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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik dan hidayahNya
sehingga publikasi “Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental
Labour Output Ratio (ILOR) Tahun 2011” dapat diterbitkan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan.
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang mulai menggeliat
dalam proses pembangunan di Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan perencanaan
yang memadai pada semua sektor yang terarah dan sebaik-baiknya. Untuk itu hasilhasil pembangunan seluruh sektor perlu dievaluasi dan dianalisa untuk kemudian
dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan berikutnya. Salah satu indikator
yang biasa digunakan untuk evaluasi dan perencanaan terutama yang berkaitan
dengan investasi dan Ketenagakerjaan adalah Incremental Capital Output Ratio
(ICOR) untuk mengukur efisiensi dari suatu investasi dan Incremental Labour Output
Ratio (ILOR) untuk mengukur efisiensi penyerapan tenaga kerjanya.
Publikasi ini berisi besaran ICOR dan ILOR dari setiap sektor yang menjadi
ukuran kinerja investasi dan ketenagakerjaan pada pada rentang waktu sepuluh tahun
yakni 2002 – 2011, walau pergerakan data ICOR dan ILOR masih terlihat fluktuatif,
namun gambaran investasi menunjukan situasi yang menggairahkan untuk
berinvestasi di Situbondo.
Penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara BAPPEDA
Kabupaten Situbondo dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. Adanya
sumbang saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas
publikasi pada tahun mendatang.
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.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Situbondo, Juni 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Situbondo,

H A R S O N O, SE
NIP. 196104281980011001
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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayahNya,

sehingga

agenda

pembangunan

yang

telah

direncanakan

bisa

diselenggarakan dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten
Situbondo dari tahun ke tahun semakin maju dan semakin meningkat tingkat
kesejahteraan masyarakatnya.
Agar pembangunan yang dicanangkan bisa tepat sasaran, diperlukan dukungan
data/informasi yang relevan, tepat dan akurat untuk evaluasi perencanaan pembangunan.
“Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output
Ratio (ILOR) Tahun 2011” yang merupakan indikator Investasi dan tenaga kerja yang
penting artinya sebagai alat ukur atas hasil pembangunan terutama yang berdampak pada
percepatan pertumbuhan ekonomi di Situbondo dan sebagai bahan pengambilan
kebijakan pada masa yang akan datang.
Semoga bermanfaat baik bagi pemerintah, terutama bagi masyarakat luas.
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Situbondo,

Juni 2012

KEPALA BAPPEDA SITUBONDO,

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
NIP. 196201101989031019
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Bab I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi
merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi di hampir semua daerah. Namun
demikian, perencana pembangunan dihadapkan pada sumber daya yang terbatas
baik itu anggaran pemerintah, tabungan domestik, maupun kepemilikan sumber
daya lain seperti lahan pertanian, sistem irigasi, bahan galian, dan ketersediaan
tenaga kerja. Oleh karena itu, dana yang terbatas seharusnya diinvestasikan secara
bijak guna mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini diperlukan untuk mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan, walau hal tersebut tidak selalu berjalan linier.
Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi
biasanya telah ditentukan. Salah satu penentu pertumbuhan ekonomi adalah
investasi, maka agar target itu bisa ditentukan secara realistis diperlukan suatu
indikator yang berkaitan dengan investasi. Indikator yang diperlukan itu adalah
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dan
tambahan modal. Apabila suatu daerah mempunyai angka ICOR, maka daerah tidak
akan menemui kesulitan lagi menentukan berapa besarnya investasi yang
diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semakin
kecil nilai ICOR semakin besar produktivitas dan efisiensi dari investasi yang
ditanamkan. Konsekuensinya adalah dengan tingkat investasi yang sama, nilai
ICOR yang rendah akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin
tinggi.
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Dengan menghitung ICOR suatu wilayah, perencana ekonomi dapat
memperkirakan berapa kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi tertentu. Apabila dari APBD setempat tidak bisa menunjang
besarnya investasi yang diperlukan, maka sektor swasta harus dipacu untuk
melengkapi. Agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih operasional, maka target
pertumbuhan harus dibuat lebih dahulu, sebagai akibatnya maka koefisien ICOR
tiap-tiap sektor harus ditentukan, sehingga kebutuhan investasi di tiap-tiap sektor
bisa ditentukan. Selain dampak Invetasi terhadap ekonomi juga perlu dilihat
bagaimana penyerapannya terhadap tenaga kerja di Situbondo. Oleh karena itu
indikator yang diperlukan berkaitan tambahan output dan penyerapannya dengan
tenaga kerja adalah Incremental Labour Output Ratio (ILOR). Berbanding terbalik
dengan indikator Investasi, semakin besar nilai ILOR menunjukan produktivitas yang
tinggi dari dari tambahan output dalam penyerapannya terhadap tenaga kerja.
Dengan demikian manfaat dihitungnya ICOR dan ILOR antara lain adalah
memberikan

