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KATA PENGANTAR 
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kinerja investasi pada pada rentang waktu lima tahun terakhir, yakni 2012–2016. 

Walaupun pergerakan data ICOR masih terlihat fluktuatif, namun gambaran investasi 

menunjukkan situasi yang menggairahkan untuk iklim berinvestasi di kabupaten 

Lumajang. Penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara BAPPEDA 

Kabupaten Lumajang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.  

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut ambil 

bagian dalam penyusunan publikasi ini, baik sebagai penyedia data maupun terkait 

langsung dalam pembahasannya. Kami sangat menyadari bahwa data dan informasi 
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itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi 

publikasi ini selanjutnya. 

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukannya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
  

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat adalah 

memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum mengandung arti 

bahwa Negara mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat terutama dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi 

kesenjangan sosial, dan kemiskinan yang meluas dalam Negara Indonesia.  Pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk yang maksimal merupakan tujuan dari 

pembangunan ekonomi di semua wilayah.  Pada hakekatnya pembangunan ekonomi 

merupakan rangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, memperluas lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata, meningkatkan 

hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran struktur ekonomi ke arah yang 

lebih tinggi dari sektor pertanian ke sektor industri.  Namun demikian, perencana 

pembangunan dihadapkan pada sumber daya yang terbatas baik dari sisi anggaran 

pemrintah, tabungan domestik, maupun kepemilikan sumber daya lain seperti; lahan 

pertanian, sistem irigasi, bahan galian, dan ketersediaan tenaga kerja.  Oleh karena itu segala 

sumber daya yang terbatas seharusnya diinvestasiikan secara efektif dan efisien guna 

tercapainya laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang maksimal. Dengan 

kata lain, bahwa pembangunan ekonomi hendaknya lebih diarahkan untuk peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun adakalanya pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai dan peningkatan kesejahteraan/penyerapan tenaga kerja tidak selalu berjalan 

linier. Tetapi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah dapat diukur dengan melihat kenaikan produksi/output regional di wilayah 

tersebut. Kenaikan produksi regional menunjukkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 

atau lebih sering dikatakan sebagai laju pertumbuhan ekonomi.  

Indikator ekonomi makro yang cukup dikenal secara luas diantaranya berupa 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan pendekatan 
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statistik deskriptif. Keduanya sangat membantu bagi para perencana dan pengambil 

keputusan ketika melakukan evaluasi terhadap kinerja ekonomi. Aplikasinya sering 

digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mengkaji stabilitas ekonomi, baik berskala 

nasional maupun regional. 

Kajian ekonomi makro belumlah cukup dengan menggunakan pertumbuhan 

ekonomi maupun inflasi saja. Biasanya para perencana dan pengambil keputusan masih 

membutuhkan informasi lain yang dapat digunakan sebagai indikator input dalam 

melakukan kajian ekonomi.  Seperti ketika memprediksi peningkatan kinerja ekonomi 

jangka menengah melalui capaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Dalam hal ini 

indikator input yang dibutuhkan sudah barang tentu berupa berapa besar investasi yang 

dibutuhkan terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tersebut. 

Dalam mengukur seberapa besar tambahan investasi yang harus dibutuhkan untuk 

meningkatkan setiap satu satuan dalam persen pada pertumbuhan ekonomi, untuk bisa 

menghitungnya dibutuhkan sebuah rasio penghitungan 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.   

ICOR secara matematis hanya merupakan sebuah alat saja,pemanfaatannya bisa 

berkembang berdasarkan kebutuhan para pengambil keputusan.  Seperti dalam 

perencanaan pembangunan ekonomi daerah, telah ditentukan seberapa besar pertumbuhan 

ekonomi yang ditetapkan daerah tersebut. Untuk mencapai sebuah nilai yang ditetapkan 

itulah ICOR berguna untuk menghitung seberapa besar investasi yang dibutuhkan. 

 

1.2 Konsep Definisi 

Agar mendapat pemahaman yang sama, maka perlu disepakati tentang beberapa 

pengertian yang berhubungan dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai 

berikut : 

a. Investasi didefinisikan sebagai penambahan secara fisik atas barang modal tetap. 

Dalam hal ini termasuk perubahan stok.  

b. Stok atau inventory bisa diartikan sebagai penjumlahan dari barang-barang jadi yang 

belum terjual, barang setengah jadi, serta bahan-bahan yang belum terpakai. 
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c. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk 

diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada satu orang atau lebih yang 

bertanggung-jawab atau menanggung resiko. 

d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat 

tetap, dan terus-menerus serta berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten 

Lumajang untuk tujuan memperoleh keuntungan. 

e.  Barang modal adalah barang tahan lama yang digunakan dalam kegiatan produksi, 

mempunyai umur pakai lebih dari satu tahun dan mempunyai nilai per unit relatif 

lebih besar bila dibandingkan dengan output/produksi yang dihasilkan.  

f. Bangunan tempat tinggal adalah nilai seluruh bangunan tempat tinggal dan bagian 

dalam dari bangunan dan pemasangan benda-benda tetap seperti: dapur, alat 

pemanas, AC, lampu, dan instalasi lainnya. Seperti rumah dinas karyawan,rumah 

untuk tamu perusahaan dan lain-lain. 

g. Bangunan bukan tempat tinggal adalah nilai seluruh bangunan bukan tempat tinggal 

yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti pabrik, kantor, garasi, toko, tempat 

ibadah dan lain-lain. 

h. Pekerjaan umum lainnya. Seperti : jalan, selokan, tempat parkir, instalasi listrik, serta 

telepon dan lain-lain. 

i. Mesin dan peralatannya. Seperti : mesin pabrik, diesel dan lain-lain. 

j. Alat pengangkutan. Seperti: mobil, truk, bus, sepeda motor dan lain-lain. 

k. Perbaikan tanah. Seperti: pengeluaran biaya untuk status tanah (biaya sertifikat, IMB, 

dan lain-lain), reklamasi atau pengurukan tanah. 

l. Barang modal tetap tak berwujud. Seperti: perangkat lunak computer (sistem, program 

dan lain-lain), eksplorasi,karya artistik dan lain-lain. 

m. Lainnya. Seperti inventaris kantor (furniture, AC, computer dan lain-lain). 

n. Penambahan barang modal merupakan pembelian, pengadaan, pemberian atau 

pembuatan barang modal baik barang modal baru maupun bekas, baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri, termasuk juga perbaikan besar barang modal. Perbaikan 

besar merupakan perbaikan yang akan menambah umur pakai, menambah kapasitas, 

termasuk merubah bentuk barang modal tersebut seperti turun mesin bagi kendaraan, 

penambahan ruangan kantor dan sebagainya.  

o. Pengurangan barang modal adalah penjualan barang modal atau diberikan kepada 

pihak lain termasuk juga barang modal yang hilang.  
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a. Pengertian Investasi 

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan 

atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi 

yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin 

melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori 

(PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat 

dalam proses produksi.  Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni  

dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; 

tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya. Dan pada publikasi ini hanya 

berfokus pada pengaruh besaran PMTB terhadap penciptaan nilai tambah bruto 

menurut kelompok besar lapangan usaha. 

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang 

ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal 

mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang 

modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupunbarang modal bekas 

dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan 

aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). 

Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan,transfer atau barter, serta 

sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal 

pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai 

pengurangan. 

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami 

penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah ”bruto”mengindikasikan bahwa di 

dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal 

(Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena 

digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.Investasi yang 

dimaksud dalam penulisan ini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan 

Perubahan Inventori (PI). PMTB berwujud fisik, seperti pengadaan mesin-mesin, gedung, 

kantor, jalan, jembatandan sarana produksi lainnya yang merupakan barang modal. 

Sedangkan PI merupakan selisih stok barang pada akhir tahun dikurangi dengan stok 

barang pada awal tahun. Stok barang merupakan persediaan bahan baku yang ada di 
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industri-industri pengolahan, persediaan barang di tangan produsen yang belum terjual. 

Seperti : stok ATK (supplies), stok bahan baku dan penolong lainnya, dan lain-lain. 

Pembelian/penggunaan barang yang habis dipakai dalam satu tahun adalah  barang 

konsumsi, bukan barang investasi. Untuk dunia usaha barang konsumsi ini disebut biaya 

antara atau permintaan antara. 

 

b. Pengertian Output 

Output yang digunakan dalam penulisan ini adalah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau 

hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi (tanah, tenaga kerja, 

modal dan kewirausahaan) setelah dikurangi dengan biaya antara (bahan baku dan bahan 

penolong). 

 

c. Pengertian ICOR 

Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh Sir Ray Harrod dan Evsey Domar 

yang lebih dikenal dengan Harrord-Domar, yang intinya menunjukkan adanya hubungan 

antara peningkatan stok kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat untuk 

menghasilkan output.  Harapannya adalah semakin tinggi peningkatan kapasitas produksi 

semakin tinggi pula output yang dapat dihasilkan. 

ICOR secara sederhana diartikan sebagai besaran yang menunjukkan banyaknya 

penambahan kapasitas produksi atau investasi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan 

output sebanyak satu unit satuan. Atau secara matematis koefisisen ICOR dinyatakan 

sebagai rasio antara penambahan investasi (ΔI) terhadap penambahan output (ΔY). 

Sebenarnya tambahan output tidak hanya dipengaruhi faktor investasi yang 

ditanamkan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya, seperti : 

pertumbuhan pada produktivitas, utilisasi kapasitas produksi. Faktor-faktor lain yang juga 

mempengaruhi investasi adalah kemajuan teknologi dan penyerapan tenaga kerja.Akan 

tetapi dalam penghitungan ICOR diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tersebut dianggap 

konstan. 
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1.3 Maksud, Tujuan, dan Manfaat 

 

1.3.1 Maksud 

 

 Penyusunan publikasi Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Lumajang di 

Tahun 2017 ini, dimaksudkan untuk mendapatkan rasio penghitungan yang bisa digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. 

 

 

1.3.2 T u j u a n 

 

 Secara khusus publikasi ini disusun untuk mendapatkan sebuah ukuran kuantitatif 

sebagai bahan kajian investasi ekonomi makro yang terdiri dari : 

 
1. Tersedianya rasio penghitungan yang bisa digunakan untuk menentukan berapa besar 

tambahan investasi yang dibutuhkan ketika pertumbuhan ekonomi diinginkan pada 

besaran tertentu; 

 
2. Tersedianya bahan kajian ekonomi sektoral.  Dalam hal ini akan didukung dengan 

hasil kegiatan survei lain yang terkait dengan indikator sosial ekonomi; 

 
3. Tersedianya informasi yang lebih spesifik dibidang investasi pada tingkat regional. 

Utamanya untuk melengkapi informasi dalam pengambilan kebijakan berskala 

menengah yang kerap kali membutuhkan informasi berapa besarnya investasi. 

 

1.3.3 Manfaat 

 

 Hasil penyusunan Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Lumajang Tahun 2017 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dari 

program pembangunan yang telah dilaksanakan,khususnya kebijakan dalam program-

program pembangunan di bidang ekonomi yang terkait dengan investasi. 

1.4. Ruang Lingkup 

 

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah 

 

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan Incremental Capital Output Ratio 

Kabupaten Lumajang Tahun ini dengan kondisi data di tahun 2011-2016, meliputi seluruh  

wilayah kabupaten Lumajang. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

 

Ruang lingkup materi dalam penyusunan Incremental Capital Output Ratio 

Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut : 

 
1. Sebagaimana dalam tujuan penyusunan Incremental Capital Output Ratio Kabupaten 

Lumajang tahun 2017; 

2. Potensi dan Permasalahan yang ada terkait dengan kebutuhan informasi tentang 

besarnya investasi di kabupaten Lumajang pada tahun 2011-2016 maupun tahun-tahun 

berikutnya; 

3. Strategi penanganan, program yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

 

 

1.4.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

 

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Incremental Capital Output Ratio Kabupaten 

Lumajang Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah 

kabupaten Lumajang; 

2. Inventarisasi pola kebijakan khususnya kebijakan dalam program-program 

pembangunan di bidang ekonomi yang terkait dengan besarnya investasi; 

3. Menyusun dan menetapkan Rencana Program dan Operasionalisasi pelaksanaan 

program-program pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang terkait dengan 

besarnya investasi. 

