 

pendapatan yang merata, dan menaikkan struktur ekonomi dari setiap sektor 

(Masloman, 2020). Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, 
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sangat diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi dengan baik dan benar. 

Apabila salah dalam menentukan perkiraan kebutuhan investasi, kemungkinan 

besar pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai akan meleset dari target yang 

telah ditetapkan.  

Investasi merupakan pembelian barang yang tidak dikonsumsi namun 

digunakan sebagai sebuah modal dalam kegiatan produksi yang akan 

menghasilkan barang ataupun jasa di masa yang akan datang dan dalam jangka 

waktu yang panjang (Rahmawatin & Kharisma, 2020). Estimasi kebutuhan 

investasi suatu daerah menjadi sangat penting mengingat pentingnya peranan 

investasi bagi pembangunan ekonomi. Perencanaan dan evaluasi sangat 

dibutuhkan agar pihak pengambil kebijakan dapat menentukan arah pembangunan 

dengan jelas dan terarah. Menurut Mankiw (2013), dalam ilmu ekonomi makro 

investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional 

(Pendapatan Domestik Bruto) ataupun pendapatan daerah (Pendapatan Regional 

Domestik Bruto). Investasi juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 

pembangunan ekonomi daerah (Suparto, 2017).  

Pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari peran penanaman modal, 

modal sangat penting bagi sebuah perekonomian suatu negara ataupun wilayah. 

Modal yang ditanamkan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Modal yang dimaksud merupakan 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB menjelaskan tentang bagian 

pendapatan yang direalisasikan menjadi sebuah investasi. PMTB didefinisikan 

sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi 
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dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal meliputi pengadaan 

barang, pembuatan, pembelian, sewa atau beli (financial leasing) barang modal 

baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun barang modal bekas dari 

luar negeri, dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang di budidaya (cultivated 

Biological Resources). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup 

penjualan, transfer atau barter, dan sewa atau beli (financial leasing) barang 

modal bekas pada pihak lain (Masloman, 2020). 

Dalam mengukur seberapa besar tambahan investasi yang harus dibutuhkan 

untuk meningkatkan setiap satu satuan pada pertumbuhan ekonomi dibutuhkan 

sebuah rasio perhitungan yang lazim digunakan seperti Incremental Capital 

Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan salah satu bagian dari statistik deskriptif 

yang dikembangkan secara khusus terkait dengan kajian investasi ekonomi makro 

(Masloman, 2020). ICOR menunjukkan hubungan antara modal dan pertumbuhan 

output dan seberapa besar tambahan kapital baru yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan satu unit output sebagai akibat langsung dari penambahan kapital. 

Menurut Suparto (2019), semakin kecil koefisien ICOR menunjukkan semakin 

efisiennya pembentukan modal yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa adanya 

pola hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ICOR, dimana 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin rendah nilai ICOR atau 

sebaliknya semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi nilai 

ICOR. Nilai ICOR yang dianggap efisien berada pada kisaran 3-4. (Purwadi & 

Jamaluddin, 2020).  

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perencanaan 
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pembangunan merupakan suatu strategi untuk menentukan pola dan arah 

pembangunan suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-

beda yang membuat setiap daerah mempunyai cara tersendiri dalam merumuskan 

arah pembangunan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap daerah memiliki 

ciri khas dan ketersediaan sumber daya yang berbeda-beda. Pemerintah daerah 

perlu memahami bagaimana karakteristik daerah masing-masing agar dapat 

merumuskan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran. Oleh 

sebab itu, penentuan sektor basis atau sektor potensial yang dimiliki oleh daerah 

yang bersangkutan menjadi salah satu strategi dalam merumuskan arah kebijikan 

pembangunan ekonomi suatu daerah. Potensi ekonomi yang ada di setiap daerah 

terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif guna menunjang 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Soebagiyo dkk, 2014) 

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan laju 

pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah 

satu indikator ekonomi makro yang memiliki peran penting dalam pembuatan 

perencanaan dan kebjakan dalam pembangunan ekonomi daerah (Masloman, 

2020). Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi. 

Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil 

perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Semakin besar 

sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB suatu 

daerah maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih 

baik. 
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Pembangunan sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembangunan Indonesia karena Indonesia merupakan Negara agraris yang 

melakukan kegiatannya di sektor pertanian. Indonesia yang merupakan Negara 

dengan basis perekonomian agraris, tidak mungkin melepaskan pembangunan 

pertanian dalam seluruh kebijakan pembangunan nasional, bahkan merupakan 

kewajiban menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas. Sektor pertanian 

memiliki peran besar dalam perekonomian nasional dan daerah, dan dinilai 

banyak ahli memiliki kemampuan untuk memadukan pertumbuhan sekaligus 

pemerataan. Pada tahun 2005 terkait revitalisasi pembangunan pertanian, 

kehutanan dan perikanan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 

bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan 

merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan 

baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya 

ikan, pengelola ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, 

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan, meningkatkan 

pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan (Kementerian 

Pertanian, 2018). Berikut merupakan tabel dari total PDRB sektor pertanian sub 

sektor tanaman pangan dan peternakan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 

2014-2019:  
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Tabel 1.1 

PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan 

Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2019 (Miliar Rupiah) 

Provinsi di 

Pulau Jawa 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Banten 12.386 13.401 14.503 15.063 15.594 15.735 

DKI Jakarta 93 93 92 93 94 94 

Jawa Barat 54.386 53.278 57.468 57.435 58.708 59.646 

Jawa Tengah 55.720 60.345 61.920 62.838 64.000 63.632 

DI Yogyakarta 4.238 4.386 4.499 4.539 4.666 4.690 

Jawa Timur 79.384 81.537 83.497 83.668 81.210 81.281 

Total Pulau 

Jawa 
206.207 213.040 221.979 223.636 224.272 225.078 

Sumber: BPS, diolah 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total PDRB sektor pertanian sub 

sektor tanaman pangan dan peternakan Pulau Jawa terus mengalam kenaikan dari 

tahun 2014-2019. Total tertinggi PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman 

pangan dan peternakan berada ada tahun 2019 yaitu sebesar 225.078 miliar 

rupiah. Peningkatan tertinggi PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan 

dan peternakan berada pada tahun 2016, naik sebesar 8.939 miliar rupiah dari 

tahun sebelumnya. 