gambaran

tentang

efisiensi

dalam

penggunaan

kapita/outputl,

memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan model produksi (capital
intensive atau labour intensive), dan merupakan alat perencanaan untuk
memperkirakan kebutuhan investasi.
Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi,
yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi dan penyerapan
tenaga kerja yang full capacity. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi
dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karena itu
memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi pemerintah
daerah mengingat investasi pemerintah hanya merupakan bagian kecil dari total
investasi.
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Perbaikan iklim investasi bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat,
namun merupakan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat
secara umum.Kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang mulai
diterapkan sejak tahun 2001 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah
untuk turut berperan besar dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di
daerahnya. Dengan kewenangan di bidang pemerintahan yang telah diserahkan
kepada pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam menciptakan iklim investasi di
daerahnya masing-masing. Proses pengambilan kebijakan pembangunan yang
sebelumnya lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya menjadi
lebih dekat dengan masyarakat di daerah. Kesiapan dan kemampuan daerah dalam
berkreasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah
termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah awal yang perlu dilakukan oleh
Pemerintah Situbondo adalah menghitung besarnya perkiraan investasi yang
dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan yang akan ditetapkan. Antara lain
dengan memanfaatkan indikator ekonomi yang disebut Incremental Capital Output
Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR).
1.2 Tujuan
Secara umum tujuan penyusunan ICOR dan ILOR adalah mencari dasar
yang relevan bagi perencanaan investasi yang dibutuhkan Kabupaten Situbondo
untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang
ditetapkan.
Adapun secara khusus tujuan dari penyusunan analisis ICOR dan ILOR ini
adalah sebagai berikut :
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1.

Tersedianya model penghitungan ekonomi khususnya besarnya investasi
pada sektor-sektor di Kabupaten Situbondo.

2.

Tersedianya

model

penghitungan

ekonomi

khususnya

besarnya

penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor di Kabupaten Situbondo.
3.

Tersajikannya

ICOR

menurut

Lapangan

Usaha

berdasarkan

pengelompokan 1 digit International Standart Industrial Classification (ISIC)
Kabupaten Situbondo tahun 2002 - 2011.
4.

Tersajikannya ICOR menurut lag Investasi di Kabupaten Situbondo tahun
2002 – 2011.

5.

Tersajikannya

ILOR

menurut

Lapangan

Usaha

berdasarkan

pengelompokan 1 digit International Standart Industrial Classification (ISIC)
Kabupaten Situbondo tahun 2002 – 2011.

1.3 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan yang membahas latar belakang, permasalahan, tujuan, dan
cakupan

Bab II

Konsep Definisi dan Metodologi yang membahas Konsep dan definisi
mengenai pengertian investasi, output dan nilai tambah,ketenagakerjaan,
ICOR, ILOR serta metodologi yang meliputi sumber data, metode estimasi
investasi, metode penghitungan ICOR dan ILOR.

Bab III Analisis ICOR yang membahas perkembangan ICOR menurut lag lapangan
usaha dan Analisis ILOR yang juga membahas perkembangan ILOR
menurut lapangan usaha tahun 2002 – tahun 2011.
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Bab IV

Kesimpulan dan Saran yang membahas kesimpulan dari penulisan ini dan
saran yang bisa diberikan oleh penulis.
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BAB ΙΙ.
KONSEP DEFINISI DAN METODOLOGI

2.1 Konsep Definisi
2.1.1. Pengertian Investasi
Dalam konsep ekonomi investasi merupakan tambahan terhadap stok kapital.
Pengertian kapital secara fisik adalah seluruh barang modal yang digunakan dalam
proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan dan peralatan serta lainnya
.Dalam sistem pembukuan neraca perusahaan, yang dimaksud kapital adalah harta
tetap (fixed assets) suatu badan usaha. Secara umum kapital sering disebut sebagai
Gross Capital Stocks merupakan akumulasi/penumpukan pembentukan modal bruto
dari tahun ke tahun yang digunakan untuk menghasilkan produk baru.
Menurut konsep ekonomi mikro, penambahan asset perusahaan untuk
meningkatkan skala operasi diartikan sebagai investasi. Asset yang dimaksud
mencakup asset seperti bangunan, mesin, peralatan, dan sejenisnya dan asset
lancar seperti uang serta asset lain yang dapat segera diuangkan.

Sedangkan

dalam konsep ekonomi makro, investasi dapat diartikan sebagai penambahan fisik
atas barang-barang modal tetap dan perubahan stok (sesuai konsep penghitungan
produk Domestik Bruto/PDB atau PDRB
Pengertian lain investasi sebagaimana dijelaskan dalam System of
National Accounts (SNA) adalah bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
identik dengan besarnya investasi fisik (real investment) yang direalisasikan di suatu
Negara/wilayah pada suatu waktu tertentu (physical domestic investment). Disebut
PMTB karena di dalamnya tidak termasuk perubahan stok (inventory). Sedangkan
yang disebut sebagai pembentukan Modal Bruto (PMB) adalah bahwa apabila
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR)
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didalamnya termasuk perubahan stok. Selanjutnya dalam tulisan ini akan lebih
difokuskan pada komponen PMTB.
Pembentukan barang-barang modal atau sering disebut dengan istilah
PMTB, meliputi pembuatan dan pembelian barang modal baru baik dari dalam
negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah. Untuk
lebih jelasnya, cakupan pembentukan modal tetap secara ringkas dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Barang modal baru dalam bentuk konstruksi, mesin-mesin, alat pengangkutan
dan

perlengkapan yang mempunyai umur satu tahun atau lebih;