 

1.5  Hasil Yang Diharapkan 

 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 

1. Tersusunnya publikasi Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Lumajang Tahun 

2017 sebagai alat ukur dalam menentukan besarnya investasi yang dibutuhkan dalam 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan di kabupaten Lumajang; 

2. Ditetapkannya Strategi Pembangunan di bidang ekonomi yang terkait dengan 

besarnya investasi di kabupaten Lumajang.  
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1.6 Sistematika Penyusunan 

Sistematika penyusunan publikasi analisisIncremental Capital Output Ratio 

Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut : 

 
Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Incremental Capital Output Ratio 

kabupaten Lumajang, pengertian umum tentang Investasi, 

maksud/tujuan/manfaat, ruang lingkup penyusunan, hasil yang diharapkan serta 

sistematika penyusunannya. 

Bab 2  Gambaran Umum Kondisi Geografis dan Perekonomian Kabupaten Lumajang 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kabupaten Lumajang yang ditinjau 

berdasarkan kondisi geografis dan potensi bidang ekonominya. 

Bab 3 Metodologi  

Bab ini menjelaskan tentang prinsip dasar penyusunan, azas penyusunan, 

pendekatan penyusunan, metode penghitungan yang akan digunakan dalam 

membentuk besarnyainvestasi yang dibutuhkan di kabupaten Lumajang yang 

disesuaikan dengan kondisi wilayah maupun teknis dan langkah-langkah 

pelaksanaan. 

Bab 4 Analisis ICOR 

 Bab ini membahas tentang perkembangan investasi,  besarnya 

investasi sektoral yang dibutuhkan dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi   

Bab 5   Koefisien ICOR 

Bab ini memberikan penjelasan tentang hasil perhitungan Koefisien ICOR dalam 

publikasi, nilai investasi, dan output (PDRB) dihitung dalam harga konstan agar 

pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran ICOR dapat dihilangkan (atas dasar harga 

konstan 2010).  

Bab 6   Kesimpulan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS DAN PEREKONOMIAN 

KABUPATEN LUMAJANG 

 
 
2.1 Potensi Sumber Daya Alam  

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di provinsi 

Jawa Timur.  Kabupaten Lumajang terletak pada posisi  7° 52' s/d 8° 23' Lintang Selatan dan 

112° 50' s/d 113° 22' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 1.790,90 Km2  atau 3,74 persen 

dari luas provinsi Jawa Timur. 

Secara administratif batas-batas wilayah kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara       :  Kabupaten Probolinggo 

 Sebelah Timur      :  Kabupaten Jember 

 Sebelah Selatan    :  Samudra Indonesia 

 Sebelah Barat       :  Kabupaten malang 

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi 

yaitu :gunung Semeru (3.676 m), gunung Bromo (3.292 m), dan gunung Lemongan. 

Ketinggian daerah kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m 

diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari 

permukaan laut (dpl ) seluas 63.109,15 ha (35,24 %), dan yang tersempit adalah pada 

ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85 persen dari luas wilayah 

kabupaten Lumajang. 

Lokasi kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan 

daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan 

musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, 

sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah kabupaten Lumajang 

mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah 

bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian 

Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan gunung Semeru. 

  Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, 

Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto, dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan 

kering 3-4 bulan per tahunnya. Sedangkan daerah dengan iklim agak kering meliputi 

Tekung, Kunir, dan Yosowilangun. 
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 Selama kurun waktu setahun ini jumlah hari hujan berkisar antara 53 sampai dengan 

184 hari dengan intensitas curah hujan selama tahun 2016 berkisar antara 913 mm3 sampai 

2.836 mm3.  Sedangkan lamanya penyinaran matahari per bulan berkisar antara 123 jam 

sampai 268 jam atau dengan prosentase sebesar 28,07 persen hingga 58,71persen. 

  

Luas wilayah kabupaten Lumajang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 205 

desa/kelurahan. Kabupaten ini terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. 

Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral 

yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur 

dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan.  Sifat tanah semacam ini 

mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran 

seperti di sekitar pegunungan semeru yang mempunyai ketinggian antara 1000-2500 m di 

atas permukaan laut. 

 

2.2       Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dinamis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja perekonomian di suatu wilayah dari waktu ke waktu.  Berdasarkan 

nominal PDRB adhk 2010, laju pertumbuhan PDRB pada Tahun 2016 digerakkan oleh semua 

kategori kecuali sub kategori pertambangan bijih logam dengan ditutupnya areal 

pertambangan pasir besi dan sub kategori Kehutanan dan penebangan kayu yang 

mengalami penurunan produksi. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada kategori 

Pertambangan dan Penggalian yang pada tahun 2016 tumbuh sebesar 8,61 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya.  Berikutnya kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 

Uraian Satuan Tahun 2016

Luas Km
2 1.790,90

Rata-rata Curah Hujan mm
3 1.597

Rata-rata Hari Hujan hari 102

Gunung Tertinggi (Semeru) m 3.676

Gunung Terendah (Lamongan) m 1.668

Ketinggian Tempat :

-       0 - 25 m Hektar 19.721,90

-     25 - 100 m Hektar 38.600,86

-    100 - 500 m Hektar 63.109,15

-  500 - 1000 m Hektar 30.561,60

-  1000 - 2000 m Hektar 20.207,09

-      > 2000 m Hektar 6.889,40

Gambar 2.1 
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8,11 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,67 persen, kategori 

Penyediaan Akomodasi dan Makan minum sebesar 7,60 persen, kategori Perdagangan besar 

dan eceran;  reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,39 persen, serta kategori Jasa lainnya 

6,03 persen. Selanjutnya kategori Jasa pendidikan; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; Jasa 

Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan serta kategori Konstruksi yang laju 

pertumbuhannya berkisar 5 sampai 6 persen yaitu masing-masing sebesar 5,78 persen; 5,32 

persen; 5,35 persen; 5,94 persen; 5,58 persen dan 5,43 persen. 

Gambar 2.2 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang, 2012-2016 (persen) 

 
 

Adapun laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang tahun 2016 sebesar 4,70 

persen dan sedikit mengalami percepaatan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,62 

persen.  Berdasarkan gambar 3.1 di atas tampak bahwa sebenarnya sudah dalam periode 

lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang cenderung melambat 

meskipun pencapaiannya masih di atas 4 persen dan akhirnya di tahun 2016 mengalami 

percepatan pertumbuhan hingga mencapai 0,08 poin.  Banyak faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga 

komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah dan kinerja produktifitas 

komoditi sektor pertanian sebagai leading sector yang masih belum maksimal.  Mengingat 

potensi sumber pendapatan terbesar kabupaten Lumajang berasal dari sektor pertanian 

(39,08 persen), maka faktor sumber daya alam perlu dikelola dan direncanakan lebih bijak, 

program intensifikasi dan teknologi pertanian perlu selalu ditingkatkan, dan ketersediaan 
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4,62 4,70

4,00

5,00

6,00

2012 2013 2014 2015 * 2016**



Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Lumajang Tahun 2017                                                      12 
 

 

saprodi sebagai input pertanian perlu dipermudah.  Adapun beberapa indikator yang turut 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang diantaranya laju inflasi Jawa 

Timur yang berhasil ditekan pada level 2,74 persen; lebih rendah dibanding tahun 2015 yang 

sebesar 3,08 persen. 

 

2.3      Struktur Ekonomi 

Struktur ekonomi kabupaten Lumajang didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, 

yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga lapangan usaha tersebut secara total 

memberikan kontribusi sebesar 70,88 persen pada tahun 2016. Kategori Konstruksi serta 

Pertambangan dan Penggalian juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam 

perekonomian kabupaten Lumajang masing-masing sebesar 7,65 persen dan 4,07 persen, 

sedangkan kategori lain peranannya di bawah 4 persen. 

Berdasarkan besaran nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) maupun 

atas dasar harga konstan 2010 (adhk) tahun 2012-2016, secara makro kegiatan perekonomian 

kabupaten Lumajang cukup prospektif dengan laju pertumbuhan mengalami sedikit 

percepatan.  Nilai PDRB adhb yang tercipta di kabupaten Lumajang pada tahun 2016 

mencapai Rp. 26.638 milyar naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 24.417 milyar.  

Sedangkan PDRB adhb yang tercipta pada tahun 2012 sampai 2014 berturut-turut sebesar 

Rp. 17.783 milyar;  Rp. 19.636 milyar;  dan Rp. 21.983 milyar.  Sehingga dengan demikian 

secara total dari tahun 2012 hingga 2016 terjadi peningkatan nilai PDRB adhb sebesar 49,79 

persen. 

Struktur lapangan usaha masyarakat kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun telah 

bergeser perlahan-lahan dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke 

lapangan usaha ekonomi lainnya.  Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-

masing lapangan usaha terhadap total PDRB.  Sumbangan terbesar pada tahun 2016 masih 

dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 39,08 

persen sedikit menurun jika dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 39,68 persen.  

Kemudian peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 18,87 persen atau 

naik 0,03 poin dari tahun 2015; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Motor pada tahun 2016 sebesar 12,94 persen;  lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 

7,65 persen; lapangan usaha kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 3,02 persen, 
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lapangan usaha kategori Administrasi pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 

sebesar 3,04 persen; dan lapangan usaha kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,07 

persen.  Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya jauh di bawah 

3 persen. 

 

2.4       PDRB Per Kapita 

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan 

regional dalam hubungannya dengan kemajuan kategori ekonomi tersebut adalah PDRB 

Perkapita, yang biasanya dipakai sebagai indikator makro perkembangan kesejahteraan 

rakyat. PDRB per kapita menggambarkan nilai rata-rata PDRB yang bisa diterima oleh setiap 

penduduk kabupaten Lumajang. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total 

nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.   Pada 

umumnya PDRB Perkapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB 

Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. 

Namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan 

ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat 

dominan baik dalam pembentukan PDRB maupun pendapatan regional. 

Gambar 2.3 
PDRB Per Kapita Kabupaten Lumajang, 2012-2016 (juta rupiah) 

 

Dari gambar 2.3 di atas tampak bahwa PDRB per kapita kabupaten Lumajang dalam 

lima tahun terakhir selalu meningkat. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

secara makro kondisi kesejahteraan masyarakat kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun 

semakin membaik meskipun masih perlu mempertimbangkan juga faktor inflasi.  Selama 
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lima tahun terakhir ini, PDRB Perkapita mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada 

tahun 2012, PDRB Perkapita sebesar  Rp. 17,49 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp. 

25,77 pada tahun 2016 atau meningkat 47,36 persen. Peningkatan paling tinggi terjadi pada 

tahun 2014 yang meningkat sebesar 11,67 persen.  Adapun selama kurun waktu lima tahun 

terakhir, nilai PDRB per kapita kabupaten Lumajang selalu mengalami kenaikan, yaitu 

tahun 2012 sebesar Rp. 17,49 juta; tahun 2013 sebesar Rp. 19,18 juta; tahun 2014 sebesar Rp. 

21,42 juta; tahun 2015 sebesar 23,70 juta; kemudian tahun 2016 mencapai Rp. 25,77 juta.  Pada 

tahun 2016 ini perkembangan PDRB perkapita masih cukup tinggi karena masih meningkat 

sebesar 8,73 persen.  

2.5    Potensi Sumber Daya Manusia 

Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang diikuti dengan penerimaan 

Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah penduduk telah digunakan sebagai salah satu 

penimbang besar kecilnya perolehan DAU bagi setiap pemerintah daerah propinsi dan 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Terkait dengan itu penduduk merupakan bagian dari pembangunan. Karena selain 

sebagai subyek sekaligus penduduk bisa menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. 

