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 Kata Pengantar 

Kata Pengantar 

 

Buku statistik ICOR Sektoral Kota Yogyakarta merupakan buku 

yang berisi mengenai gambaran nilai koefisien ICOR Kota 

Yogyakarta pada tahun 2018. Incremental Capital Output Ratio 

(ICOR) merupakan suatu indikator yang berkaitan dengan 

investasi. Buku ini menjelaskan mengenai koefisien ICOR yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta. 

Dengan diketahuinya koefisien ICOR pada suatu daerah maka 

diharapkan akan mempermudah dalam menentukan besarnya 

investasi yang diperlukan dalam mengejar target pertumbuhan 

ekonomi yang diinginkan. 

Buku ini diharapkan memberikan gambaran terhadap kebutuhan 

investasi per sektor dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang 

baik di Kota Yogyakarta. Selain itu, buku ini nantinya juga dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan 

dalam hal pembangunan ekonomi di Kota Yogyakarta. 
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1 
Pendahuluan 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan dari pembangunan ekonomi suatu daerah adalah 

pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan penduduk yang 

tinggi. Akan tetapi, perencana pembangunan biasanya 

dihadapkan pada permasalahan sumber daya yang terbatas baik 

dari anggaran pemerintah, tabungan domestik maupun 

kepemilikan sumber daya lain. Sumber daya lain tersebut adalah 

lahan pertanian, sistem irigasi, bahan galian dan ketersediaan 

tenaga kerja terampil. Maka. Dengan adanya keterbatasan 

tersebut sebaiknya dana yang ada diinvestasikan secara bijak 

agar mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

penduduk yang tinggi, karena dengan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi bisa mengurangi pengangguran dan juga 

kemiskinan. 

Dalam rangka menuju perkembangan ekonomi lebih baik, 

biasanya pemerintah telah menentukan target pertumbuhan 

ekonomi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

Investasi merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi, 

karena dengan meningkatnya investasi, kapasitas produksi juga 
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dapat meningkat. Agar target pertumbuhan ekonomi bisa secara 

nyata dilakukan, maka diperlukan salah satu indikator yang 

berkaitan dengan investasi. Indikator tersebut adalah 

Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang nilainya dapat 

menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk 

menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian 

suatu wilayah. Nilai ICOR mempermudah suatu wilayah untuk 

menentukan besarnya investasi untuk mencapai target 

pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu 

tertentu. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan antara 

tambahan kapital dan tambahan output. Nilai ICOR digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi suatu investasi. Koefisien ICOR 

yang nilainya relatif kecil menunjukkan kondisi investasi yang 

efisien, sedangkan koefisien ICOR yang bernilai negatif atau 

bernilai relatif besar menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi 

dalam suatu investasi. 

Dengan adanya nilai ICOR akan mempermudah perencana 

pembangunan untuk menentukan besarnya investasi yang 

diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan. Pemenuhan investasi bisa dibantu oleh sektor 

swasta, bila APBD setempat tidak bisa menunjang pemenuhan 

kebutuhan investasi tersebut, maka dari itu sektor swasta harus 

dipacu untuk melengkapi pemenuhan investasi yang ditetapkan. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga harus ditetapkan 

terlebih dahulu, sehingga diperlukan adanya koefisien ICOR tiap 

sektor untuk menentukan kebutuhan investasi tiap sektor 

tersebut. 

Hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah adalah adanya iklim investasi yang baik, 

yaitu melalui investasi yang didukung dari produktivitas yang 

tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi 

dengan mendatangkan lebih banyak input pada proses produksi. 
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Karena investasi pemerintah hanya merupakan sebagian kecil 

dari total investasi, maka perbaikan iklim investasi ini menjadi 

suatu tugas yang sangat penting bagi pemerintah daerah 

setempat. 

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan 

Maksud dari penyusunan ICOR Sektoral Kota Yogyakarta 

periode 2013-2018 ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan 

pembangunan ekonomi di Kota Yogyakarta pada saat ini dan 

pada masa yang akan datang. 

Adapun tujuan dari penyusunan ICOR ini adalah agar tersedia 

model perhitungan ekonomi khususnya besarnya investasi pada 

sektor-sektor yang diperlukan agar terjadi pertumbuhan 

ekonomi di Kota Yogyakarta. Dengan diketahuinya besaran 

investasi per sektor, maka diharapkan dapat tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Tujuan 

kedua adalah agar tersaji ICOR Sektoral Kota Yogyakarta, 

nilainya dapat diketahui melalui perbandingan investasi dengan 

output setiap sektoral. Tujuan ketiga adalah tersajikannya 

kondisi invetasi dan PDRB di Kota Yogyakarta, kemudian 

menghitung besarnya tingkat investasi di Kota Yogyakarta, dan 

yang terakhir memperkirakan kebutuhan tambahan investasi 

baru dengan skenario pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta 

tahun 2018. 