b. Biaya untuk perubahan dan perbaikan berat barang-barang modal yang akan
meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian;
c. Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan tanah, perluasan areal hutan
dan daerah pertambangan serta penanaman dan peremajaan tanaman keras;
d. Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu,
pengangkutan dan sebagainya, tidak termasuk untuk dipotong;
e. Margin perdagangan dan ongkos-ongkos lain yang berkenaan dengan transaksi
jual beli tanah, sumber mineral, hak penguasaan hutan, hak paten,hak cipta dan
barang-barang modal bekas.
Sedangkan stok (inventory) dapat diartikan sebagai penjumlahan dari barangbarang jadi yang belum terjual, barang-barang setengah jadi serta bahan-bahan
yang belum terpakai/digunakan. Stok akhir tahun dikurangi stok awal tahun
merupakan perubahan stok, yang merupakan bagian dari investasi sebagaimana
dimaksud di atas.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR)
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2.1.2 Pengertian Output dan Nilai Tambah
Output adalah hasil yang diperoleh baik berbentuk barang atau jasa dari
pemanfaatan seluruh faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kapital dan
kewirausahaan. Output ini merupakan seluruh nilai tambah neto atas dasar biaya
faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha, atau dari sudut produksi
barang/jasa yang diminta disebut sebagai permintaan akhir.
Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan
jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam suatu periode
tertentu. Output nasional ini biasa disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan
pada tingkat wilayah regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Yang dimaksud output dalam pengertian ICOR adalah tambahan (flow) produk dari
hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dilihat dari sudut pandang
perusahaan, output mencakup nilai komoditi yang dihasilkan selama suatu periode
dan nilai perubahan stok komoditi yang masih dalam proses.
Output dinilai atas dasar harga produsen dan nilainya bersifat bruto karena
masih mengandung nilai penyusutan.
Konsep nilai tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output.
Keduanya merupakan konsep penghitungan neraca ekonomi yang berkaitan dengan
kegiatan produksi. Nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara
yang digunakan dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Nilai input antara
tersebut bertambah karena mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi
barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup seluruh
komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, separti
bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, listrik dan lain sebagainya.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR)
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Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi
adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar
harga pasar. Nilai tambah bruto inilah yang dipakai dalam penghitungan ICOR.

2.1.3 Rasio Modal Output (COR) dan Rasio Modal Output Marginal
(ICOR)
Pengertian ICOR sebenarnya didasarkan pada konsep rasio modal terhadap
Output atau Capital Output Ratio (COR), dimana konsep yang sama dikenal sebagai
koefisien nilai modal (pembentukan modal) dengan nilai output. Koefisien modaloutput menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk memproduksi satu unit
output. Konsep ini mendasari pemikiran tentang tambahan modal (investasi) yang
diperlukan untuk meningkatkan output sebanyak satu unit atau satuan.
Dalam ilmu ekonomi secara umum dikenal dua konsep rasio modal-output,
yaitu :
a. Rasio modal-output atau Capital Output Ratio (COR).
Rasio yang menunjukkan hubungan antara persediaan modal yang ada dengan
output yang dihasilkan, yang sering dikenal dengan Average Capital Output Ratio
(ACOR). Nilai COR diperoleh dengan cara membandingkan antara akumulasi
modal yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan pada suatu periode
tertentu.
b. Rasio Modal-Output Marginal atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Rasio yang menunjukkan besarnya tambahan kapasitas (investasi) baru yang
dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output.
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Perbedaan antara rasio modal dan rasio marginal adalah rasio modal bersifat
statis, sedangkan rasio marginal bersifat dinamis karena menunjukkan tambahan
atau kenaikan. Maka konsep yang sering digunakan untuk melihat perilaku investasi
(efisiensi) dan kebutuhan investasi yang akan datang adalah konsep ICOR.
Rasio modal output marginal mengacu kepada teori Harrod-Domard yaitu
menunjukkan hubungan antara peningkatan stok kapasitas produksi dan
kemampuan masyarakat untuk manghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan
stok kapasitas produksi (∆K), semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk
menghasilkan output atau tambahan output yang dihasilkan (∆Y).
Memperkirakan koefisien COR atau ICOR untuk mendapatkan gambaran
tentang kebutuhan investasi pada masa yang akan datang, bukan merupakan
suatu hal yang mudah karena keadaan koefisien tidak hanya ditentukan oleh
investasi yang ditanamkan saja tetapi akan dipengaruhi oleh tingkat penerapan
dan perkembangan teknologi dalam proses produksi yang digunakan. Oleh sebab
itu dalam pencapaiannya ICOR hanya digunakan untuk mengestimasi kebutuhan
investasi dalam jangka yang tidak terlalu panjang.
Secara matematis ICOR dinyatakan sebagai rasio antara pertumbuhan
modal (investasi) terhadap tambahan output, atau dinotasikan sebagai berikut :
ICOR = ∆K / ∆Y
Keterangan :
∆K = Investasi atau penambahan kapasitas
∆Y = Pertumbuhan atau penambahan Output
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Secara teoritis ICOR dapat diukur melalui bentuk fisik atau nilai. Namun
untuk memudahkan penghitungan ICOR selalu dilakukan dalam bentuk nilai.
Sebenarnya ICOR dapat dibagi ke dalam Net ICOR (ICOR bersih) dan
Adjusted ICOR (ICOR yang disesuaikan). Net ICOR menginterprestasikan ICOR
telah bersih dari perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor-faktor lain, seperti
tambahan tenaga kerja, kemampuan teknologi dan lain sebagainya. Konsep ini
mempertimbangkan ICOR dengan suatu asumsi Ceteris Paribus, yaitu bahwa
pasokan faktor-faktor lain dianggap konstan.