Selama tahun 2012-2016 jumlah penduduk kabupaten Lumajang bertambah sebanyak 15.798 

jiwa atau mengalami pertumbuhan total sebesar 1,55 persen.  Berdasarkan hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional, pada tahun 2016 jumlah penduduk kabupaten Lumajang mencapai 

1.033.698 jiwa, yang terdiri dari 504.682 jiwa penduduk laki-laki (48,82 persen) dan 529.016 

jiwa penduduk perempuan (51,18 persen). 

Secara umum jumlah penduduk perempuan relatif lebih besar dibandingkan jumlah 

penduduk laki-laki.  Hal ini dapat terlihat dari besaran sex ratio yang mencapai 95,37. Yang 

artinya pada tahun 2016 dari setiap 100 penduduk perempuan di kabupaten Lumajang 

terdapat sekitar  95-96 penduduk laki-laki.  Pertumbuhan penduduk kabupaten Lumajang 

pada tahun 2016 adalah sebesar 0,34 persen.  Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat 

mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 

0,37 persen.  Selama periode tahun 2012 hingga 2016 pertumbuhan penduduk di kabupaten 

Lumajang menunjukkan tren yang fluktuatif. 

Adapun di tahun 2016 komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 

69,25 persen dan 30,75 persen penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke 
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atas) sehingga rasio ketergantungan mencapai 44.  Penduduk usia 0-4 tahun memiliki porsi 

yang lebih rendah dari usia 5-9 tahun, hal ini merupakan salah satu sinyal angka kelahiran 

yang relatif meningkat. Dilihat dari strukturnya, penduduk kabupaten Lumajang 

didominasi penduduk usia muda.  Seperti yang terlihat pada piramida penduduk hasil 

Susenas tahun 2016, terlihat bahwa penduduk kabupaten Lumajang banyak terdapat pada 

kelompok umur 10-14 tahun (7,85 persen); 30-34 tahun (7,59 persen); dan 40-44 tahun (8,40 

persen). 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

 

3.1 Prinsip Dasar Penyusunan 

 

Melakukan pengukuran terhadap seberapa besar kebutuhan investasi yang 

representatif pada level kabupaten terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. 

Selain itu apabila penerbitan ini bisa dilakukan secara berkala tahunan, maka perkembangan 

kebutuhan investasi dari tahun ke tahun dengan mudah akan bisa diketahui.  Investasi yang 

dimaksud disini berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang terjadi di setiap unit 

kegiatan usaha pada periode satu tahunnya. 

 

3.1.1 Acuan Rancangan 

 

 Studi ini mengacu pada sebuah konsep yang sudah dikembangkan secara luas oleh 

beberapa lembaga resmi seperti BPS. Yang kemudian dijadikan sebagai bahan acuan 

rancangan oleh para pengambil keputusanketika mengevaluasi dan menyusun program 

pembangunan bidang ekonomi di kabupaten Lumajang, khususnya yang terkait dengan 

pembentukan investasi.  

3.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar 

 Beberapa prinsip dasar dalam penyusunan Incremental Capital Output Ratio 

Kabupaten Lumajang tahun 2017 yaitu : 

a. Akurat dalam memberikan rekomendasi dan intervensi apa yang perlu mendapatkan 

skala prioritas ketika program pembanguan itu diimplementasikan terkait dengan 

investasi yang dibutuhkan; 

b. Validitas datanya bisa dipertanggung-jawabkan dan diupayakan setiap tahun 

dilakukan penghitungan agar terjaga series datanya. 
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3.1.3 Kerangka Landasan Analisis 

 Kerangka landasan Analisis yang digunakan dalam penyusunan Incremental Capital 

Output Ratio Kabupaten LumajangTahun 2017 berupa Analisis statistik sederhana atau 

lazimnya disebut dengan statistik deskriptif, yang didukung dengan hasil kajian bidang 

ekonomi yang ada kaitannya dengan pembentukan modal tetap yang terjadi di setiap unit 

kegiatan ekonomi. 

3.2 Metodologi Penyusunan 

Metodologi penyusunan Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Lumajang Tahun 

2017 ini tetap menggunakan metode yang sama seperti penerbitan publikasi lainnya, yaitu: 

3.2.1 Penentuan Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan yang berupa sumber data utama dalam penyusunan publikasi ini 

menggunakan data primer hasil observasi lapangan secara sampel. Observasi dilakukan 

pada usaha/perusahaan yang secara acak terpilih sebagai sampel. Karena keterbatasan 

anggaran, jumlah sampel yang diambil ditentukan hingga memenuhi “Minimum Sample 

Size” untuk menghasilkan estimasi data pada level kabupaten. Namun dari setiap kecamatan 

yang ada masih tetap dijadikan sebagai wilayah pendataan saja. 

3.2.2 Metode Pendekatan dan Tahapan Penyusunan 

 Untuk memperoleh data yang akurat dengan tingkat validitas yang tinggi dalam 

penyusunan Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ini, 

pendekatan yang digunakan dengan metode wawancara langsung dengan responden. 

Setelah seluruh dokumen dari responden terpilih sampel terisi, diolah dan di analisis, 

selanjutnya dilakukan penghitungan secara matematis untuk memperoleh rasio 

penghitungan yang digunakan untuk menentukan besarnya investasi yang diinginkan pada 

saat pertumbuhan ekonomi diupayakan naik satu satuan dalam persen. 

3.2.3 Metode Teknis Penyusunan 

 Menurut konsep ekonomi makro serta mengacu pada konsep yang digunakan dalam 

penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Investasi didefinisikan sebagai 

penambahan secara fisik atas barang modal tetap. Dalam hal ini termasuk perubahan stok. 
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Stok atau inventory bisa diartikan sebagai penjumlahan dari barang-barang jadi yang belum 

terjual, barang setengah jadi serta bahan-bahan yang belum terpakai. 

 Pembentukan barang modal tersebut biasanya meliputi pembuatan dan pembelian 

barang modal baru, baik dari dalam negeri dan barang modal baru atau bekas dari luar 

negeri.  Barang-barang modal dimaksud berupa gedung, jembatan, jalan raya dan konstruksi 

lainnya, mesin-mesin, dan peralatan lainnya serta alat transportasi yang berupa kendaraan. 

 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menurut definisinya merupakan suatu angka 

rasio yang memberikan informasi tentang seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan satu satuan output perekonomian. Secara matematis koefisien ICOR 

dinyatakan sebagai rasio antara penambahan kapital (K) terhadap penambahan output 

(Y). Atau secara matematis dinotasikan sebagai berikut : 

ICOR = 

 K 

 Y 

Dari hasil survei data yang tersedia bukan merupakan penambahan barang modal baru atau 

penambahan kapasitas terpasang, akan tetapi besarnya investasi (Inv) yang ditanam oleh 

pihak pemerintah maupun swasta. Sehingga K = (Inv). Dengan demikian rumusnya 

berubah menjadi : 

ICOR = 

(Inv) 

 Y 

 

Y  =  PDRB 

 

Rumus ini disebut dengan Gross ICOR.  Dalam penerapannya rumus ini lebih sering dipakai 

karena datanya lebih lengkap. Sebenarnya ada banyak cara untuk menghitung besaran 

ICOR, di antaranya dengan menggunakan metoda Perpectual Inventory Models (PIM) atau 

dengan metoda Cobb Douglas. Namun karena keterbatasan data yang ada maka kedua 

metoda ini belum bisa digunakan secara optimal. Perlu diketahui bahwasanya semua 

pengukuran melalui metoda yang ada tersebut secara teori sudah memenuhi kaidah ilmiah. 
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...................................................................................  (1) 

 

Dimana  ΔK  = Penambahan kapasitas (investasi), dan 

 ΔY  = Penambahan Output 

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau 

penambahan kapasitas terpasang, akan tetapi besarnya investasi (I) yang ditanamkan oleh 

pemerintah maupun swasta, sehingga ΔK = I, menjadi: 

...................................................................................  (2) 

 

Rumus (2) disebut dengan Gross ICOR.  Dalam penerapannya, rumus Gross ICOR ini 

lebih sering dipakai karena datanya lebih lengkap. 

Dalam beberapa hal, untuk kasus-kasus tertentu investasi yang ditanamkan pada tahun t (It) 

akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga (ΔYt = Yt-Yt-1), sehingga 

rumus (2) di atas dapat dinyatakan sebagai: 

...................................................................................  (3) 

 

Rumus (3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t 

(It) akan menimbulkan tambahan output (ΔYt) pada tahun itu juga. Pada kenyataannya 

investasi yang ditanamkan seringkali tidak secara langsung memberikan hasil tambahan 

output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama sampai 

menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu masa yang dibutuhkan dari waktu 

penambahan investasi sampai dengan menghasilkan output akan berbeda-beda dari sektor 

yang satu dengan sektor yang lain. 

Waktu yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan tambahan output ini sering 

disebut time lag, namun lebih sering disebut dengan lag. Time lag ini bisa mencapai satu, dua, 

tiga tahun, atau lebih.Jika investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t menimbulkan 

kenaikan output setelah s tahun (lag = s tahun), maka rumus (3) di atas dapat dimodifikasi 

menjadi: 

     ...............................................................................  (4) 

 

Untuk mendapatkan suatu koefisien ICOR yang bisa mewakili keadaan selama satu 

kurun waktu tertentu, maka ada dua pendekatan yang akan digunakan yaitu : 

Y

K
ICOR






Y

I
ICOR




1


tt

t

YY

I
ICOR

1 


stst

t

YY

I
ICOR
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a.  Metode akumulasi 

 Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu 

anggapan bahwa timbulnya peningkatan output selama periode waktu t1 sampai dengan tn 

disebabkan oleh karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu t1 sampai dengan 

tn tersebut. Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi 

terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t1 sampai dengan tn yang 

secara matematis dituliskan sebagai berikut: 

 

……….. ................................................................ (5) 

  

Berikut dengan adanya masalah waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan output atau 

time lag maka rumus (5) dapat dimodifikasi menjadi: 

 

.............................................................................. (6) 

  

Kelebihan  metode akumulasi ini adalah memuat prinsip rata-rata tertimbang, sehingga 

koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. 

b.  Metode Standar 

 Pendekatan penghitungan ICOR dengan menggunakan metode standar adalah 

dengan terlebih dahulu mencari koefisien ICOR masing-masing tahun dalam periode waktu 

t1 sampai tn, sehingga akan didapatkan koefisien ICOR sebanyak n buah. Koefisien ICOR 

yang dianggap dapat mewakili dalam kurun waktu dari tahun t1 sampai tahun tn diperoleh 

dengan jalan membagi antara jumlah koefisien ICOR selama periode waktu tersebut dengan 

jumlah tahun yang ada, atau dengan mencari rata-rata koefisien ICOR selama periode t1 

sampai tn. Penulisan dalam bentuk matematisnya adalah: 

 

.............................................................................  (7) 

 

  

Seperti pada penerapan sebelumnya, jika ICOR dengan metode standar dikaitkan dengan 

time lag maka rumus (7) menjadi : 
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.............................................................................  (8) 

  

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu 

koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun tertentu, maka koefisien itu sangat berpengaruh 

pada rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, 

penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu mampu mencerminkan 

inefficiency yang dalam prakteknya sering terjadi. Beberapa kemungkinan hasil 

penghitungan ICOR dengan menggunakan rumus (8) di atas yaitu bila: 

 Yt+s<Yt+s-1, maka koefisien ICOR negatif 

 Yt+s>Yt+s-1, tetapi hampir sama, maka koefisien ICOR positif dan relatif besar 

 

Koefisien ICOR Negatif 

 Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu (Yt+s) 

lebih kecil daripada tahun sebelumnya (Yt+s-1). Salah satu penyebab mengapa terjadi 

penurunan output adalah jika ada sebagian barang modal dijual, rusak, atau tidak diaktifkan 

karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru (It), akan 

tetapi barang modal baru itu sementara belum berproduksi atau sudah berproduksi tetapi 

output yang dihasilkan belum sesuai dengan besarnya kapasitas produksi yang sebenarnya, 

sehingga selisih output antara tahun pada saat ditanamkan investasi dengan tahun 

sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. 