1.3 Sasaran 

Sasaran penulisan publikasi ini antara lain untuk: 
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a. Menghitung ICOR seluruh sektor lapangan usaha menurut 

pengelompokan 1 digit berdasarkan International 

Standart Industrial Classification of All Economic Activities 

(ISIC) periode 2014-2018. 

b. Menghitung ICOR sektor-sektor penting di Kota 

Yogyakarta menurut pengelompokan 2 digit ISIC periode 

2014-2018. 

c. Tersedianya informasi kinerja investasi di Kota 

Yogyakarta periode 2014-2018. 

d. Tersedianya tabel ICOR sektoral di Kota Yogyakarta 

periode 2014-2018. 

e. Tersajinya contoh kebutuhan tambahan investasi baru 

dengan beberapa skenario pertumbuhan ekonomi di Kota 

Yogyakarta pada tahun 2018. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyusunan buku ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Lingkup Materi 

Perhitungan ICOR Sektoral Kota Yogyakarta dilakukan 

dengan menggunakan data PDRB, komponen 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada periode 

2014-2018. Angka-angka ICOR disusun menurut 

sektor/subsector ekonomi. Serta untuk memperluas 

kajian yang ada diuraikan pula hubungan antara ICOR 

dengan beberapa indikator tambahan seperti Laju 

Pertumbuhan Ekonomi 2014 -2018 
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b. Lingkup Wilayah. 

Penyusunan ICOR Sektoral mencakup seluruh wilayah 

Kota Yogyakarta. 
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2 Tinjauan Pustaka 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Pengertian ICOR 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan produksi 

barang dan jasa karena penambahan kapasitas sehingga 

kesejahteraan masyarakat meningkat. Penambahan kapasitas 

ditentukan oleh beberapa factor, diantaranya adalah kemajuan 

teknologi, kelembagaan dan kemampuan SDM. Kemajuan 

teknologi dapat meningkatkan produktivitas input dan pada 

akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teknologi 

dapat diukur melalui efisiensi, sedangkan efisiensi diukur dengan 

menggunakan ICOR. Maka dari itu ICOR (Incremental Capital 

Output Ratio) memiliki peranan yang sangat penting dalam teori 

ekonomi. ICOR merupakan indikator ekonomi makro yang sering 

digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara dan 

juga untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar 

perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan. 

ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya 

tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk 

menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian 

suatu wilayah. Besaran nilai ICOR didapat dari perbandingan 

antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. 
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Kapital dan output dinilai dalam bentuk uang (nominal). Nilai 

ICOR yang rendah pada suatu wilayah menandakan efisiensi 

terhadap modal, dan dengan efisiensi terhadap modal tersebut 

dapat meningakatkan pertumbuhan ekonomi. 

Secara teoritis hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi 

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

Kedua ekonom tersebut mengembangkan suatu koefisien yang 

mengaitkan antara pertambahan kapasitas terpasang (capital) 

dengan pertumbuhan ekonomi (output). Koefisien tersebut 

diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbungan ekonomi. 

Teori dari kedua ekonom tersebut banyak kesamaanya, maka 

teori tersebut lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar. 

Beberapa asumsi dalam teori Harrod–Domar adalah sebagai 

berikut (BPS, 2016): 

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 

diangggap tidak terdapat sektor pemerindah 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) besarnya tetap, demikian juga 

rasio antara modal-output (capital output ratio = COR) dan 

rasio pertambahan modal-output (incremental capital 

output ratio = ICOR). 
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Pada dasarnya, teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam 

konsep yaitu (BPS, 2016): 

(i) Rasio Modal-Output atau Capital Output Ratio (COR) 

atau sering disebut sebagai Average Capital Output Ratio 

(ACOR), yaitu perbandingan antara capital 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 lebih bersifat dinamis karena menunjukkan 

perubahan/penambahan output sebagai akibat langsung 

dari penambahan kapital. 

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

sebagai berikut: 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝛥𝐾

𝛥𝑌
 

dimana: 

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal 

baru/kapasitas terpasang 

ΔY = pertambahan output 
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Contoh: 

Missal diketahui, bahwa koefisien ICOR di suatu wilayah sebesar 

3, artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan 

investasi sebesar 3 unit. Jika diketahui output di daerah itu pada 

tahun sebelumnya sebesar Rp. 2 miliar, maka agar output pada 

yang akan datang tumbuh 10 persen atau sebesar Rp. 0,2 miliar, 

maka dibutuhkan investasi sebesar = 3 x Rp. 0,2 miliar = Rp. 0,6 

miliar. 

Namun dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk 

menghitung ICOR tidak hanya menggunakan penambahan barang 

modal baru, melainkan Investasi (I) yang ditanam tersebut baik 

dari pihak swasta maupun pemerintah, sehingga rumus ICOR 

dimodifikasi menjadi: 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝐼

𝛥𝑌
 

dimana: 

I = Investasi 

ΔY = perubahan output 

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) (BPS, 2016). 
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2.2 Pengertian Investasi 

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi suatu 

wilayah adalah investasi, karena investasi mempunyai kaitan 

langsung dengan keberlangsungan ekonomi di masa yang akan 

datang. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman 

modal. Berdasar teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan 

produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi 

digunakan untuk produksi yang akan datang. Dengan 

dilakukannya investasi, maka diharapkan kapasitas produksi 

meningkat, yang berarti output juga meningkat. Dan diharapkan 

pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Akumulasi 

investasi dalam jangka panjang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena akumulasi investasi 

tersebut dapat mendorong berkembangnya berbagai aktivitas 

ekonomi. 