Sedangkan Adjusted ICOR

mengasumsikan bahwa investasi diikuti oleh perubahan-perubahan dalam faktorfaktor lain. Yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep Net ICOR karena
secara metodologis lebih mudah dan data dasar bagi penyusunan ICOR cukup
tersedia. Namun demikian, itu akan menyesatkan apabila kita menduga bahwa
kenaikan output semata-mata disebabkan oleh akumulasi modal.

2.1.4 Ketenagakerjaan
Penduduk dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu Penduduk usia
kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun keatas)
dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Angkatan kerja dan bukan angkatan
kerja. Angkatan kerja itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu Bekerja
dan Pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja dibagi menjadi 3 (tiga)
kelompok yaitu sekolah, mengurus rumahtangga dan kegiatan lainnya. Kategori
Bekerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang aktif bekerja dan
penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja tetapi untuk sementara waktu tidak
bekerja ( sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja ).
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Bagan Ketenagakerjaan

Penduduk

Penduduk
Usia Kerja

Bukan
Angkatan Kerja

Angkatan Kerja
Bekerja
Sedang
Bekerja
di bawah jam kerja normal
< 35 jam/minggu

Penduduk
Bukan Usia Kerja

Penganggur

Sementara
Tidak Bekerja
Jam kerja normal
≥ 35 jam per minggu

Setengah Pengangguran
Terpaksa
Setengah Pengangguran
Sukarela/ part time worker

Sekolah

Mencari Kerja

Mengurus
Rumah Tangga

Mempersiapkan
Usaha

Lainnya

Merasa tidak mungkin
mendapatkan pekerjaan
Sudah diterima tapi belum
mulai bekerja

2.2 Metodologi
Metodologi yang disajikan pada subbab berikut ini meliputi sumber data,
metode estimasi investasi, estimasi ketenagakerjaan, metode penghitungan ICOR
dan ILOR dan perubahan tahun dasar.
2.2.1. Sumber Data
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai investasi yang ditanam
oleh para pelaku ekonomi (menurut institusi) di setiap sektor, dan data
ketenagakerjaan digunakan data penunjang yang diperoleh dari :
1. Hasil Survei khusus
-

Survei Khusus Pendapatan Regional

-

Survei Khusus Input Output
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-

Survei Khusus Lembaga Non Profit

-

Survei Khusus Pembentukan Modal Tetap

-

Survei Angkatan Kerja Nasional

2. Data Sekunder
-

Data posisi kredit dan tabungan dari Bank Indonesia

-

Data penunjang lainnya dari dinas/instansi terkait

2.2.2. METODE ESTIMASI INVESTASI
Ditinjau dari sudut pemilikan maka pembentukan barang modal tetap bruto
dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian modal oleh masingmasing lapangan usaha. Jika ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri maka
pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang.
a. Metode Langsung
Pembentukan modal tetap bruto oleh lapangan usaha dibagi menjadi
sembilan sektor yaitu : 1) Pertanian; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri
Pengelolahan; 4) Listrik dan Air Bersih; 5) Konstruksi; 6) Perdagangan, Hotel dan
Restoran; 7) Angkutan; 8) Bank dan Lembaga Keuangan lain; 9) Pemerintahan
dan Jasa-jasa.
Estimasi pengeluaran untuk pembelian barang modal tetap bruto dapat
dihitung secara langsung berdasarkan informasi atau statistik yang didapat dari
hasil survei khusus dan survei lain yang menunjang. Selain itu juga diperlukan
indikator atau data penunjang dari dinas-instansi terkait. Cara dan langkah
penghitungan untuk tiap sektor berbeda tergantung pada indikator atau data
penunjang yang ada.
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b. Metode Tidak Langsung
Metode atau pendekatan tidak langsung ini berdasarkan pada arus barang
(commodity flow), yaitu suatu pendekatan yang memanfaatkan informasi mengenai
penggunaan komoditi barang modal diseluruh sektor ekonomi. Estimasi yang
dihasilkan adalah pembentukan modal tetap menurut jenis atau wujud barang yaitu
dalam bentuk bangunan, mesin, alat transportasi, ternak, perlengkapan dan
barang modal lainnya.
Apabila perkiraan pembentukan modal tetap dihitung dengan metode
pendekatan arus barang, maka yang harus disediakan adalah informasi mengenai:


Jumlah penyediaan semua jenis barang baik sebagian atau seluruhnya yang
akan dijadikan pembentukan modal tetap bruto;



Penggunaan bermacam-macam barang yang mungkin hanya sebagian saja
yang dipakai sebagai barang modal, termasuk data lainnya yang mungkin
tersedia pada pembelian barang-barang modal;



Data output sektor konstruksi;