 

Koefisien ICOR yang Positif dan Besar 

 Koefisien ICOR yang positif dan relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan 

(It) pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan selisih output yang dihasilkan antara Yt+s 

pada tahun (t+s) dengan Yt+s-1 pada tahun (t+s-1) sangat kecil.  Keadaan ini bisa terjadi 

antara lain karena investasi yang baru ditanamkan pada tahun itu (It) belum efektif sehingga 

tidak/belum efisien dan akhirnya menghasilkan koefisien ICOR yang relatif besar. 

 

3.3 Sumber Data dan Keterbatasannya 

 Keterbatasan yang dimaksud adalah terbatasnya informasi tentang data investasi 

untuk semua sektor, karena tidak tersedianya data investasi secara lengkap yang 

dikumpulkan melalui instansi terkait. Sementara untuk melakukan pengumpulan data 
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secara langsung melalui para pelaku usaha/perusahaan-perusahaan menjadi tidak 

memungkinkan karena kendala biaya dan waktu. 

Untuk mengatasi keterbatasan itu, data investasi secara total maupun sektoral 

merupakan kompilasi dari data sekunder yang diperoleh dari dinas/instansi di kabupaten 

Lumajang, Lembaga Keuangan, publikasi-publikasi hasil survei dan sensus yang diterbitkan 

BPS Pusat maupun Daerah. Adapun data mengenai kenaikan NTB diperoleh dari hasil 

penghitungan PDRB yang telah dipublikasikan. Selain itu, juga diperoleh data dari laporan 

keuangan APBD, sebagai bagian investasi pemerintah serta sumber-sumber lainnya. 

 

3.4 Tahapan Penghitungan 

a.  Penghitungan Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 

Dalam menghitung nilai investasi atas dasar harga konstan untuk 

masing-masing sektor digunakan beberapa metode penghitungan yaitu: 

1.  Metode Langsung 

Nilai investasi diperoleh secara langsung dari publikasi-publikasi dan 

laporan dari instansi atau perusahaan.Nilai yang diperoleh adalah investasi 

atas dasar harga berlaku.Investasi atas dasar harga konstan dihitung dengan 

cara mendeflasi nilai investasi atas dasar harga berlaku dengan indeks harga 

perdagangan besar (IHPB), secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

...................................................................................  (9) 

 

Dimana, Ik : Investasi atas dasar harga konstan 

Ib : Investasi atas dasar harga berlaku 

D : Deflator (IHPB) 

 

2.  Metode Survei 

Metode survei sebenarnya hampir sama dengan metode langsung. 

Hanya karena tidak tersedia data investasi untuk seluruh populasi, maka data 

yang dikumpulkan berasal dari beberapa perusahaan melalui survei. Dari 

survei ini diperoleh data sampel mengenai besarnya output dan investasi yang 

dilakukan oleh pengusaha/perusahaan pada satu tahun tertentu. 

Selanjutnya dilakukan penghitungan rasio antara tambahan modal 

(investasi) terhadap output dari sampel untuk masing-masing sektor ekonomi. 

D

I
I b

k 
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Rasio ini juga disebut rasio investasi. Rasio ini digunakan sebagai faktor 

pengali terhadap NTB atas dasar harga konstan pada sektor ekonomi yang 

bersangkutan.  Hasil perkalian antara rasio investasi dengan NTB dari masing-

masing sektor ekonomi yang sesuai adalah merupakan perkiraan investasi 

pada sektor ekonomi tersebut.  Secara rinci metode ini akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

 Mendeflasikan nilai investasi dan output dari total sampel perusahaan 

yang terpilih pada Survei Khusus Pembentukan Modal Tetap dengan 

menggunakan IHPB yang relevan dengan jenis kegiatan perusahaan 

yang disurvei. Dari langkah ini akan diperoleh nilai investasi dan nilai 

output atas dasar harga konstan. 

 Mencari rasio antara investasi (tambahan modal) terhadap output (NTB) 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

...................................................................................  (10) 

 

Dimana, Ri :  Rasio investasi sub-sektor ekonomi ke-i 

Iij :  Investasi perusahaan j pada sub-sektor ekonomi ke-i 

Oij :  Output perusahaan j pada sub-sektor ekonomi ke-i 

 Langkah selanjutnya adalah mengalikan rasio yang telah diperoleh 

(rumus 10) di atas dengan NTB atas dasar harga konstan pada sub-sektor 

ekonomi yang bersangkutan untuk mendapatkan perkiraan investasi dari 

masing-masing sektor ekonomi.Nilai investasi yang diperoleh dari 

penghitungan ini adalah investasi atas dasar harga konstan. Perumusan 

metematisnya adalah sebagai berikut : 

...................................................................................  (11) 

 

Dimana, Iki : Investasi atas dasar harga konstan sub-sektor ekonomi 

ke-i 

NTBi : Nilai Tambah Bruto atas dasar harga konstan sektor ke-i 
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ij
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3. Metode Penyusutan 

Dasar pemikiran metode ini adalah penyusutan barang modal tetap 

yang terjadi setiap tahun, akan dipakai untuk investasi tahun itu juga. Dengan 

demikian nilai investasi mempunyai hubungan linier terhadap nilai 

penyusutan, sehingga untuk sektor-sektor dengan nilai penyusutan besar akan 

memiliki investasi yang besar pula. Berdasarkan hubungan linier antara 

besarnya penyusutan dengan nilai barang modal tersebut, maka besarnya nilai 

penyusutan menurut sektor ekonomi dapat digunakan untuk mengalokasikan 

besarnya investasi menurut sektor, jika data investasi secara total diketahui. 

Data nilai penyusutan menurut sektor ekonomi diperoleh dari pengolahan 

hasil-hasil survei khusus. Sedangkan data total investasi diperoleh dari hasil 

penghitungan PDRB menurut sektor penggunaan. 

 

b.  Tambahan Output Atas Dasar Harga Konstan 

Tambahan output setiap tahun ke-t (ΔYt) atas dasar harga konstan diperoleh 

dengan menghitung selisih nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2000 

tahun t (Yt) dengan nilai tambah bruto (NTB) tahun sebelumnya (Yt-1), secara 

matematis dituliskan: 

...................................................................................  (12) 

 

c.  Penghitungan Koefisien ICOR 

Setelah diperoleh nilai investasi dan peningkatan output atas dasar harga 

konstan 2010, maka selanjutnya adalah menghitung koefiosien ICOR.  Rumus untuk 

menghitung koefisien ICOR bisa dilihat pada bagian rumus dan asumsi yang telah 

dijelaskan di atas. 

 

3.5 Tahapan Rekonsiliasi 

 Setelah data investasi menurut sektor ekonomi diperoleh, maka data investasi 

tersebut masih harus diselaraskan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dari masing-

masing sektor dan secara keseluruhan dikontrol dengan total investasi.  Pemeriksaan tingkat 

kewajaran investasi dari masing-masing sektor dilakukan dengan memperhatikan beberapa 

angka rasio seperti indeks implisit, struktur dan rasio antara investasi dengan output dari 

1 ttt YYY
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masing-masing sektor. Setelah selesai dilakukan tahap ini, kemudian dilakukan 

penghitungan koefisien ICOR menurut sektor ekonomi. 

 

3.5.1 Neraca Produksi 

 

Pengeluaran : 

 

Biaya antara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan usaha, 

meliputi semua barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. 

Biaya antara dapat berupa bahan baku atau ongkos lainnya yang berkaitan dengan 

produksi/kegiatan usaha. 

 

Upah dan gaji adalah balas jasa yang diberikan langsung pada buruh/karyawan untuk 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang 

seperti: upah/gaji, lembur, bonus tunjangan (pensiun, kecelakaan, kesehatan), hadiah, cuti 

dibayar, cuti sakit, uang duka bagi buruh/karyawan yang meninggal dunia, persen (tip) dan 

lain- lain. 

 

Pajak tak langsung netto adalah pajak tak langsung setelah dikurangi subsidi. 

 

Pajak tak langsung adalah pajak yang dibebankan pada konsumen melalui perusahaan 

(produsen) seperti pajak produksi, penjualan, pembelian atau pajak penggunaan barang dan 

jasa. Termasuk misalnya bea masuk, pajak hiburan, cukai dan sebagainya.  

 

Penyusutan adalah nilai yang dibariskan sebagai pengganti susutnya barang modal karena 

digunakan dalam proses produksi. 

 

Penerimaan : 

 

Nilai produk/output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dalam periode 

tertentu. Isinya jumlah penerimaan yang dihasilkan baik dari pendapatan utama perusahaan 

maupun pendapatan lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perusahaan.  
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3.5.2  Neraca Pendapatan dan Pengeluaran  

 

Bunga adalah pengeluaran perusahaan atau biaya atas penggunaan dana milik pihak lain 

dalam bentuk pinjaman.  

 

Deviden adalah bagian keuntungan perusahaan yang harus dibagikan kepada pemilik 

saham sehubungan dengan penyertaan modalnya dalam perusahaan yang bersangkutan.  

 

Sewa tanah dan royalti adalah biaya atas penyewaan tanah, lisensi, hak paten, merk dagang 

dan lain-lain. 

 

Premi Asuransi Kerugian adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas pemakaian jasa 

asuransi seperti premi asuransi kebakaran, premi asuransi kendaraan dan lain–lain.  

 

Pajak langsung adalah pengeluaran yang dilakukan secara berkala, yang secara ekonomis 

merupakan pungutan yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan 

(perusahaan) seperti pajak pendapatan, pajak upah, pajak property dan pajak kendaraan 

bermotor. 

 

Lainnya adalah pengeluaran perusahaan yang belum tercakup dalam rincian sebelumnya 

misalnya pemberian kepada pihak lain (transfer keluar) 

 

3.5.3 Uraian Sektor Ekonomi 

 

 Kelompok lapangan usaha yang selanjutnya didefinisikan sebagai sektor ekonomi 

telah disesuaikan dengan International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities (ISIC). Yaitu: 

 

Pertanian 

Meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan 

perburuan. Termasuk di dalamnya jasa pertanian. 
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- Pertanian tanaman pangan adalah kegiatan/lapangan usaha, penyiapan pelaksanan 

penanaman, pembibitan, persemaian, pemeliharaan dan pemanenan tanaman pangan. 

Termasuk di dalamnya padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran 

dan buah-buahan. 

- Pertanian tanaman lainnya yang meliputi tanaman perkebunan dan tanaman selain 

tanaman perkebunan  

- Peternakan adalah kegiatan/lapangan usaha pemeliharaan hewan ternak besar, hewan 

ternak kecil, unggas, lebah, ulat sutera, termasuk juga usaha pembibitan. 

- Jasa pertanian dan peternakan adalah kegiatan/lapangan usaha yang meliputi 

pengolahan tanah, pemupukan, penyebaran bibit/benih, persemaian tanaman, 

penyemprotan, pembasmian hama, panenan/pemetikan, pemangkasan, sortasi dan 

gradasi dari hasil pertanian, pengupasan, penumbukan, pengepakan, penyelenggara-

an irigasi, penyewaan alat pertanian dengan operatornya, pelayanan terhadap 

kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, pelayanan rumput untuk makanan dan 

pengembangan ternak yang dilakukan atas dasar jasa atau kontrak. 

- Kehutanan dan penebangan hutan adalah kegiatan/ lapangan usaha yang meliputi 

penguasaan hutan, pengumpulan hasil hutan, penebangan kayu hutan. 

- Pemburuan/penangkapan binatang liar dengan jerat/perangkap dan pembiakan 

marga satwa adalah kegiatan/lapangan usaha yang meliputi perburuan/ 

penangkapan binatang liar dengan jerat atau perangkap dan pembiakan marga satwa, 

antara lain pemeliharaan ular, buaya dan lain-lain. 

- Perikanan laut adalah kegiatan/lapangan usaha yang meliputi budi daya, 

penangkapan dan pengambilan hasil laut. termasuk usaha pelayanan perikanan laut 

yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. 