Menurut BPS (2016), berdasarkan buku pandunan 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 merupakan pengeluaran untuk barang 

modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun 

dan bukan merupakan barang konsumsi. Bentuk-bentuk dari 

PMTB seperti: bangunan, mesin-mesin, alat transportasi dan 

barang modal lainnya. Sedangkan inventori atau dalam kata 

sederhananya adalah persediaan, meliputi output setengah jadi, 

atau input yang belum digunakan, termasuk barang jadi yang 

belum dijual. Yang dimaksud dari perubahan inventori yaitu 

selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode 

tertentu. 
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Investasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 

a. Investasi fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, kantor, 

mesin-mesin, mobil dan lain sebagainya. 

b. Investasi finansial, seperti: pembelian surat berharga, 

pembayaran premi, penyertaan modal, dan investasi 

finansial lain. 

c. Investasi sumber daya manusia (SDM), dapat berupa 

pendidikan atau pelatihan. 

Sedangkan untuk investasi yang termasuk dalam pembahasan 

buku ini adalah investasi fisik. 

2.3 Pengertian Output 

Output, atau dalam kata lain adalah “keluaran”, adalah jumlah 

barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu 

oleh masyarakat, pemerintah atau perusahaan baik untuk 

dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk produksi lebih 

lanjut. 

Dalam pengertian ICOR (BPS, 2018), output adalah tambahan 

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. Penilaian dari seluruh output yang dihasilkan berdasar 

dari harga produsen. 
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2.4 Pengertian Nilai Tambah Bruto 

Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah salah satu komponen 

pembentuk Produk Domestik Bruto yang menggambarkan selisih 

nilai produksi (output) dan biaya antara dari suatu produk, baik 

barang maupun jasa. Sedangkan yang dimaksud biaya antara 

adalah biaya yang habis dipakai selama proses produksi. NTB juga 

disebut sebagai nilai seluruh balas jasa produksi, yang meliputi 

upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak 

langsung. Sedangkan biaya antara (input antara) 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 pakai juga termasuk 

biaya antara. 

Perhitungan NTB atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi 

adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi dengan 

input antara atas dasar harga pasar. Pendekatan NTB digunakan 

untuk penghitungan ICOR karena keterbatasan data penyusutan 

barang modal dan pajak tak langsung. 
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3 Metodologi 

Bab 3 Metodologi 

 

3.1 Sumber Data 

Penyusunan ICOR Sektoral Kota Yogyakarta 2014-2018 ini 

menggunakan data yang bersumber dari hasil survey-survey 

yang dilakukan oleh BPS, dan diambil dari buku Kota 

Yogyakarta dalam Angka 2019, Produk Domestik Regional 

Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, 

Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut 

Pengeluaran 2014-2018, Analisis ICOR DIY 2019 dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2020. 

3.2 Estimasi PMTB Sektoral 

PMTB yang digunakan dalam buku ini adalah PMTB atas dasar 

harga konstan 2010, karena pertumbuhan ekonomi diukur 

berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. PMTB sektoral 

atas dasar harga konstan perhitungannya menggunakan 

metode alokasi dan sebagai alokatornya adalah nilai 

penyusutan dari masing-masing sektor yang diperoleh pada 

penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, dan total 

investasi dihiting dari jumlah PDRB yang digunakan untuk 
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pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok. 

Penyusutan barang modal tetap yang terjadi pada tahun 

tertentu akan dipakai untuk investasi pada tahun yang sama, 

yang berarti bahwa investasi mempunyai hubungan linier 

dengan nilai penyusutan, sehingga sektor yang mempunyai 

nilai penyusutan yang besar akan mempunyai investasi yang 

besar pula. 

3.3 Perhitungan Pertambahan Output Sektoral 

Penghitungan pertmabahan output (ΔY) didekati dengan 

pertambahan nilai tambah Bruto (Δ NTB) menurut sektoral. 

Sebagai contoh pertambahan output sektor pertanian tahun 

2009 didekati dengan pengurangan nilai tambah pada tahun 

2009 atas dasar harga konstan dengan nilai tambah sektor ini 

pada tahun 2008 menurut harga konstan. Dengan perlakuan 

yang sama, pertambahan output sektoral dihitung dan disusun 

sebagai pertambahan NTB sektoral. 

Pendekatan ini dilakukan karena data NTB tersedia dengan 

time series yang cukup panjang diturunkan dari penghitungan 

PDRB sektoral. Selain itu, untuk beberapa sektor yang 

outputnya berupa jasa, maka penghitungan nilai tambah akan 

lebih mudah dan lebih tepat. 

3.4 Metode Perhitungan ICOR 

3.4.1 Metode Standar 

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung 

ICOR adalah: 



17 
 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝛥𝐾

𝛥𝑌
 ............................................ (1) 

dimana: 

ΔK = Investasi, atau penambahan barang modal 

baru/kapasitas terpasang 

ΔY = pertambahan/pertumbuhan output 

Pada 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 dengan 

mengasumsikan ΔK = I (Investasi), maka rumus (1) dapat 

dimodifikasi menjadi: 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝐼

𝛥𝑌
 ............................................ (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: 
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𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝐼𝑡

(𝑌𝑡−𝑌𝑡−1)
............................................ (3) 

dimana: 

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. 

Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan 

terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing 

tahun untuk periode waktu t sampai tn, sehingga akan 

didapatkan nilai ICOR sebanyak n bauh. 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 matermatis 

sebagai berikut: 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
1

𝑛
𝛴

𝐼𝑡

(𝑌1–𝑌𝑡−1)
............................................ (4) 

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini yaitu jika 

terjadi suatu koefisien ICOR yang ektrim 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 



19 
 

tarik lain yaitu mampu mencerminkan inefficiency yang sering 

terjadi dalam praktek. 