Berikut merupakan tabel dari nilai rata-rata nilai ICOR Pulau Jawa Tahun 

2014-2019: 
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Gambar 1.1 

Rata-Rata Nilai ICOR di Pulau Jawa Tahun 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan nilai ICOR 

di Pulau Jawa masih mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 nilai ICOR sebesar 

5,88, pada tahun 2015 nilai ICOR meningkat menjadi 5,91, pada tahun 2016 nilai 

ICOR mengalami penurunan menjadi 5,83, pada tahun 2017 dan 2018 nilai ICOR 

mengalami penurunan kembali menjadi 5,76 dan 5,62, dan pada tahun 2019 ICOR 

meningkat kembali pada angka 5,70. 

Berikut merupakan tabel dari rata-rata nilai ICOR dan pertumbuhan 

ekonomi  Pulau Jawa Tahun 2014-2019:  
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Tabel 1.2 

Pengaruh ICOR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 

2014-2019 

Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 
ICOR 

2014 5,48 5,88 

2015 5,32 5,91 

2016 5,48 5,83 

2017 5,64 5,76 

2018 5,78 5,62 

2019 5,67 5,70 

Sumber: BPS, diolah 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang negatif 

antara ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dimana saat pertumbuhan ekonomi 

tinggi nilai ICOR tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah nilai ICOR justru tinggi. 

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,48% dengan nilai 

ICOR sebesar 5,88. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa turun 

menjadi 5,32%, namun nilai ICOR naik menjadi 5,91. Tahun 2016 pertumbuhan 

ekonomi Pulau Jawa naik sebesar 0,16% menjadi 5,48% dan nilai ICOR 

mengalami penurunan menjadi 5,83. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi 

terus mengalami fluktuasi, begitu juga dengan nilai ICOR di Pulau Jawa. ICOR 

yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal.  

Nilai ICOR dihitung sebagai rasio investasi terhadap PDB atau PDRB, di 

mana semakin rendah nilai ICOR, maka investasi yang dilakukan semakin efisien. 

Nilai ICOR dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan kebijakan yang harus 

ditempuh oleh pemerintah dalam rangka peningkatan efisiensi dalam 

pembangunan. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya klasifikasi kebutuhan 

investasi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan peternakan di setiap 
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Provinsi di Pulau Jawa dapat membantu upaya peningkatan kinerja dan efisiensi 

pembangunan pertanian di setiap Provinsi di Pulau Jawa. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh ICOR dan 

PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan peternakan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Maka dari itu, judul yang diangkat oleh 

peneliti adalah ”Analisis ICOR dan PDRB Sektor Pertanian Dalam 

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2014-2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh ICOR terhadap tingkat kebutuhan investasi sektor 

pertanian di Pulau Jawa pada tahun 2014-2019? 

2. Bagaimana efisiensi tingkat investasi sektor pertanian di Pulau Jawa 

tahun 2014-2019? 

3. Bagaimana peran sektor pertanian dalam mendorong perekonomian 

Pulau Jawa pada tahun 2014-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh ICOR terhadap tingkat kebutuhan investasi sektor 

pertanian di Pulau Jawa pada tahun 2014-2019? 

2. Bagaimana efisiensi tingkat investasi sektor pertanian di Pulau Jawa 

tahun 2014-2019? 

3. Bagaimana peran sektor pertanian dalam mendorong perekonomian 

Pulau Jawa pada tahun 2014-2019? 



10 
 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi dan bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan 

pemerintah setemat dalam menetapkan kebutuhan investasi dan pengembangan 

sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan peternakan. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

ataupun investor sebagai informasi tambahan dalam mempertimbangkan dan 

menentukan lokasi investasi yang tepat. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan model ekonometrika yang digunakan adalah modifikasi 

dari jurnal yang berjudul “Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Papua” oleh Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona 

Jamaluddin dalam Jurnal JUMABIS (Jurnal Manajemen & Bisnis) Volume 4, 

nomor 1. Model analisis ditulis sebagai berikut: 

𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑰𝑪𝑶𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒍𝒐𝒈𝑷𝑫𝑹𝑩 𝑺𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒊𝒂𝒏  𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

dimana: 

GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 

ICOR  = Nilai ICOR Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Sub Sektor      

 Tanaman Pangan dan Peternakan 

𝛽0  = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2  = Koefisien regresi variabel independen 

𝜀  = Error term (faktor kesalahan)  

𝑖  = Data Cross Section (Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa)  

t  = Data Time Series (tahun 2014-2019) 
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E.2 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini dilakukan uji Common Effect Model (CEM), Fixed 

Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Kemudian dilakukan juga 

uji yang lain seperti Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model mana 

yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.  

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 

dengan rentang pengamatan dari tahun 2014 hingga 2019 yang meliputi data 

ICOR, PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan peternakan, dan 

pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian 

yang secara ringkas menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang dijadikan dasar 

teoritis dalam penelitian ini, hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan 

data penelitian, serta uraian hipotesis dalam penelitian ini.   

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-

langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data yang terdiri dari 
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pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari penelitian, hasil 

pengolahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan dan 

diuraikan interpretasi dari hasil pengolahan data. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil 

estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan yang terkait dengan 

penelitian. 