- Perikanan darat adalah kegiatan/lapangan usaha yang meliputi budi daya, pembibitan 

dan penangkapan ikan/udang baik di air payau maupun air tawar. 

Pertambangan dan Penggalian  

Adalah kegiatan/lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti 

pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah 
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liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral bahan kimia dan 

bahan pupuk, dan penambangan gips, aspal, gamping.  

Industri Pengolahan 

Adalah kegiatan/lapangan usaha pengubahan bahan dasar menjadi barang/setengah jadi 

atau dari kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. 

Listrik, Gas, dan Air 

- Listrik adalah kegiatan/lapangan usaha pembangkitan tenaga listrik dan 

pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik untuk dijual kepada rumah 

tangga, industri dan penggunaan komersial lainnya. 

- Gas, uap dan air panas adalah kegiatan/lapangan usaha memproduksi dan 

mendistribusi gas alam, uap dan air panas untuk dijual kepada rumah tangga, industri 

dan penggunaan komersial lainnya. 

- Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air adalah kegiatan/lapangan usaha 

penampungan, penjernihan dan pendistribusian air kepada rumah tangga, industri 

dan penggunaan lainnya. 

Bangunan  

Adalah suatu kegiatan/lapanganusaha yang antara lain meliputi pembuatan 

/perbaikan/pembongkaran gedung atau rumah, jalandan jembatan, jalan dan jembatan 

kereta api, bangunan terowongan, bendungan dan saluran air, bangunan landasan pesawat 

terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir kendaraan, lapangan olahraga, stasiun 

pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. 

Termasuk di dalamnya adalah pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC, persewaan 

mesin/alat konstruksi berikut operatornya dan sebagainya. 

Perdagangan 

Adalah kegiatan jual beli atas suatu barang atau jasa, termasuk usaha restoran/rumah 

makan dan minuman, katering, restorasi di kereta api, kafetaria, kantin, warung, 

penginapan (hotel, motel, hostel yang menyediakan makanan). 
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Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 

- Angkutan adalah kegiatan/lapangan usaha pengangkutan barang atau penumpang 

(orang) dengan angkutan darat, angkutan laut, sungai, danau dan kanal serta angkutan 

udara. Termasuk juga jasa angkutan, pengepakan dan pengiriman barang, 

keagenan/badan perjalanan, usaha persewaan tanpa pengemudinya. 

- Pergudangan adalah kegiatan/lapangan usaha penyimpanan barang di gudang 

dengan fasilitas-fasilitasnya, seperti penyimpanan barang dalam kamar/ruangan 

pendingin (cold storage) dan gudang barang-barang (bonded warehouse). 

- Komunikasi adalah kegiatan/lapangan usaha pelayanan komunikasi untuk umum 

baik melalui pos, telepon, telegraf/teleks atau hubungan radio. 

Keuangan, Asuransi termasuk Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 

- Lembaga keuangan adalah kegiatan/lapangan usaha perbankan baik yang dikelola 

pemerintah/swasta seperti bank devisa, bank tabungan, bank kredit maupun bank 

yang melayani pemindahan cadangan uang dengan surat-surat berharga (deposito, 

cek, giro dan sejenisnya). Termasuk juga usaha pegadaian, pasar modal, usaha jasa 

keuangan lainnya seperti penukaran mata uang asing, dan simpan pinjam. 

- Asuransi adalah kegiatan/lapangan usaha perasuransian seperti asuransi jiwa, 

pelayanan, kecelakaan, kesehatan, barang/benda hak milik, dan surat berharga. 

Termasuk juga jasa asuransi, agen asuransi, konsultan asuransi dan dana pensiun. 

- Usaha persewaan/jual beli tanah, gedung dan jasa perusahaan adalah 

kegiatan/lapangan usaha persewaan/ jual beli barang-barang tidak bergerak, agen 

real estate, broker dan manajer yang mengurus persewaan, pembelian penjualan dan 

penaksiran nilai tanah/bangunan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk juga 

usaha jasa hukum, jasa akuntansi dan pembukuan, jasa arsitek dan tehnik, jasa 

periklanan, jasa pengolahan data tabulasi, jasa bangunan, riset pemasaran dan jasa 

persewaan mesin dan peralatan. 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan  

Adalah kegiatan/lapangan usaha lembaga legislatif, lembaga tinggi negara dan 

pemerintahan, pertahanan keamanan, badan internasional dan badan ekstra teritorial lain. 

Termasuk juga jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan dan kebudayaan, 

kesejahteraan sosial baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Jasa perorangan 
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dan rumah tangga seperti guru privat, dukun, binatu, tukang cukur, tukang reparasi, dokter 

yang melayani di tempat praktek pribadinya, bidan, tukang patri, salon kecantikan, studio 

foto, tukang pijat, pembantu rumah tangga dan sebagainya.   
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BAB IV 

Analisis ICOR 

 

Analisis ICOR yang disajikan pada bab ini menggunakan pendekatan Lag-0, Lag-1 

dan Lag-2.  Artinya, Lag-0 menjelaskan investasi yang ditanam pada tahun ke-t akan mulai 

menghasilkan output pada tahun ke-t atau pada tahun yang sama. Lag-1 mendefinisikan 

investasi yang ditanam pada tahun ke-t akan mulai menghasilkan output pada tahun ke t+1 

dan Lag-2 menjelaskan investasi yang ditanam pada tahun ke-t akan mulai menghasilkan 

output pada tahun ke t+2.  Penentuan rasio ICOR yang efisien akan dipilih dari Lag-0, Lag-1 

atau Lag-2 yang mempunyai nilai atau rata-ratanya yang paling kecil, karena yang dimaksud 

dengan rasio ICOR yang efisien disini adalah dengan investasi yang serendah-rendahnya 

diharapkan bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya.  

4.1  Perkembangan Ekonomi 

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten Lumajang dari tahun 2011 

hingga 2016 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata perkembangan sebesar 10,63 

persen per tahun. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 telah mencapai angka Rp. 

26.638,08 milyar atau meningkat menjadi sebesar 1,66 kali lipat dibandingkan tahun 2011 

yang hanya sebesar Rp. 16.078,49 milyar. 

Tabel 4.1 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 

Tahun 2011-2016 
 

 
 

Nilai (juta Rp) Perkembangan (%) Nilai (juta Rp) Pertumbuhan (%)

2011 16.078.498,00 - 15.144.384,00 -

2012 17.783.349,10 10,60 16.053.387,70 6,00

2013 19.636.953,53 10,42 16.949.582,97 5,58

2014 21.983.119,38 11,95 17.851.529,24 5,32

2015 24.417.114,80 11,07 18.676.946,20 4,62

2016 26.638.079,55 9,10 19.555.167,96 4,70

Rata-rata 22.091.723,27 10,63 17.817.322,82 5,25

Tahun

PDRB ADHB PDRB ADHK 2010
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Pertumbuhan riil ekonomi dapat dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 

2010 yaitu, dari tahun 2012-2016 yang cenderung menunjukkan sedikit trend perlambatan. 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi riil per tahun kabupaten Lumajang mencapai angka 5,25 

persen. 

Kontribusi PDRB atas dasar harga konstan 2010 secara sektoral dalam kurun waktu 

2012-2016 terjadi sedikit fluktuasi diantara sektor-sektor ekonomi tetapi masih tetap 

didominasi 3 sektor, yaitu : sektor Pertanian; sektor Industri Pengolahan; dan sektor 

Perdagangan, Hotel & Restoran.  Struktur ekonomi sektor pertanian menunjukkan trend 

menurun namun demikian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB 

kabupaten Lumajang.Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran menunjukkan trend 

positif. 

Tabel 4.2 
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Tahun 2012 dan 2016 

 

 
4.2  Perkembangan Investasi 

Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti yang luas. Investasi selalu 

dikaitkan dengan kegiatan menanamkan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan 

atau peningkatan kapasitas sistem produksi pada masa yang akan datang.  Sebagai contoh 

menambah kapasitas produksi dengan membeli mesin/peralatan, meningkatkan kualitas 

sistem produksi dan sebagainya. 

Juta Rp (%) Juta Rp (%)

 1. Pertanian 6.349.110,50       39,55 7.135.609,48 36,49

 2. Pertambangan & Penggalian 703.743,00           4,38 794.370,17 4,06

 3. Industri Pengolahan 3.001.531,10       18,70 3.810.152,15 19,48

 4. Listrik, Gas & Air 19.778,80             0,12 22.604,90 0,12

 5. Konstruksi/Bangunan 1.084.249,70       6,75 1.342.693,54 6,87

 6. Perdag., Hotel & Restoran 2.245.331,20       13,99 3.017.418,76 15,43

 7. Angkutan & Komunikasi 801.542,50           4,99 1.132.459,39 5,79

 8. Lembaga Keuangan 546.810,50           3,41 718.521,82 3,67

 9. Jasa-jasa 1.301.290,40       8,11 1.581.337,76 8,09

PDRB 16.053.387,70 100,00 19.555.167,96 100,00

Sektor
2012 2016
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Perencanaan investasi sangat diperlukan agar dana yang terbatas dapat digunakan 

secara efektif dan efisien.  Pengeluaran investasi sangat menentukan tingkat perkembangan 

kapital dalam perekonomian, dimana kapital akan sangat menentukan tingkat pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup panjang.  Nilai investasi yang 

disajikan pada Tabel 4.3 tidak membedakan investasi yang tertanam dari luar maupun dari 

dalam daerah kabupaten Lumajang. 

Tabel 4.3 
Nilai Investasi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2016 

 

Perkembangan investasi atas dasar harga berlaku di kabupaten Lumajang pada 

tahun 2011-2016 selalu menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata investasi per tahun 

sebesar Rp 4.601,84 milyar dengan rata-rata perkembangan mencapai 11,02 persen per 

tahun. Adapun berdasarkan atas harga konstan 2010, nilai investasi terjadi peningkatan rata-

rata per tahun sebesar 5,41 persen dengan besaran investasi adhk 2010 rata-rata per tahun 

sebesar Rp 3.717,34 milyar.  Peningkatan perkembangan investasi yang tinggi atas dasar 

harga berlaku terjadi pada tahun 2013,  yaitu mencapai 12,12 persen  dan atas dasar harga 

konstan 2010 terjadi di tahun 2012, yang peningkatannya mencapai 8,31 persen dan 

perbedaan ini terjadi karena faktor inflasi. 

Rasio nilai investasi terhadap PDRB dalam kurun 2012-2016 berkisar antara 20-21 

persen dengan perkembangan setiap tahunnya berbeda-beda yang perkembangannya 

hampir seiring dengan perkembangan nilai investasinya. Rasio yang setiap tahun 

mengalami peningkatan juga mengindikasikan adanya kenaikan nilai investasi setiap 

Nilai (Juta Rp)
Perkembangan 

(%)
Nilai (Juta Rp)

Perkembangan 

(%)

2011 3.315.955,67 - 3.135.604,59 -

2012 3.698.285,30 11,53 3.396.254,01 8,31

2013 4.146.650,20 12,12 3.567.046,30 5,03

2014 4.569.337,79 10,19 3.678.545,33 3,13

2015 5.003.100,14 9,49 3.866.017,11 5,10

2016 5.591.835,35 11,77 4.078.825,24 5,50

Rata-rata 4.601.841,76 11,02 3.717.337,60 5,41

Tahun

Investasi Adhb Investasi Adhk 2010
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tahunnya dan diharapkan investasi tersebut dapat digunakan sebagai pengungit untuk 

pertumbuhan ekonomi pada periode waktu berikutnya. 

GAMBAR 4.1  
Rasio Nilai Investasi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%) 

Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2015 

 
Dengan mengetahui nilai investasi yang ditanamkan setiap tahunnya diharapkan 

dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kerangka kebijakan dan strategi 

untuk semakin mendorong investasi dalam rangka membangun perekonomian wilayah.   