3.4.2 Metode Akumulasi Investasi 

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi 

berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan 

output selama periode waktu t disebabkan karena adanya 

akumulasi investasi selama periode waktu t. 

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara 

akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output 

selama periode waktu t1 sampai tn yang secara matematis 

dituliskan sebagai berikut: 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝛴𝐼𝑡

𝛴(𝑌𝑡−𝑌𝑡−1)
............................................ (5) 

Kelebihan dari metode akumulasi adalah, dalam penerapannya 

metode ini terkandung rata-rata timbang. Dengan 

digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR 

ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. 

Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan 

kapasitas terpasang yang lebih dan tidak dimanfaatkan secara 

penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi tidak bisa 

mencerminkan inefficiency, yang memang terjadi dalam 

praktek. 

3.4.3 Time lag Investasi 

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak 

secara langsung memberikan hasil tambahan output pada 

tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. 
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Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi 

dapat menghasilkan tambahan output disebut time lag (lag). 

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke-t baru menimbulkan 

kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (4) di atas (ICOR 

metode standar) dengan adanya faktor time lag dapat 

dimodifikasi menjadi: 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
1

𝑛
𝛴

𝐼𝑡

(𝑌𝑡+𝑠–𝑌𝑡+𝑠−1)
 ............................................ (6) 

dimana: 

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

S = lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh 

hasil/output terhitungsejak penanaman investasi 

3.4.4 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 tidak diaktifkan karena alasan tertentu. 

Walaupun ada kemungkinan 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 
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tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi inefficiency. Namun 

demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini 

jarang terjadi. 

3.4.5 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 tetapu 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. 

3.4.6 Penyesuaian Tahap Akhir Dalam Penyusunan 

ICOR 

Dalam penghitungan ICOR masih ditemukan beberapa nilai 

ICOR yang bernilai negatif. Hal ini terjadi karena ada series 

data 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 tambha 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 maisng-masing subsektor 

bersangkutan dihitung kembali. 
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3.4.7 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 output dari suatu perusahaan akan dihitung 

kembali sebagai input 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 
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kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada 

kencenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan 

dapat mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan 

baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi 

mendatang. Penghitungan ICOR ini, menggunakan pendekatan 

makro, dengan menganggap perubahan investori/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. 

2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian 

tenaga kerja, penrapan teknologi dan kemampuan 

wiraswasta diasumsikan konstan. 

Dengan asumsi-asumsi di atas angka ICOR mempunyai 

keterbatasan, di antaranya 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 2014-2018.
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4 Hasil Penghitungan ICOR 
dan Pembahasannya 

Bab 4 Hasil Penghitungan ICOR dan Pembahasannya 

 

4.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

makro, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari satu periode 

ke periode lain, yang digambarkan dengan prosentase. Secara 

sederhana, laju pertumbuhan ekonomi adalah dpertambahan 

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan 

usaha kegiatan ekonomi dari suatu wilayah dalam kurun waktu 

tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta dari tahun 2011 sampai 

2018 nilainya bervariasi, ada beberapa tahun yang mengalami 

perlambatan, namun ada beberapa tahun yang mengalami 

percepatan. Dapat dilihat dari grafik untuk tahun 2011–2012 

pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,84 persen ke 5,4 persen, 

tetapi di tahun 2013 naik sebanyak menjadi 5,47 persen. Dari 

tahun 2013–2015 perekonomian Yogyakarta lambat laun 

mengalami perlambatan pertumbuhan, akan tetapi tahun 

perekonomian Yogyakarta naik kembali dari tahun 2016 sebesar 

5,11 kemudian tahun 2017 menjadi 5,24 dan pada tahun 2018 

tercatat 5,49.
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Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta 

2011–2018 (Persen) 

Sumber: BPS, Kota Yogyakarta dalam Angka, 2019 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta dari tahun 

2014–2018 adalah 5,24 persen. Dapat dilihat dari grafik, 

bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi menurut lapangan 

usaha di kota Yogyakarta semua mengalami pertumbuhan 

positif. Ada 2 kategori lapangan usaha yang mempunyai rata-

rata pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen yaitu lapangan 

usaha di bidang Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 

sebesar 6,22 persen, dan lapangan usaha di bidang Akomodasi 

dan Makanan Minuman, sebesar 6,16 persen. Untuk 

selanjutnya kategori lapangan usaha yang mempunyai nilai 

rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen adalah 

bidang Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92 persen, diikuti oleh 

bidang Jasa lainnya sebesar 5,79 persen, bidang Jasa 

5,84

5,4
5,47

5,28

5,09 5,11

5,24

5,49

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Pendidikan 5,61 persen, bidang Listrik dan Gas sebesar 5,56 

persen, bidang Keuangan sebesar 5,53 persen, bidang Jasa 

Perusahaan sebesar 5,49 persen, Real Estate 5,26 persen dan 

Administrasi Pemerintahan 5,13 persen. Untuk kategori selain 

yang telah disebutkan di atas, nilai rata-rata pertumbuhan 

ekonominya di bawah 5 persen, yaitu lapangan usaha di bidang 

konstruksi dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi 

sebesar 4,37 persen, bidang transportasi sebesar 3,90 persen, 

bidang Industri Pengolahan sebesar 3,83 persen, bidang 

Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang 

sebesar 3,35 persen, bidang Pertambangan dan Penggalian 

sebesar 1,11 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

paling rendah yaitu untuk lapangan usaha di bidang Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan dengan nilai sebesar 0,66 persen. 
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Gambar4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Menurut 