Data margin perdagangan dan pengangkutan.
Estimasi pembentukan modal menurut wujud/jenis barang modal dilakukan

secara bertahap, yaitu :
1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi
Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi, baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan, merupakan bagian dari output
sektor konstruksi, seperti diketahui kecuali perbaikan ringan output bangunan
langsung menjadi pembentukan modal.
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2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan
Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan dibedakan
antara mesin dan perlengkapan impor dan produksi dalam negeri. Mesin dan
perlengkapan impor dinilai atas dasar harga cost insurance freight (cif), bea
masuk, pajak penjualan (PPn) dan pajak-pajak lain. Nilai ini masih dikalikan
dengan prosentase alokasi komoditi impor ke pembentukan modal. Selanjutnya
nilai ini ditambah margin perdagangan dan pengakutan (TTM) dan biaya lain
untuk menghasilkan nilai di lokasi pembeli. Prosentasi alokasi dan TTM
diperoleh dari suvei khusus, sedangkan data cif, bea masuk, PPn, dan pajak
lainnya tersedia dalam statistik perdagangan luar negeri.
Pembentukan modal berupa mesin dan perlengkapan produksi industri dalam
negeri diperoleh dengan mengestimasi atas dasar harga konstan terlebih
dahulu. Nilai ini diperoleh dengan mengekstrapolasikan indeks produksi industri
besar/sedang tertimbang dengan nilai produksi industri dalam negeri yang
digunakan untuk pembentukan modal. Untuk memperoleh nilai atas dasar
harga berlaku diperoleh dengan mengalihkan nilai atas dasar harga konstan
dengan rata-rata tertimbang IHPB masing- masing industri.
3. Point 1 dan 2 diatas adalah langkah-langkah mendapatkan nilai total.
Pembentukan modal tetap bruto. Untuk mengestimasi PMTB di setiap sektor
digunakan besaran atau rasio PMTB yang diperoleh dari hasil berbagai survei
khusus dan rutin tahunan, digerakkan dan dikalikan terhadap output sektor.
Untuk beberapa sektor tertentu seperti sektor listrik dan air bersih, sektor
pertambangan dan pengalian, konstruksi digunakan data yang tersedia dari
tabel I-O. Sedangkan untuk sektor jasa-jasa adalah residual.
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2.2.3. Metode Penghitungan ICOR
ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital
(dalam hal ini investasi, ∆K = I) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah
satu unit output (dalam hal ini PDRB, ∆Y) baik secara fisik maupun nilai. Dalam
prakteknya penghitungan ICOR dilakukan dalam bentuk nilai dan dinilai dengan
harga konstan. Model dasar yang digunakan dalam mengahitung nilai ICOR
adalah :
ICOR =∆K / ∆Y
Keterangan :
∆K = Investasi atau penambahan kapasitas
∆Y = Pertumbuhan atau penambahan Output

Asumsi dasar yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini adalah
perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital atau
adanya investasi sedangkan faktor-faktor diluar investasi dianggap konstan
(Ceteris Paribus Assumption).
Dalam penghitungan ICOR digunakan konsep nilai tambah bruto, bukan
output. Bila model dasar tersebut diterapkan pada data deret waktu (time series),
maka untuk memperoleh suatu nilai ICOR yang mewakili dilakukan penghitungan
rata-rata sederhana. Model dapat dituliskan sebagai :
ICOR°t =1/n ∑ Ιt / (Yt-Yt-l)

…

Model 1
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Arti dari Model 1 di atas adalah investasi yang ditanamkan pada tahun t (I t)
menghasilkan output pada tahun t (Yt). Tambahan output tahun t tersebut
sepenuhnya adalah hasil dari penanaman investasi pada tahun t. ICOR° t biasa
disebut ICOR tanpa lag (lag 0).
Dalam kenyataan investasi yang ditanamkan pada suatu tahun memerlukan
waktu yang cukup lama untuk dapat menghasilkan output yang diinginkan. Oleh
karena itu Model 1 dapat dimodifikasi menjadi
ICOR¹t =1/n ∑ Ιt/ (Yt+1-Yt)

…

Model 2

Model 2 diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun t baru
menghasilkan output satu tahun kemudian (t+1). Tambahan output pada tahun t+1
sepenuhnya merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada tahun t.
Selanjutnya juga dapat dimodifikasi menjadi. ICOR1t biasa disebut sebagai ICOR
dengan lag-1.
Model 3 diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun t baru
menghasilkan output satu tahun kemudian (t+2). Tambahan output pada tahun t+2
sepenuhnya merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada tahun t. ICOR 2t
biasa disebut ICOR dengan lag-2.
ICOR²t =1/n ∑ Ιt/ (Yt+2-Yt+l)

… Model 3

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa penghitungan ICOR menggunakan
prinsip rata-rata sederhana. Sebagai pembanding disajikan pula penghitungan
ICOR dengan model Akumulasi investasi yang pada dasarnya menerapkan prinsip
rata-rata tertimbang.
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t=
t=m∑ ⁿ

(0,1It-1 + 0,9It)

ICOR = -------------------------------t=
t=m∑ ⁿ

Yt –Yt-1

Keterangan :
It

= Investasi atau penambahan kapasitas pada tahun ke-t

Yt

= Output pada tahun ke t

Yt-1

= Output pada tahun ke t-1

m

= Periode awal penghitungan

n

= Periode akhir penghitungan

Dalam pendekatan model akumulasi investasi ini total investasi sepanjang
periode referensi (t=m s/d t=n) dijumlahkan kemudian dibagi dengan penambahan
output pada periode yang sama.
Kelebihan model akumulasi investasi dibanding model dasar adalah pada
penggunaan prinsip rata-rata tertimbang. Dengan model standar yang dilakukan
adalah membagi investasi pada tahun t