Tabel 4.4 
Nilai Total dan Rata-Rata per Tahun Investasi Tiap Sektor Adhb dan Adhk 2010 

Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2016 
 

 

21,16

21,05

20,61

20,70

20,86

2012 2013 2014 2015 2016

Nilai                                            

(milyar rupiah)
%

Rata-rata 

investasi                  

per tahun 

(milyar 

rupiah)

Nilai                               

(milyar rupiah)
%

Rata-rata 

investasi                    

per tahun 

(milyar 

rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.  Pertanian 2.883,02 12,53 576,60 2.149,30 11,56 429,86

2.  Pertamb. Dan Penggalian 161,89 0,70 32,38 134,95 0,73 26,99

3.  Industri Pengolahan 4.947,17 21,50 989,43 3.924,88 21,12 784,98

4.  Listrik, Gas Dan Air Bersih 9,33 0,04 1,87 8,94 0,05 1,79

5.  Bangunan/Konstruksi 299,52 1,30 59,90 218,70 1,18 43,74

6.  Perdag., Hotel, dan Restoran 12.422,20 53,99 2.484,44 10.253,02 55,16 2.050,60

7.  Angkutan Dan Komunikasi 532,36 2,31 106,47 481,13 2,59 96,23

8.  Keuangan, Persew. & Js. Persh. 562,52 2,44 112,50 452,00 2,43 90,40

9.  Jasa-Jasa 1.191,20 5,18 238,24 963,76 5,19 192,75

Jumlah 23.009,21 100,00 4.601,84 18.586,69 100,00 3.717,34

Sektor/Sub Sektor

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2010
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Struktur total investasi di kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 4.4 baik atas 

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 yang telah ditanamkan selama 

periode tahun 2012-2016.  Dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 rata-rata investasi per tahun 

yang terbesar diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp. 2.484,44 

milyar atau 53,99 persen dari total rata-rata investasi per tahun atas dasar harga berlaku. 

Selanjutnya diikuti sektor Industri pengolahan dengan rata-rata investasi per tahun Rp. 

989,43 milyar atau 21,50 persen.  Sektor ketiga adalah pertanian yang mencapai rata-rata 

investasi per tahun sebesar Rp. 576,60 milyar atau 12,53 persen.  Bagian terkecil dari total 

investasi diarahkan ke Listrik, Gas, dan Air bersih dengan rata-rata investasi per tahun 

sebesar Rp. 1,87 milyar atau 0,04 persen. 

Struktur investasi kabupaten Lumajang periode 2012-2016 bila dinilai atas dasar 

harga konstan 2010 juga masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor yang sama, yaitu :sektor 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran; sektor Industri Pengolahan; serta sektor Pertanian.  Rata-

rata investasi per tahun terbesar diarahkan ke sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

dengan rata-rata investasi per tahun mencapai Rp. 2.050,60 milyar rupiah atau 55,16 persen. 

Terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yang rata-rata investasi per tahunnya 

mencapai 21,12 persen disusul sektor pertanian dengan rata-rata investasi per tahun sebesar 

11,56 persen dari total realisasi investasi. 

 

4.3 Keterkaitan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 
 ` Setiap pertumbuhan ekonomi yang dicapai selalu terkait dengan seberapa besar total 

pengeluaran akhir (investasi salah satu diantaranya) yang dibutuhkan. Pada tahun 2012 

ketika pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang mencapai 6,00 persen, investasi yang 

tertanam pada saat itu ada sebanyak 3,69 triliun rupiah.  Sedangkan pada tahun 2013 dengan 

pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi 5,58 persen ketika itu pula nilai investasi 

menjadi 4,14 triliun rupiah dan pada tahun 2014 dengan pertumbuhan ekonomi yang 

kembali melambat menjadi 5,32 persen ketika itu pula nilai investasi masih naik menjadi 4,56 

triliun rupiah dan akhirnya di tahun 2016 ketika pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Lumajang mencapai  4,70 persen dan investasi yang tertanam menjadi 5,59 triliun rupiah. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan kondisi perekonomian global yang belum 

sepenuhnya membaik ternyata kinerja investasi selama periode 2012-2016 secara umum 

belum mampu mempercepat laju perekonomian kabupaten Lumajang. 
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BAB V 

KOEFISIEN ICOR 

 

 

5.1   KOEFISIEN ICOR SELURUH SEKTOR 

Koefisien ICOR dalam publikasi ini dihitung berdasarkan nilai investasi dan output 

(PDRB) yang dinilai dalam harga konstan agar pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran 

ICOR dapat dihilangkan (atas dasar harga konstan 2010).  Rata-rata koefisien ICOR 

kabupaten Lumajang apabila dihitung berdasarkan metode akumulasi periode 2012-2016 

untuk lag 0 sebesar 4,21; lag 1 sebesar 4,14; lag 2 sebesar 4,08; dan lag 3 sebesar 4,09.  Koefisien 

ICOR di tahun 2016 sebesar 4,64 pada lag 0 memberikan informasi bahwa untuk 

meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 4,64 

unit, dimana penanaman investasi dan peningkatan output terjadi pada kurun waktu 

(tahun) yang sama. Angka tersebut dapat juga diartikan untuk meningkatkan PDRB 

(ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi sebesar Rp 4,64 M. 

Tabel 5.1 
Koefisien ICOR Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2016 

 

 

Adapun jika berdasarkan metode standar rata-rata koefisien ICOR kabupaten 

Lumajang untuk lag 0 sebesar 4,15; lag 1 sebesar 4,15; lag 2 sebesar 4,09; dan lag 3 sebesar 

4,09. Dari dua metode penghitungan rata-rata koefisien ICOR baik metode akumulasi 

maupun standar, keduanya menghasilkan nilai dengan pola yang sama dan dengan selisih 

yang sangat kecil.  Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012-2016 tidak terjadi 

fluktuasi kondisi ekonomi yang ekstrim. Sedangkan pola besaran koefisien icor nya, yakni 

Tahun Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3

2012 3,74 3,79 3,77 4,11

2013 3,98 3,95 4,32 4,06

2014 4,08 4,46 4,19 -

2015 4,68 4,40 - -

2016 4,64 - - -

Rata-rata :

- Metode Akumulasi 4,21 4,14 4,08 4,09

- Metode Standar 4,15 4,15 4,09 4,09
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jika lag semakin besar maka nilai rata-rata koefisien ICOR juga semakin kecil. Nilai tersebut 

dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan di Lumajang belum dapat langsung 

menimbulkan kenaikan output pada tahun yang sama saat investasi ditanamkan tetapi 

masih memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Selain itu bisa disimpulkan bahwa 

akumulasi  efek dari investasi yang ditanamkan pada setiap tahun selama periode 2012-2016 

makin efisien dalam meningkatkan nilah tambah bruto.  

Koefisien ICOR per tahun kabupaten Lumajang selama periode 2012-2016 

mempunyai angka yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2012 koefisien ICOR kabupaten 

Lumajang untuk lag 0 adalah 3,74 dan pada tahun 2013 angkanya naik menjadi sebesar 3,98. 

Pada tahun 2014 koefisiennya mengalami kenaikan menjadi 4,08 dan terus naik di tahun 

2015 mejadi 4,68. Tetapi di tahun 2016 esifisiensi icor semakin baik dengan koefisien ICOR 

yang sedikit menurun menjadi 4,64.  Untuk lag 1 nilai ICOR kabupaten Lumajang tahun 

2012-2015 berturut-turut adalah 3,79; 3,95; 4,46; dan 4,40.  Pada lag 2 nilai ICOR tahun 2012-

2014 masing-masing sebesar 3,77; 4,32; dan 4,19.  Sedangkan pada lag 3 nilai ICOR tahun 

2012 dan 2013 nilainya masing-masing sebesar 4,11 dan 4,06. 

Gambar 5.1 
Koefisien ICOR Kabupaten LumajangTahun 2012-2016 

 

Besarnya koefisien ICOR di tahun 2014-2016 sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai 

investasi yang ditanamkan pada saat itu dan belum maksimalnya efek yang ditimbulkan 

dalam mendongkrak nilai tambah bruto pada tahun yang sama.  Koefisien yang cukup besar 

di tahun tersebut bukan berarti investasi yang ditanamkan belum atau tidak produktif, 
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tetapi perlu waktu beberapa tahun ke depan untuk mampu menghasilkan nilai tambah 

sebagai hasil dari penanaman investasi pada tahun tersebut. 

 

5.2  KOEFISIEN ICOR MENURUT SEKTOR 

Selama tahun 2012 hingga 2016 rasio ICOR yang dihitung berdasarkan Lag-0 ini 

mempunyai nilai terendah sebesar minimum 3,74 yang merupakan koefisien ICOR di tahun 

2012.  Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut mempunya pertumbuhan ekonomi tertinggi 

dengan nilai investasi yang paling minimum. Artinya bahwa dari semua angka ICOR yang 

diuraikan tadi adalah seluruh investasi yang ditanam di berbagai sektor ekonomi akan bisa 

memberikan output/nilai tambah pada tahun yang sama, maka investasi yang ditanam pada 

tahun 2012 itulah yang merupakan penanaman investasi yang paling efisien. Karena rasio 

ICOR pada tahun itu merupakan rasio ICOR yang paling minimum bila dibandingkan 

dengan tahun 2013, 2014,2015, dan 2016 maupun terhadap rata-ratanya. 

Tabel 5.2 
ICOR Kabupaten Lumajang per Sektor Tahun 2012-2016 (Lag-0) 

(Desimal Dua Angka di Belakang Koma) 

 

5.3 ICOR Lag-1 

 Seperti halnya terhadap rasio ICOR yang dihitung berdasarkan Lag-0, rasio ICOR 

Lag-1 ini juga akan memilih rasio ICOR yang mempunyai nilai paling minimum. Perlu 

LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015 2016 RATA-RATA

1. Pertanian 1,17 2,79 2,32 2,10 1,92 2,06

2. Pertambangan dan Penggalian 4,59 4,91 1,01 -7,99 0,33 0,57

3. Industri Pengolahan 4,44 2,98 3,18 4,58 5,79 4,19

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,97 4,04 1,96 1,67 2,91 2,31

5. Bangunan 0,73 0,57 0,47 1,15 0,63 0,71

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,99 8,74 11,58 11,58 12,67 10,71

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,53 1,08 1,09 1,24 1,20 1,23

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,93 1,74 1,96 1,92 2,04 2,12

9. Jasa-Jasa 4,67 3,28 2,88 2,10 2,05 3,00

JUMLAH 3,74 3,98 4,08 4,68 4,64 4,22
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diketahui bahwa pada tahun 2012 rasio ICOR dihitung menggunakan pendekatan investasi 

yang ditanam pada tahun ke-t akan mulai menghasilkan output pada tahun ke t+1 atau 

penanaman investasi yang dilakukan pada tahun 2012 diharapkan juga bisa memberikan 

output pada tahun 2013.  Di sini ada empat rasio ICOR saja, yaitu pada tahun 2012 dengan 

rasio ICOR total sebesar 3,79; tahun 2013 mempunyai rasio ICOR sebesar 3,95; tahun 2014 

sebesar 4,46; serta tahun 2015 sebesar 4,40 dan rata-rata rasio ICOR totalnya mencapai 4,15. 

 Rasio ICOR Lag-1 ini disajikan pada Tabel 5.3. Setelah dilakukan pemilihan rasio 

ICOR diperoleh kesimpulan bahwa nilai pembentukan modal yang diinvestasikan pada 

tahun 2012 akan memberikan dampak peningkatan output pada tahun 2014, yang 

merupakan nilai investasi paling efisien. Karena didukung oleh rasio ICOR tahun 2012 

sebesar 3,79 yang lebih kecil dari pada rasio ICOR tahun lainnya dan juga terhadap rata-

ratanya. 