Lapangan Usaha Tahun 2014–2018 (Persen) 

Sumber: BPS, Kota Yogyakarta dalam Angka, 2019 

Tabel4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Menurut 

Lapangan Usaha 2014–2018 (Persen) 

Lapangan usaha 
Tahun 

Rata-
rata 

2014 2015r 2016r 2017r 2018**  

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -1,01 0,89 0,90 1,07 1,44 0,66 

Pertambangan dan Penggalian 1,31 0,14 0,58 2,41 1,12 1,11 

Industri Pengolahan 4,62 1,79 4,37 4,77 3,60 3,83 

Pengadaan Listrik dan Gas 6,52 2,16 12,47 3,72 2,94 5,56 

Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan 
Daur Ulang  

4,07 2,61 2,22 3,21 4,63 3,35 

0,658

1,112

3,83

5,562

3,348

4,372

5,566

3,898

6,158
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Konstruksi 4,63 2,89 3,56 5,27 5,51 4,37 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

5,23 5,99 5,70 5,72 5,19 5,57 

Transportasi dan Pergudangan 2,73 3,92 2,80 4,77 5,27 3,90 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,33 5,96 5,78 6,84 6,88 6,16 

Informasi dan Komunikasi 4,31 4,72 8,07 5,91 6,60 5,92 

Jasa Keuangan dan Asuransi 6,48 7,88 5,03 3,15 5,09 5,53 

Real Estat 6,68 5,20 4,50 4,47 5,46 5,26 

Jasa Perusahaan 5,72 7,20 2,77 6,42 5,32 5,49 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

5,54 5,60 5,88 4,60 4,03 5,13 

Jasa Pendidikan 6,55 7,03 3,23 5,07 6,19 5,61 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,84 7,39 4,66 5,75 6,46 6,22 

Jasa Lainnya 4,41 7,13 5,27 5,70 6,46 5,79 

Produk Domestik Regional Bruto 5,28 5,09 5,11 5,24 5,49 5,24 

NB: r = data perbaikan ** = data sangat sementara 

Sumber: BPS, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019 dan ICOR Kota 

Yogyakarta 2016 

Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi yang dilihat 

menurut lapangan usaha. Seperti yang sudah disebutkan pada 

pada pembahasan di atas bahwa rata-rata pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di Kota Yogyakarta pada tahun 2014–2018 

adalah pada kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 

sebesar 6,22 persen. Jika nilai dilihat pertumbuhan ekonomi 

pada kategori ini dari tahun per tahun, diawali dari tahun 2014 

pertumbuhan ekonomi untuk kategori Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial adalah sebesar 6,84 persen, kemudian 

mengalami percepatan pada tahun 2015 menjadi 7,39 persen, 

akan tetapi pada tahun 2016 mengalami perlambatan yang 

cukup signifikan, nilainya menjadi 4,66 persen, pada tahun 
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2017 sampai 2018 lambat laun mengalami percepatan 

pertumbuhan ekonomi, nilainya masing-masing menjadi 5,70 

dan 6,46 persen. 

Kategori yang mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi 

tertinggi kedua adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum yaitu sebesar 6,16 persen. Pertumbuhan kategori ini 

dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel, dimulai pada tahun 

2014, pertumbuhan ekonominya yaitu sebesar 5,33 persen, 

dan mengalami percepatan pada tahun 2015 menjadi 5,96 

persen, mengalami sedikit kelambatan pertumbuhan pada 

tahun 2016 menjadi 5,78 persen, kembali mengalami 

percepatan pada tahun 2017 menjadi 6,84 persen dan pada 

tahun 2018 kembali mengalami percepatan menjadi 6,88 

persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga 

adalah pada kategori Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 

5,92 persen, dengan rincian per tahun dari tahun 2014 sebesar 

4,31 persen, kemudian pada tahun 2015 mengalami 

percepatan menjadi 4,72 persen, pada tahun 2016 mengalami 

percepatan yang sangat signifikan menjadi 8,07 persen, akan 

tetapi pada tahun 2017 mengalami kelambatan pertumbuhan 

ekonomi menjadi 5,91 persen, dan kembali mengalami 

percepatan pada tahun 2018 menjadi 6,6 persen. Untuk 

kategori dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah 

adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan 

ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2014–

2015 selalu mengalami percepatan walaupun lamban. Pada 

tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di bidang Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar -1,01 persen, kemudian mengalami percepatan pada 

tahun 2015 menjadi 0,89 persen, pada tahun 2016 kembali 

mengalami percepatan walau lambat menjadi sebesar 0,90 

persen, kembali mengalami percepatan lagi pada tahun 2017 
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menjadi 1, 07 persen, dan pada tahun 2018 juga mengalami 

percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,44 persen. 