s/d tn dengan tambahan output pada

periode terkait kemudian merata-ratakan hasil bagi tersebut selama n tahun, jadi
menggunakan rata-rata sederhana. Dengan rata-rata tertimbang akan dapat
dihindari fluktuasi yang sangat ekstrim. Jadi rata-rata sederhana dapat terpengaruh
dan bias.
Namun demikian metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu dapat
mencerminkan inefisiensi yang memang terjadi dalam praktek. Metode ini
memungkinkan diperhitungkannya kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak
termanfaatkan secara penuh atau idle capacity.
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Untuk mendapatkan satu nilai ICOR yang mewakili satu sektor ekonomi
dalam satu periode dipilih satu diantara model-model tersebut dengan mengkaji
sektor yang bersangkutan guna memperkirakan selang waktu yang diperlukan
sebelum suatu investasi dapat menghasilkan output.
2.2.4. Metode Penghitungan ILOR
Incremental Labor Output Ratio (ILOR)

merupakan koefisien yang

menghubungan antara penambahan tenaga kerja (ΔL) terhadap kenaikan output
atau produk yang dihasilkan (ΔY). Artinya jika terjadi penambahan tenaga kerja
maka output akan meningkat (ceteris paribus). Penambahan tenaga kerja
merupakan penambahan jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor ekonomi,
sedangkan penambahan output dicerminkan melalui penambahan PDRB.
Rumusnya:

ILOR 

L
Y

Dimana :
ΔL

= penambahan tenaga kerja sektor ;

ΔY

= penambahan output (PDRB ADHK).

Disamping perhitungan ILOR diatas, dapat pula dikembangkan turunannya,
diantaranya untuk melihat ILOR dalam satu periode pengamatan serta melihat
tenaga kerja yang terserap dalam setiap kenaikan outputnya, yakni PDRB ADHK.
Rumusnya :
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Dimana :
dimana: t-(t-i) = selisih antara awal dan akhir periode
2.2.5. Perubahan Tahun Dasar
Dampak perkembangan ekonomi baik secara global, nasional maupun
domestik telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di suatu
wilayah, baik yang disebabkan perubahan tingkat harga maupun produk yang
dihasilkan. Struktur perekonomian merupakan hal yang penting dalam penyusunan
ICOR dan ILOR. Hal ini terutama berkaitan dengan penghitungan investasi
berdasarkan harga konstan.
Berdasarkan data historis, harga satuan maupun produksi yang digunakan
untuk penghitungan investasi dan PDRB mengalami perubahan setiap tahun.
Akibatnya struktur investasi dan PDRB juga berubah.

Jika perubahan sektoral

terjadi secara proporsional, maka sumbangan terhadap total investasi/PDRB akan
relatif sama dari tahun ke tahun. Akan tetapi kenyataannya bahwa fenomena
tersebut jarang sekali terjadi. Biasanya perkembangan setiap sektor tidak
proporsional, misalnya beberapa sektor tertentu melaju dengan cepat sedangkan
sektor lainnya sektor relatif lambat. Karena itu dalam jangka panjang sumbangan
setiap sektor berubah secara nyata (signifikan).
Rebasing yang merupakan suatu proses penepatan kembali tahun dasar
baru yang dipakai dalam penghitungan investasi/PDRB harus selalu diperbaharui
untuk mengakomodir perkembangan ekonomi yang terjadi. Mengingat tahun dasar
yang dijadikan sebagai rujukan penilaian sudah cukup lama, Persatuan BangsaBangsa (PBB) merekomendasikan kepada seluruh negara agar memperbaharui
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tehnik penghitungan Gross Domestik Product (GDP) atau PDB/PDRB, dengan
memakai tahun dasar yang dianggap up to date terhadap perkembangan yang
terjadi.

Bersamaan dengan dengan hal tersebut, tahun dasar penghitungan

investasi, ICOR dan lain sebagainya juga harus di update.
Publikasi ICOR dan ILOR tahun 2011 masih menggunakan tahun dasar
2000. Adapun alasan penggunaan tahun dasar 2000 adalah :
a.

Pertumbuhan
pertumbuhan

b.

ekonomi

dengan

tahun

dasar

1993

lebih

rendah

dari

ekonomi dengan tahun dasar 2000

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata pertumbuhan
ekonomi sektoral.

c.

Merupakan tahun dasar yang direkomendasi oleh PBB untuk digunakan oleh
semua negara berdasarkan panduan “The System Of National Accounts
(SNA) yang baru”.

d.

Pengeseran tahun dasar merupakan suatu hal yang dilakukan secara reguler.

e.

Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada tahun 2000 menunjukkan keadaan
yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
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BAB III
PEMBAHASAN ICOR dan ILOR SITUBONDO

3.1 Perkembangan Ekonomi,Investasi dan Ketenagakerjaan
Perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar berlaku di tahun 2011
tercatat sebesar Rp 9,28 triliun meningkat sebesar 12,21 persen dari 2010. PDRB
Kabupaten Situbondo pada tahun 2010 sebesar Rp. 8,27 Triliun. Sedangkan tahun
2009 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.7,37 triliun. Sementara laju
pertumbuhan PDRB atau biasa disebut pertumbuhan ekonomi yang merupakan
perubahan jumlah barang dan jasa yang di produksi disuatu wilayah pada tiga tahun
terakhir menunjukan perkembangan yang menggembirakan yakni meningkat pada
tahun 2009 sebesar 5,15 persen, kemudian tahun 2010 sebesar 5,75persen dan tahun
2011 sebesar 6,31persen.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan merupakan
dua sektor pendukung terbesar dalam perkembangan ekonomi di tahun 2011. Sektor
Perdagangan, hotel dan restoran memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,73
persen. Sektor Keuangan adalah sektor kedua yang memiliki pertumbuhan tertinggi,
yakni sebesar 9,21persen.
Dari berbagai teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat disarikan bahwa
investasi merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini
karena dengan investasi, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dipacu. Fungsi
investasi dalam perekonomian antara lain adalah untuk mengoptimalkan kapasitas dari
faktor-faktor produksi. Dengan kata lain investasi merupakan stimulan yang diharapkan
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dapat

menggerakkan

membangkitkan

perekonomian.