Tabel 5.3 
ICOR Kabupaten Lumajang per Sektor Tahun 2012-2015 (Lag-1) 

(Desimal Dua Angka di Belakang Koma) 
 

 
 

5.4 ICOR Lag-2 

    
Sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya, bahwa penghitungan rasio ICOR 

dengan menggunakan pendekatan Lag-2 akan mempunyai arti bahwa penambahan output 

LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015 RATA-RATA

1. Pertanian 2,12 2,32 2,28 2,29 2,25

2. Pertambangan dan Penggalian 6,06 1,27 -9,04 0,34 -0,34

3. Industri Pengolahan 3,20 2,76 3,98 5,12 3,77

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,32 8,85 0,90 2,58 3,41

5. Bangunan 0,66 0,63 0,84 0,66 0,70

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,73 11,30 10,99 11,67 10,42

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,20 1,08 1,11 1,21 1,15

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,48 2,14 1,94 2,09 2,16

9. Jasa-Jasa 4,37 3,08 2,28 2,15 2,97

JUMLAH 3,79 3,95 4,46 4,40 4,15
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akan diperoleh setelah investasi ditanam selama dua tahun sebelumnya. Jadi nilai koefisien 

ICOR pada tahun 2012 yang sebesar 3,77 mengandung arti besarnya peningkatan 

output/nilai tambah yang akan diperoleh pada tahun 2014 melalui penanaman investasi 

sebesar satu satuan yang dilakukan pada tahun 2012. Nilai ICOR lag 2 pada tahun 2012 

merupakan yang paling efisien dibandingkan tahun-tahun yang lainnya. 

Tabel 5.4 
ICOR Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2014 (Lag-2) 

(Desimal Dua Angka di Belakang Koma) 
 

 

 
Besarnya rata-rata koefisien ICOR kabupaten Lumajang menurut sektor dengan 

metode akumulasi dan metode standar periode 2012-2016 pada time lag 0, lag 1,lag 2, lag 3, 

lag 4 dapat dilihat pada Tabel 5.5.  Pada periode 2012-2016 rata-rata koefisien ICOR sektoral 

kabupaten Lumajang  pada lag 0 dengan metode akumulasi berkisar antara 0,66 hingga 

10,60; lag 1 bervariasi dari 0,68 sampai 10,26; lag 2 berkisar antara 0,72 hingga 10,61; 

sedangkan lag 3 berkisar antara 0,89 hingga 10,15.  Pada semua lag, sektor yang mempunyai 

rata-rata koefisien terkecil adalah sektor Bangunan/konstruksi. Rata-rata koefisien terbesar 

dari ketiga lag tersebut semuanya terjadi di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. 

Sedangkan rata-rata koefisien ICOR menggunakan metode standar menurut sektor 

periode 2012-2016 berkisar antara 0,57 hingga 10,71 pada lag 0, pada lag 1 bervariasi antara -

0,34 sampai 10,42.  Sedangkan pada lag 2 berkisar antara -3,12 hingga 10,60 dan rata-rata 

koefisien pada lag 3 berkisar diantara -6,73 hingga 10,15.  Sektor Pertambangan dan 

LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 RATA-RATA

1. Pertanian 1,76 2,28 2,49 2,17

2. Pertambangan dan Penggalian 1,56 -11,30 0,39 -3,12

3. Industri Pengolahan 2,96 3,45 4,46 3,62

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 2,88 4,08 1,40 2,79

5. Bangunan 0,72 1,13 0,48 0,78

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 10,00 10,73 11,07 10,60

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,21 1,09 1,08 1,13

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 3,03 2,11 2,11 2,42

9. Jasa-Jasa 4,11 2,44 2,34 2,97

JUMLAH 3,77 4,32 4,19 4,09
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penggalian memiliki koefisien negatif karena pada tahun 2015 terjadi penurunan nilai 

tambah bruto karena ditutupnya areal pertambangan pada beberapa waktu. 

Bangunan/konstruksi masih merupakan sektor dengan rata-rata koefisien terkecil, 

sedangkan rata-rata koefisien terbesar dari ketiga lag kembali terjadi pada sektor Lisrik, Gas, 

dan Air bersih. 

Tabel 5.5 
Rata-rata Koefisien ICOR Kabupaten Lumajang Menurut Sektor Tahun 2012-2016 

 

 

Pada semua lag (lag 0 s/d  lag 3), sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih mempunyai rata-

rata koefisien ICOR terbesar, hal ini terjadi karena pada sektor tersebut terjadi penambahan 

investasi yang besar tetapi tidak diikuti dengan perkembangan penambahan output yang 

tinggi pula.  Dapat dikatakan juga bahwa investasi yang ditanamkan tersebut memerlukan 

waktu yang relatif lama untuk mampu memacu peningkatan nilai tambah atau memang 

karakteristik sektor tersebut membutuhkan teknologi/biaya tinggi dalam menjalankannya.  

Investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu biasanya bersifat jangka panjang atau 

belum dapat langsung memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara 

simultan.  Begitu juga sebaliknya bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 

tertentu mungkin juga disebabkan oleh penanaman investasi yang dilakukan di tahun-tahun 

sebelumnya. 

 

Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Pertanian 1,96 2,26 2,17 2,09 1,88 2,06 2,25 2,17 2,11 1,88

2. Pertambangan dan Penggalian 1,37 1,26 1,10 1,13 0,60 0,57 -0,34 -3,12 -6,73 0,60

3. Industri Pengolahan 4,06 3,65 3,54 3,78 4,15 4,19 3,77 3,62 3,79 4,15

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 2,20 2,56 3,00 3,29 2,06 2,31 3,41 2,79 3,82 2,06

5. Bangunan 0,66 0,68 0,72 0,89 0,74 0,71 0,70 0,78 0,97 0,74

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 10,60 10,26 10,61 10,15 9,56 10,71 10,42 10,60 10,15 9,56

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,21 1,15 1,13 1,14 1,19 1,23 1,15 1,13 1,14 1,19

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,11 2,18 2,42 2,66 3,26 2,12 2,16 2,42 2,65 3,26

9. Jasa-Jasa 2,87 2,87 2,89 2,89 3,35 3,00 2,97 2,97 2,88 3,35

JUMLAH 4,21 4,14 4,08 4,09 3,87 4,22 4,15 4,09 4,09 3,87

SEKTOR

METODE AKUMULASI METODE STANDAR
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari berbagai kegiatan ekonomi yang dihitung nilai investasinya setiap tahun 

menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini masih memungkinkan 

untuk terus bertambah bersamaan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Lumajang dari tahun ke tahun.  

Nilai kofisien ICOR mengandung arti besarnya investasi yang dibutuhkan untuk 

bisa menghasilkan kenaikan output sebesar satu satuan selama kurun waktu tertentu. 

Beberapa hal tentang kondisi perekonomian kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

1. Peranan sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan 2010 kabupaten 

Lumajang periode 2011-2016 adalah masih yang terbesar diikuti sektor Industri 

Pengolahan dan sektor Perdagangan, hotel, dan restoran. 

2. Pada periode 2011-2016 nilai investasi atas dasar harga konstan 2010 di kabupaten 

Lumajang tumbuh rata-rata per tahun sebesar 5,41 persen, sedangkan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 5,25 persen. Belum seiringnya capaian 

pertumbuhan ekonomi dan investasi di kabupaten Lumajang dimungkinkan investasi 

yang ditanamkan bersifat jangka panjang sehingga belum memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. 

3. Struktur investasi dalam periode 2012-2016 baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan 2010, rata-rata investasi per tahunnya bila dilihat dari yang terbesar 

mengarah pada 3 (tiga) sektor yang sama, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran 

kemudian sektor industri pengolahan, dan Sektor Pertanian. 

4. Rata-rata koefisien ICOR kabupaten Lumajang dalam periode 2012-2016 menggunakan 

metode akumulasi diperoleh angka 4,21 pada lag 0; 4,14 pada lag 1; 4,08 pada lag 2; dan 

4,09 pada lag 3.  Sedangkan apabila menggunakan metode standar diperoleh nilai 4,22 

pada lag 0; 4,15 pada lag 1; 4,09 pada lag 2; dan 4,09 juga pada lag 3.  Dari kedua metode 

tersebut menghasilkan besaran dan pola yang relatif sama, yakni rata-rata koefisien 

ICOR akan semakin kecil pada lag yang semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

selama periode tahun 2012-2016 tidak terjadi fluktuasi kondisi ekonomi yang ekstrim. 
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Sedangkan pola besaran koefisien ICOR menunjukkan bahwa jika lag semakin besar 

maka nilai rata-rata koefisien ICOR juga semakin kecil. Nilai tersebut dapat diartikan 

bahwa investasi yang ditanamkan di Lumajang belum dapat langsung menimbulkan 

kenaikan output pada tahun yang sama saat investasi ditanamkan tetapi masih 

memerlukan waktu beberapa tahun lagi.  Selain itu bisa disimpulkan bahwa akumulasi  

efek dari investasi yang ditanamkan pada setiap tahun selama periode 2012-2016 makin 

efisien dalam meningkatkan nilah tambah bruto.  

5. Rata-rata koefisien ICOR sektoral berdasarkan metode akumulasi pada semua lag (lag 0 - 

lag 3) periode 2010-2014 menghasilkan koefisien terbesar untuk sektor Listrik, Gas dan 

Air bersih.  Sedangkan koefisien ICOR terkecil pada semualag( lag 0 - lag 3 ) terjadi pada 

sektor Bangunan/Konstruksi. 

6. Banyak faktor yang mempengaruhi bahwa suatu sektor lebih efisien dibandingkan 

sektor lain, karena karakteristik setiap sektor berbeda-beda. Sehingga, bukan berarti 

koefisien ICOR suatu sektor yang lebih rendah dari sektor lain menandakan bahwa 

sektor yang disebut pertama produktivitasnya lebih efisien dibanding sektor yang 

disebut kedua. Lebih relevan bila perbandingan tersebut dilakukan untuk sektor yang 

sama tetapi untuk waktu dan tempat yang berbeda. 

 

6.2 S a r a n 

Apabila diinginkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang ke depan ada 

kenaikan sebesar satu satuan dalam persen, maka yang paling memungkinkan sektor 

ekonomi yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi tersebut, pertama adalah Sektor 

Pertanian dengan cara memacu teknologi pertanian dan luas panen guna peningkatan 

volume produksi.  Dipilihnya Sektor Pertanian karena sektor ini merupakan sektor ekonomi 

penyangga yang cukup dominan terhadap pembentukan struktur ekonomi kabupaten 

Lumajang dan memiliki nilai ICOR yang cukup rendah.  Kedua adalah Sektor Konstruksi 

yang mempunyai peluang untuk bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

Lumajang karena memiliki rata-rata koefisen ICOR terendah dibandingkan sektor lainnya.  