 

Gambar4.3 Rata-rata Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta 

menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014 - 

2018 (Persen) 

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta 

Menurut Pengeluaran 2014–2018 

Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran adalah 

pertumbuhan riil PDRB yang menggambarkan kinerja 

pembangunan di bidang ekonomi, dan dapat menggambarkan 

perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota 

Yogyakarta pada periode tertentu. Analisis PDRB dari sisi 

pengeluaran ini berbeda dengan analisis PDRB dari sisi 

lapangan usaha, karena analisis dari sisi lapangan usaha lebih 

fokus pada perilaku produksi. Sedangkan analisis PDRB dari 

sisi pengeluaran menitikberatkan pada perilaku penggunaan 

barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, 

investasi, maupun perdagangan antar daerah dan 

perdagangan internasional. 
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Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Menurut 

Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Persen) 

Komponen Pengeluaran 
Tahun 

Rata-
rata 

2014 2015 2016 2017 2018 

Konsumsi Rumah Tangga 5,08 4,86 5,11 5,29 4,02 4,87 

Konsumsi LNPRT 10,87 2,04 2,15 10,84 2,72 5,72 

Konsumsi Pemerintah 4,41 5,69 2,03 1,66 3,31 3,42 

PMTB 5,42 3,48 5,36 4,41 5,47 4,83 

Perubahan Inventori 11,80 15,30 6,59 2,37 3,10 7,83 

Ekspor 7,51 4,62 4,85 4,84 5,82 5,53 

Impor 7,63 3,84 3,72 3,73 3,35 4,45 

Total PDRB 5,28 5,09 5,11 5,24 5,49 5,24 

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta 

Menurut Pengeluaran 2014–2018 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran 

tertinggi pada tahun 2014-2018 yaitu pada komponen 

Perubahan Inventori dengan nilai sebesar 7,83 persen, dengan 

rincian pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 sebesar 11,80 

persen, naik menjadi 15,30 persen pada tahun 2015, 

mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2016 menjadi 6,59 persen, kembali mengalami kelambatan 

pada tahun 2017 menjadi 2,37 persen, dan sedikit mengalami 

percepatan pada tahun 2018 menjadi 3,10 persen. Rata-rata 

pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran tertinggi kedua 

setelah Perubahan Inventori adalah Konsumsi LNPRT 

(lembaga non profit yang melayani rumah tangga) yaitu 

sebesar 5,72 persen, dengan rincian pertumbuhan ekonomi 

dari tahun 2014-2018 yaitu 10,87 persen pada tahun 2014, 

mengalami kelambatan yang sangat signifikan menjadi 2,04 



33 
 

persen pada tahun 2015, kembali mengalami sedikit 

percepatan pada tahun 2016 menjadi 2,15 persen, dan kembali 

mengalami percepatan yang signifikan pada tahun 2017 

menjadi 10,84 persen, akan tetapi pada tahun 2018 kembali 

mengalami kelambatan menjadi 2,72 persen. Rata-rata 

pengeluaran tertinggi ketiga terbesar adalah dari kategori 

Ekspor, yaitu sebesar 5,53 persen. jika dilihat dari 

perkembangan per tahun, besaran pertumbuhan dari kategori 

ekspor ini pada tahun 2014 sebesar 7,51 persen, yang 

kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2015 menjadi 

4,62 persen, sedikit mengalami percepatan pada tahun 2016 

menjadi 4,85 persen, dan cenderung stagnan di tahun 2017 

dengan nilai sebesar 4,84 persen, yang kemudian mengalami 

percepatan pertumbuhan pada tahun 2018 menjadi 5,82 

persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah menurut 

pengeluaran adalah pada komponen Konsumsi Pemerintah, 

yaitu sebesar 3,42 persen, dengan perkembangan tiap 

tahunnya yaitu, 4,41 persen pada tahun 2014, kemudian 

mengalami percepatan pada tahun 2015 menjadi 5,69 persen, 

dan turun drastis pada tahun 2016 menjadi 2,03 persen, dan 

kembali mengalami perlambatan pada tahun 2017 menjadi 

1,66 persen, dan mengalami percepatan pada tahun 2018 

menjadi 3,31 persen, 

4.2 ICOR 

4.2.1 ICOR Tahunan 

ICOR Tahunan dihitung dengan Lag 0, yang artinya bahwa 

investasi yang ditanam pada tahun t akan menghasilkan nilai 

tambah pada tahun yang sama pula. Investasi yang dimaksud 
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pada perhitungan ini juga sudah mempertimbangkan adanya 

perubahan inventori. 

Dari data Tabel ICOR Tahunan di atas dapat dilihat bahwa 

angka yang ICOR Kota Yogyakarta sangat bervariasi untuk per 

kategori. Sesuai dengan teori bahwa semakin nilai kecil ICOR, 

semakin besar pula produktivitas dan efisiensi dari investasi 

yang ditanamkan. Dengan tingkat investasi yang sama, nilai 

ICOR yang rendah akan menghasilkan laju pertumbuhan 

ekonomi yang semakin tinggi. Kategori yang memiliki nilai 

ICOR yang rendah adalah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, 

kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta kategori 

Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai nilai ICOR 

kisaran 2-3 persen pada tahun 2014 sampai tahun 2017. 

Dengan demikian ketiga kategori tersebut mempunyai nilai 

ICOR yang lebih baik dibanding kategori yang lain, yang berarti 

bahwa produktivitas ketiga kategori tersebut relatif tinggi dan 

investasi yang ditanamkan untuk ketiga kategori tersebut lebih 

efisien. Ada juga kategori yang mempunyai nilai ICOR yang 

relatif tinggi, yaitu kategori Pengadaan Listrik dan Gas, serta 

kategori Transportasi dan Pergudangan yang mempunyai nilai 

ICOR pada tahun 2014–2017 dengan nilai lebih dari 10 persen. 