kegiatan-kegiatan

Secara

ekonomi

lebih

yang

spesifik,

baru

investasi

atau

akan

meningkatkan

produksi/output pada kegiatan ekonomi yang kapasitasnya belum sepenuhnya terpakai.
Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo menurut Sektor
Tahun 2011

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sektor
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Konstruksi
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
Pertumbuhan Ekonomi

2011
(Persen)
2,21
2,00
7,01
4,81
6,01
9,73
8,58
9,21
6,26
6,31

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

Investasi oleh PMA di di Kabupaten Situbondo berdasarkan data dinas
perindustrian dan Perdagangan terdapat tujuh perusahaan dan sebagian besar
bergerak pada industry pengolahan ikan dan pembekuan. Selain itu juga Investasi oleh
pemerintah pusat dalam hal ini terutama dilakukan oleh PTPN dan bergerak di bidang
industry pengolahan makanan terutama gula dan kopi. Selain itu juga Investasi yang
dilakukan pemerintah daerah Situbondo pada berbagai sektor pembangunan. Dan yang
tidak kalah penting adalah investasi yang dilakukan oleh swasta nasional baik yang
tergabung dalam korporasi maupun usaha perorangan.
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Secara umum total nilai investasi baru pada berbagai lapangan usaha di
Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun meningkat, dari Rp. 456,10 milyar pada
tahun 2002 menjadi Rp. 651,45

milyar pada tahun 2003, dan kembali meningkat

berturut-turut pada tahun 2004 hingga tahun 2011 yang mencapai 1.781,63 milyar.
Deretan angka tersebut pada tahun tertentu menunjukkan series data yang “naikturun”, yang

apabila tidak berhati-hati dalam memberikan makna terhadap angka

tersebut kita bisa keliru. Sekilas angka tersebut bermakna “baik” jika dibanding tahun
sebelumnya menunjukkan kenaikan, dan bermakna “buruk” jika menunjukkan
penurunan. Hal tersebut memang benar jika kajiannya adalah kinerja investasi. Akan
tetapi jika kajiannya kapital/asset tetap, maka deretan angka sebagaimana tersebut di
atas dari tahun ke tahun menunjukkan makna “baik”, karena dari tahun ke tahun asset
tetapnya meningkat sebesar investasi yang ditanam.

Tabel 3.2
Investasi Tahun 2002 - 2011
(Juta Rupiah, ADHB)
LAPANGAN USAHA
Pertanian
Pertb & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik & Air Bersih
Konstruksi
Pergag, Htl & Rest
Angkutan & Komks
Keuangan
Jasa-Jasa

02

03

04

05

06

124,775 261,671 296,301 285,316 281,411

Tahun
07

08

09

10

11

339,311

347,049

422,537

507,486

556,849

5,544

4,425

3,069

2,610

9,154

11,880

11,650

14,748

18,150

19,318

29,961

31,784

34,370

30,552

30,294

52,438

48,334

58,291

69,876

80,685

11,968

14,017

33,097

29,566

20,140

22,415

22,864

25,070

29,462

31,515

9,240

9,984

14,315

12,874

17,665

21,099

22,992

30,819

36,150

40,882

126,849 161,992 152,539 262,855 235,962

299,122

335,794

424,792

538,684

606,369

112,673

111,149

131,806

155,649

168,051

46,377

31,157

36,045

42,827

57,239

65,714

97,218 153,797

114,253

121,807

166,438

194,494

212,252

84,008

96,129 109,802

77,313 109,744

14,267

14,469

25,273

49,493

56,981 103,871

17,667

456,103 651,451 765,031 823,577 904,544 1,004,348 1,057,684 1,317,328 1,607,188 1,781,635
JUMLAH
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo
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Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi terbesar pada
perekonomian Kabupaten Situbondo dan dari sisi besaran investasi juga menduduki
peringkat ke pertama yaitu sebesar Rp. 606,36 milyar pada tahun 2011 atau sebesar
34,03 persen. Demikian halnya jika dilihat strukturnya, kontribusi sektor ini dalam
perekonomian Kabupaten Situbondo sebesar 35,55 persen, hal yang lumrah karena
terutama subsektor perdagangan baik perdagangan eceran maupun perdagangan
besar dan subsektor restoran yang meliputi restoran, rumah makan, warung, kedai
hingga penjual makanan keliling mempunyai keunggulan dalam hal kecepatan
perputaran aliran uang dalam menghasilkan output, apalagi modal awal yang
dibutuhkan per unit usaha tidak terlalu besar.