Sedangkan sektor ekonomi yang lainnya karena dominasinya terhadap struktur 

ekonomi masih relatif kecil dan juga ketika digunakan sebagai sasaran untuk menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan investasi yang relatif besar. Yang menjadi 

masalah di sini adalah, apakah dengan investasi yang besar akan selalu memberikan 
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kepastian bahwa investasi yang ditanam tersebut efisiensinya bisa terpenuhi.  Karena masih 

ada keraguan terhadap masalah ini maka sebaiknya sektor ekonomi selain sektor Pertanian 

dan sektor Konstruksi untuk sementara waktu belum bisa digunakan sebagai sektor 

ekonomi andalan yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lumajang. 
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 6.495.255,30   7.174.158,50   7.819.878,80   8.714.134,99   9.689.815,87   10.409.735,08 

2. Pertambangan dan Penggalian 713.819,50     732.041,30     763.188,27     870.112,46     941.208,43     1.085.296,68   

3. Industri Pengolahan 3.032.033,90   3.302.214,00   3.645.790,61   4.144.782,79   4.600.825,72   5.026.284,65   

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 18.517,30       19.776,40       20.520,48       22.112,08       23.719,54       25.201,70       

5. Bangunan 1.094.005,90   1.248.690,00   1.423.807,57   1.635.101,59   1.821.149,02   2.038.503,72   

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 2.144.883,20   2.435.218,70   2.759.678,08   3.078.570,67   3.419.043,06   3.760.878,58   

7. Pengangkutan dan Komunikasi 748.111,70     824.122,90     927.892,96     1.033.468,40   1.138.046,67   1.261.540,20   

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 533.437,00     605.434,50     695.479,04     770.613,25     874.928,17     956.893,96     

9. Jasa-Jasa 1.298.434,20   1.441.692,80   1.580.717,72   1.714.223,15   1.908.378,32   2.073.744,98   

16.078.498,00 17.783.349,10 19.636.953,53 21.983.119,38 24.417.114,80 26.638.079,55 

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang 

Keterangan : *) Angka Sementara

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

2016 *)

Lampiran 1

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LUMAJANG

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2011-2016 (JUTA RUPIAH) 

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015

(1)
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 40,40             40,34             39,82             39,64             39,68             39,08             

2. Pertambangan dan Penggalian 4,44               4,12               3,89               3,96               3,85               4,07               

3. Industri Pengolahan 18,86             18,57             18,57             18,85             18,84             18,87             

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,12               0,11               0,10               0,10               0,10               0,09               

5. Bangunan 6,80               7,02               7,25               7,44               7,46               7,65               

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 13,34             13,69             14,05             14,00             14,00             14,12             

7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,65               4,63               4,73               4,70               4,66               4,74               

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 3,32               3,40               3,54               3,51               3,58               3,59               

9. Jasa-Jasa 8,08               8,11               8,05               7,80               7,82               7,78               

100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang 

Keterangan : *) Angka Sementara

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

2011 2012 2013 2014 2015

Lampiran 2

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LUMAJANG

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2011-2016 (PERSEN) 

(1)

2016 *)SEKTOR
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 6.036.371,10   6.349.110,50   6.521.733,63   6.729.743,34   6.941.322,00   7.135.609,48   

2. Pertambangan dan Penggalian 695.522,40     703.743,00     709.969,72     734.109,12     731.404,78     794.370,17     

3. Industri Pengolahan 2.844.436,60   3.001.531,10   3.219.316,70   3.454.521,15   3.642.319,28   3.810.152,15   

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 18.533,80       19.778,80       20.693,94       21.112,40       22.018,61       22.604,90       

5. Bangunan 1.013.810,20   1.084.249,70   1.162.738,56   1.234.002,81   1.273.540,30   1.342.693,54   

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 2.049.747,50   2.245.331,20   2.472.648,40   2.648.457,58   2.833.600,78   3.017.418,76   

7. Pengangkutan dan Komunikasi 736.213,90     801.542,50     884.475,00     967.164,82     1.048.883,29   1.132.459,39   

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 504.168,10     546.810,50     597.288,64     638.491,24     680.180,79     718.521,82     

9. Jasa-Jasa 1.245.580,40   1.301.290,40   1.360.718,38   1.423.926,78   1.503.676,37   1.581.337,76   

15.144.384,00 16.053.387,70 16.949.582,97 17.851.529,24 18.676.946,20 19.555.167,96 

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

Keterangan : *) Angka Sementara

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Lampiran 3

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LUMAJANG

2013 2014 20152011 2016 *)

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

TAHUN 2011-2016 (JUTA RUPIAH) 

SEKTOR 2012

(1)
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 39,86             39,55             38,48             37,70             37,17             36,49             

2. Pertambangan dan Penggalian 4,59               4,38               4,19               4,11               3,92               4,06               

3. Industri Pengolahan 18,78             18,70             18,99             19,35             19,50             19,48             

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,12               0,12               0,12               0,12               0,12               0,12               

5. Bangunan 6,69               6,75               6,86               6,91               6,82               6,87               

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 13,53             13,99             14,59             14,84             15,17             15,43             

7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,86               4,99               5,22               5,42               5,62               5,79               

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 3,33               3,41               3,52               3,58               3,64               3,67               

9. Jasa-Jasa 8,22               8,11               8,03               7,98               8,05               8,09               

100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

Keterangan : *) Angka Sementara distr

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

2011 2012 2013 2014

Lampiran 4

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LUMAJANG

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

TAHUN 2011-2016 (PERSEN) 

2016 *)

(1)

2015SEKTOR
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 344.782,99     411.792,52     592.598,98     653.274,72     644.757,26     580.597,32     

2. Pertambangan dan Penggalian 34.369,12       39.046,28       33.714,67       30.249,86       28.910,41       29.971,61       

3. Industri Pengolahan 536.956,16     763.402,06     753.082,54     936.954,08     1.128.560,48   1.365.166,54   

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1.720,39         1.200,06         3.773,80         852,46            1.601,93         1.906,26         

5. Bangunan 51.344,15       58.988,13       56.194,32       46.003,46       67.821,76       70.509,46       

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1.718.558,03   1.897.338,07   2.273.958,94   2.470.477,61   2.689.673,52   3.090.753,10   

7. Pengangkutan dan Komunikasi 69.463,34       102.083,30     95.995,53       100.749,66     114.128,69     119.402,12     

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 293.458,14     137.753,76     105.083,35     101.932,76     106.993,43     110.753,19     

9. Jasa-Jasa 265.303,36     286.681,12     232.248,09     228.843,19     220.652,66     222.775,75     

JUMLAH 3.315.955,67   3.698.285,30   4.146.650,20   4.569.337,79   5.003.100,14   5.591.835,35   

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

Keterangan : *) Angka Sementara

2014 2015

(1)

20132011 2012 2016 *)

Lampiran 5

NILAI INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN LUMAJANG

MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

TAHUN 2011-2016

SEKTOR
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 10,40             11,13             14,29             14,30             12,89             10,38             

2. Pertambangan dan Penggalian 1,04               1,06               0,81               0,66               0,58               0,54               

3. Industri Pengolahan 16,19             20,64             18,16             20,51             22,56             24,41             

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,05               0,03               0,09               0,02               0,03               0,03               

5. Bangunan 1,55               1,60               1,36               1,01               1,36               1,26               

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 51,83             51,30             54,84             54,07             53,76             55,27             

7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,09               2,76               2,32               2,20               2,28               2,14               

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 8,85               3,72               2,53               2,23               2,14               1,98               

9. Jasa-Jasa 8,00               7,75               5,60               5,01               4,41               3,98               

JUMLAH 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

Keterangan : *) Angka Sementara

20152011 2012 2013SEKTOR 2016 *)

(1)

2014

Lampiran 6

DISTRIBUSI INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN LUMAJANG

MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)

TAHUN 2011-2016



Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Lumajang Tahun 2017                                                      53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 319.010,72     366.172,77     481.752,68     483.212,80     444.388,75     373.773,82     

2. Pertambangan dan Penggalian 33.340,41       37.715,84       30.572,24       24.444,27       21.615,55       20.602,83       

3. Industri Pengolahan 501.511,37     697.198,82     648.208,56     747.950,31     859.621,40     971.903,89     

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1.714,32         1.205,93         3.701,71         819,73            1.510,32         1.703,58         

5. Bangunan 47.370,47       51.464,17       44.732,52       33.252,95       45.632,73       43.616,94       

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1.635.086,24   1.757.732,76   1.986.034,41   2.035.603,42   2.144.735,85   2.328.911,77   

7. Pengangkutan dan Komunikasi 68.057,03       99.759,66       89.194,67       90.305,72       101.205,03     100.664,43     

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 276.132,89     125.008,29     87.969,94       80.891,07       80.029,33       78.104,28       

9. Jasa-Jasa 253.381,16     259.995,76     194.879,56     182.065,07     167.278,15     159.543,70     

JUMLAH 3.135.604,59   3.396.254,01   3.567.046,30   3.678.545,33   3.866.017,11   4.078.825,24   

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

Keterangan : *) Angka Sementara

(1)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)SEKTOR

NILAI INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 KABUPATEN LUMAJANG

MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

TAHUN 2011-2016
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 10,17             10,78             13,51             13,14             11,49             9,16               

2. Pertambangan dan Penggalian 1,06               1,11               0,86               0,66               0,56               0,51               

3. Industri Pengolahan 15,99             20,53             18,17             20,33             22,24             23,83             

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,05               0,04               0,10               0,02               0,04               0,04               

5. Bangunan 1,51               1,52               1,25               0,90               1,18               1,07               

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 52,15             51,76             55,68             55,34             55,48             57,10             

7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,17               2,94               2,50               2,45               2,62               2,47               

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 8,81               3,68               2,47               2,20               2,07               1,91               

9. Jasa-Jasa 8,08               7,66               5,46               4,95               4,33               3,91               

JUMLAH 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

Keterangan : *) Angka Sementara

2016 *)

(1)

20152011 2012 2013 2014

Lampiran 8
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 1,17 2,79 2,32 2,10 1,92

2. Pertambangan dan Penggalian 4,59 4,91 1,01 -7,99 0,33

3. Industri Pengolahan 4,44 2,98 3,18 4,58 5,79

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,97 4,04 1,96 1,67 2,91

5. Bangunan 0,73 0,57 0,47 1,15 0,63

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,99 8,74 11,58 11,58 12,67

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,53 1,08 1,09 1,24 1,20

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,93 1,74 1,96 1,92 2,04

9. Jasa-Jasa 4,67 3,28 2,88 2,10 2,05

JUMLAH 3,74 3,98 4,08 4,68 4,64

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

2016

KABUPATEN  LUMAJANG

Lampiran 9

KOEFISIEN  ICOR  SEKTORAL  DENGAN LAG  0
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SEKTOR 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pertanian 2,12 2,32 2,28 2,29

2. Pertambangan dan Penggalian 6,06 1,27 -9,04 0,34

3. Industri Pengolahan 3,20 2,76 3,98 5,12

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,32 8,85 0,90 2,58

5. Bangunan 0,66 0,63 0,84 0,66

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,73 11,30 10,99 11,67

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,20 1,08 1,11 1,21

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,48 2,14 1,94 2,09

9. Jasa-Jasa 4,37 3,08 2,28 2,15

JUMLAH 3,79 3,95 4,46 4,40

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

Lampiran 10
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SEKTOR 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4)

1. Pertanian 1,76 2,28 2,49

2. Pertambangan dan Penggalian 1,56 -11,30 0,39

3. Industri Pengolahan 2,96 3,45 4,46

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 2,88 4,08 1,40

5. Bangunan 0,72 1,13 0,48

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 10,00 10,73 11,07

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,21 1,09 1,08

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 3,03 2,11 2,11

9. Jasa-Jasa 4,11 2,44 2,34

JUMLAH 3,77 4,32 4,19

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

KABUPATEN  LUMAJANG
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SEKTOR 2012 2013

(1) (2) (3)

1. Pertanian 1,73 2,48

2. Pertambangan dan Penggalian -13,95 0,49

3. Industri Pengolahan 3,71 3,86

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,33 6,31

5. Bangunan 1,30 0,65

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 9,49 10,80

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,22 1,07

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 3,00 2,29

9. Jasa-Jasa 3,26 2,51

JUMLAH 4,11 4,06

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang
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Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Pertanian 1,96 2,26 2,17 2,09 1,88 2,06 2,25 2,17 2,11 1,88

2. Pertambangan dan Penggalian 1,37 1,26 1,10 1,13 0,60 0,57 -0,34 -3,12 -6,73 0,60

3. Industri Pengolahan 4,06 3,65 3,54 3,78 4,15 4,19 3,77 3,62 3,79 4,15

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 2,20 2,56 3,00 3,29 2,06 2,31 3,41 2,79 3,82 2,06

5. Bangunan 0,66 0,68 0,72 0,89 0,74 0,71 0,70 0,78 0,97 0,74

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 10,60 10,26 10,61 10,15 9,56 10,71 10,42 10,60 10,15 9,56

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,21 1,15 1,13 1,14 1,19 1,23 1,15 1,13 1,14 1,19

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,11 2,18 2,42 2,66 3,26 2,12 2,16 2,42 2,65 3,26

9. Jasa-Jasa 2,87 2,87 2,89 2,89 3,35 3,00 2,97 2,97 2,88 3,35

JUMLAH 4,21 4,14 4,08 4,09 3,87 4,22 4,15 4,09 4,09 3,87

Sumber : Badan Pusat Statistik  Kabupaten Lumajang

            Lampiran 13

SEKTOR

METODE AKUMULASI
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METODE STANDAR

KABUPATEN LUMAJANG