Nilai ICOR yang tinggi ini berkaitan dengan karakter dari kedua 

kategori tersebut yang bersifat padat modal dan biasanya 

untuk investasi jangka panjang. 

Tabel 4.3 ICOR Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan 

Pendekatan Investasi=PMTB + Perubahan 

Inventori, 2014-2018 

Lapangan usaha 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,11 3,19 3,98 3,10 N/A 
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Pertambangan dan Penggalian 3,13 3,20 3,09 2,80 N/A 

Industri Pengolahan 5,11 5,09 5,13 5,05 N/A 

Pengadaan Listrik dan Gas 14,62 12,85 14,48 14,69 N/A 

Pengadaan air, Pengelolaan sampah, 
Limbah dan Daur Ulang  

5,62 5,74 5,54 5,56 N/A 

Konstruksi 4,59 4,68 4,52 4,53 N/A 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

4,40 4,39 4,27 4,31 N/A 

Transportasi dan Pergudangan 10,53 11,05 10,59 10,62 N/A 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

4,04 4,25 4,15 4,13 N/A 

Informasi dan Komunikasi 5,80 5,69 5,61 5,60 N/A 

Jasa Keuangan dan Asuransi 2,85 2,93 3,06 2,89 N/A 

Real Estat 4,57 4,24 4,48 4,42 N/A 

Jasa Perusahaan 5,27 5,37 5,19 5,21 N/A 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

6,63 6,76 6,53 6,55 N/A 

Jasa Pendidikan 4,89 4,99 4,81 4,83 N/A 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,26 5,36 5,18 5,20 N/A 

Jasa Lainnya 5,08 5,18 5,00 5,02 N/A 

Produk Domestik Regional Bruto 5,00 5,03 5,13 5,04 N/A 

Sumber: BPS, ICOR Sektoral Kota Yogyakarta, 2017 

Dibandingkan dengan tingkat nasional, ICOR Indonesia juga 

mengalami peningkatan dari 4,1 pada tahun 2010 menjadi 

6,78 pada tahun 2015 (INDEF 2017). Pertumbuhan ekonomi 

nasional juga cendernung melambat seiring dengan naiknya 

ICOR. Jika dibandingkang dengan ICOR nasional, terlihat 
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bahwa ICOR Kota Yogyakarta pada tahun 2014-2015 relatif 

lebih rendah.  

Gambar 4.4 Perbandingan ICOR dengan Pertumbuhan 

Ekonomi  

 

Sumber: Data BPS, diolah 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2014-

2017, ICOR Kota Yogyakarta mengalami cenderung mengalami 

peningkatan, namun menurun pada tahun 2017. Hal ini paralel 

dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan, 

namun meningkat lagi pada tahun 2017. 

Berdasar klasifikasi lapangan usaha, dapat dilihat  bahwa 

kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib juga memiliki nilai ICOR yang tinggi pada periode 

tahun 2014–2017, hal tersebut mencerminkan tidak efisiennya 

jasa-jasa pemerintahan, padahal porsi untuk kategori ini cukup 

besar dalam perekonomian di Yogyakarta. 

5
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Nilai ICOR pada tahun 2014 adalah sebesar 5,00 dan 

meningkat menjadi 5,03 pada tahun 2015, dan meningkat lagi 

menjadi 5,13 pada tahun 2016, dan nilainya menurun menjadi 

5,04 pada tahun 2017. Dengan nilai ICOR per tahunnya sebesar 

5 persen dapat dikatakan bahwa nilai ICOR kota Yogyakarta 

relatif tinggi, yang berarti bahwa kegiatan penanaman modal 

(investasi) yang dilakukan di Kota Yogyakarta masih kurang 

efisien. Nilai ICOR yang meningkat dari tahun 2014 ke tahun 

2015 menunjukkan bahwa investasi pada tahun 2015 kurang 

efisien dibanding tahun 2014, demikian pula pada tahun 2016, 

karena nilai ICOR kembali meningkat maka pada tahun 2016 

investasi yang dilakukan kurang efisien dibandingkan tahun 

2015. Pada tahun 2014, untuk memperoleh tambahan output 

sebesar satu unit diperlukan penambahan investasi sebesar 5 

unit, pada tahun 2015 sebesar 5,03 unit dan pada tahun 2016 

sebesar 5,13 unit. Nilai ICOR yang menurun dari tahun 2016 ke 

tahun 2017 menandakan bahwa investasi yang dilakukan pada 

tahun 2017 sedikit lebih efisien dibandingkan tahun 2016. 

Pada tahun 2017 untuk memperoleh tambahan satu output, 

diperlukan tambahan investasi sebesar 5,04 unit. 

4.3 Kebutuhan Investasi dan Pilihan Investasi 

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu wilayah karena dalam jangka 

panjang pertambahan dan akumulasi investasi dapat 

mendorong perkembangan perekonomian wilayah dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan investasi 

kota Yogyakarta dapat diproyeksikan dengan menggunakan 

angka ICOR dan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan 

pada tabel adalah angka ICOR hasil perhitungan dengan 
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metode standar dengan pendekatan investasi samadengan 

PTMB ditambah perubahan inventori. 

Tabel 4.4 Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan 

Investasi Kota Yogyakarta, Tahun 2017–2021 

Tahun 
Target 

Pertum-
buhan 

PDRB 
Konstan 

Y (Juta 
Rupiah) 

Presentase 
Investasi 
terhadap 

PDRB 
Konstan 

Kebutuhan Investasi 

adh 
Konstan 

(Juta 
Rupiah) 

adh 
Berlaku 

(Juta 
Rupiah) 

2017 5,24 24.771.498 1.233.397 24,81 6.144.727 8.789.499 

2018 5,31 26.086.865 1.315.367 25,12 6.553.098 9.897.993 

2019 5,44 27.505.990 1.419.125 25,70 7.070.020 11.276.130 

2020 5,49 29.016.069 1.510.079 25,93 7.523.146 12.670.037 

2121 5,51 30.614.855 1.598.785 26,02 7.965.078 14.164.699 

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 

2020 

Tabel di atas menyajikan kebutuhan investasi untuk beberapa 

skenario pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2017, target 

pertumbuhan 5,24 persen memerlukan investasi sebesar 8,78 

trilyun. Untuk skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2018 

sebesar 5,31 persen diperlukan investasi sebesar 9,9 trilyun, 

pada tahun 2019 skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 

persen diperlukan investasi sebesar 11,3 trilyun, pada tahun 

2020 dengan skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 

persen diperlukan investasi sebesar 12,67 trilyun, dan pada 

tahun 2021 skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 

persen diperlukan investasi sebesar 14,164 trilyun. Kebutuhan 

investasi tersebut dapat dipenuhi oleh pihak Pemerintah Kota 

Yogyakarta, pihak swasta maupun masyarakat. Karena 

anggaran pemerintah Kota Yogyakarta relatif terbatas, maka 

pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif 
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baik untuk swasta dan rumah tangga, baik dari dalam maupun 

luar kota, bahkan luar negeri. 

Setelah didapat skenario pertumbuhan ekonomi melalui angka 

ICOR di atas, dapat dilakukan beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan pemenuhan investasi, 

yaitu: 

a. Kategori/sub kategori dengan nilai koefisien ICOR 

rendah sebaiknya mendapatkan prioritas untuk 

dilakukan investasi, karena dari segi ekonomi kategori 

dengan koefisien ICOR yang rendah menunjukkan 

tingkat efisiensi yang tinggi. 

b. Kategori yang mempunyai serapan tenaga kerja yang 

besar perlu mendapat prioritas investasi, walaupun 

kategori tersebut mempunyai angka ICOR yang tinggi, 

c. Kategori yang mempunyai backward dan forward 

linkages tinggu juga perlu dipertimbangkan untuk 

mendapat prioritas investasi. Backward linkage adalah 

kegiatan sektor unggulan yang membutuhkan sektor 

lain untuk kelancaran kegiatannya, sedangkan forward 

linkage adalah kegiatan dimana sektor tersebut mampu 

mendorong sektor lain supaya lebih berkembang. 

Perlunya prioritas investasi pada kategori ini karena 

kategori dengan backward dan forward linkages tinggi 

mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang 

relatif lebih luas. selain itu, pilihan investasi juga harus 

mempertimbangkan kepemilikan sumberdaya dari 

daerah setempat, kebijakan pemerintah mengenai 

konservasi sumber daya alam, dan juga faktor lainnya.
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5 Penutup 

Bab 5 Penutup 

 

ICOR di Kota Yogyakarta periode 2014-2018, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

• Berdasarkan lapangan usaha, sektor yang memberikan 

kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Kota 

Yogyakarta adalah kategori jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 6,22 persen, kemudia yang kedua adalah pada 

kategori Akomodasi dan Makanan Minuman, sebesar 6,16 

persen, tertinggi ketiga adalah pada kategori Informasi dan 

Komunikasi yaitu sebesar 5,92 persen. 

• Kategori yang memiliki nilai ICOR yang rendah adalah 

kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, kategori Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan, serta kategori Pertambangan 

dan Penggalian yang mempunyai nilai ICOR kisaran 2-3 

persen pada tahun 2014 sampai tahun 2017, yang berarti 

bahwa produktivitas ketiga kategori tersebut relatif tinggi 

dan investasi yang ditanamkan untuk ketiga kategori 

tersebut lebih efisien. Untuk kategori yang mempunyai nilai 

ICOR yang relatif tinggi yaitu kategori Pengadaan Listrik 

dan Gas, serta kategori Transportasi dan Pergudangan yang 

mempunyai nilai ICOR pada tahun 2014–2017 dengan nilai 

lebih dari 10 persen. Nilai ICOR yang tinggi ini berkaitan 
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dengan karakter dari kedua  kategori tersebut yang bersifat 

padat modal dan biasanya untuk investasi jangka panjang. 

• Kebutuhan investasi untuk beberapa skenario 

pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta selama periode 

tahun 2017–2021 terus meningkat, mulai dari tahun 2017 

dengan kebutuhan investasi sebesar 8,78 trilyun, naik 

menjadi 9,9 trilyun pada tahun 2018, naik lagi sebsar 11,3 

trilyun pada tahun 2019, pada tahun 2020 investasi yang 

dibutuhkan menjadi sebesar 12,67 trilyun, dan pada tahun 

2021 diperlukan investasi sebesar 14,164 trilyun. 
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