Keunggulan lainnya pada ke dua

subsektor tersebut tidak memerlukan kemampuan/ketrampilan yang tinggi. Sementara
itu subsektor hotel di Kabupaten Situbondo seiring dengan meningkatnya arus
pariwisata serta kapasitasnya sebagai jalur utama lintas utama Trans Jawa-Bali dan
berkembangnya perekonomian di Situbondo, memiliki prospek pengembangan yang
cerah, namun Investasi di subsektor ini berbanding terbalik dengan subsector
perdagangan dan subsektor restoran dan rumah makan yang lebih membutuhkan
modal awal yang besar. Kedepan Kabupaten Situbondo memerlukan hotel dengan
fasilitas yang lebih memadai terutama untuk event nasional dan internasional.
Sektor berikutnya yang memiliki kontribusi Investasi

terbesar kedua adalah

Sektor Pertanian. Jika kita mengamati series sepuluh tahun kebelakang investasi di
sektor ini, kita mendapati bahwa pada sektor ini sebelum tahun 2008 selalu
memberikan kontribusi investasi terbesar diatas Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah
makan. Namun kondisi Investasi berubah sejak krisis global tahun 2008 dimana saat
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sektor lain tertekan namun sektor perdagangan justru dapat dilihat sebagai “peluang”
bertahan yang paling realistis menghadapi dampak krisis global. Di tahun tersebut
kondisi Investasi sektor pertanian dilihat atas dasar harga konstan berada di urutan
kedua. Namun secara harga berlaku yang masih mengandung nilai inflasi memang
masih tetap sektor pertanian yang teratas dan baru di tahun 2009 sektor pertanian
beralih kontribusinya sebagai penyumbang Investasi terbesar kedua. Sumbangan
sektor pertanian pada struktur perekonomian di Situbondo sejalan dengan investasinya
yakni sebesar 31,15 persen di tahun 2011.
Investasi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan investasi atas dasar harga
berlaku. Artinya investasi dimaksud dinilai dengan harga tahun berjalan. Dengan kata
lain nilai tersebut masih mengandung nilai inflasi. Apabila diinginkan melihat besaran
investasi yang tidak mengandung angka inflasi, maka dapat dilihat investasi atas dasar
harga konstan (ADHK).
Perkembangan investasi (ADHK) yang ditanamkan di Kabupaten Situbondo mulai
tahun 2001 hingga 2011 berturut-turut adalah sebesar Rp 462 milyar (2001), Rp 362
milyar (2002), Rp 485 milyar (2003), Rp 527 milyar (2004), Rp 499 milyar (2005), Rp
499 milyar (2006), Rp 497 milyar (2007). Rp 479 milyar (2008), Rp 604 milyar (2009),
Rp 604 milyar (2010) dan di tahun 2011 sebesar Rp 649 milyar Selanjutnya jika
perkembangan tersebut dibandingkan dengan perkembangan investasi adhb, maka
nampak jelas bahwa investasi adhb lebih fluktuatif dibanding investasi adhk. Hal ini tak
lain karena fluktuasi investasi adhb tidak hanya disebabkan perubahan jumlah
investasinya saja, melainkan juga oleh kenaikan harga.

Sedangkan investasi adhk

hanya dipicu oleh perubahan jumlah investasi saja.
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Sementara penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut tidak selalu
berbanding lurus dengan Investasinya. Secara tradisional sektor yang selalu menyerap
tenaga kerja terbesar di Situbondo sejak tahun 2001 – 2011 adalah sektor pertanian
yang terdiri dari subsektor pertanian tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan,
subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, subsektor kehutanan dan subsektor
perikanan. Perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian ini dari tahun ke
tahun menunjukan tren yang menurun, di tahun 2001 – 2005 berada di kisaran 60
persen dari total penduduk yang bekerja, dan menjadi berada di sekitar kisaran 50
persen di tahun 2010 – 2011. Namun dari besaran persentase tersebut di tahun 2010 –
2011, penyerapan sektor tenaga kerja masih yang terbesar dibandingkan dengan
sektor yang lain. Sementara Sektor yang memiliki andil terbesar dalam perekonomian di
Situbondo dan penyumbang Investasi baru terbesar di tahun 2009 – 2011 yakni sektor
perdagangan, hotel dan restoran “hanya” menyerap 18.00 persen tenaga kerja di
Situbondo pada tahun 2011.
Berbeda dengan Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada perputaran arus
investasi, untuk penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tersebut tidak
membutuhkan spesifikasi keterampilan yang tinggi bahkan semua tingkatan pendidikan
dapat terserap. Sebagian diantaranya merupakan pekerja bebas sektor pertanian yakni
penduduk yang tidak memiliki sawah atau lahan sendiri dan mengandalkan tenaga
dalam bekerja serta tidak memiliki tuan/majikan yang tetap.

Sedangkan sektor

perdagangan, hotel dan restoran lebih membutuhkan suntikan modal selain
kemampuan berdagang.
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Sektor lain yang memberikan penyerapan tenaga kerja tertinggi ketiga dan keempat
adalah sektor Jasa dan sektor Industri. Selama tahun 2001 – 2011 perkembangan
penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut tidak berubah jauh. Di tahun 2011 sektor
jasa menyerap 12,43 persen tenaga kerja dan sektor Industri sebesar 10,01 persen.
Pada kedua sektor tersebut penyerapan tenaga kerja lebih membutuhkan spesifikasi
keterampilan dan pendidikan yang lebih dibandingkan sektor pertanian.
Komposisi struktur tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Struktur Tenaga Kerja Tahun 2002 - 2011
(Persen)
LAPANGAN USAHA
Pertanian
Pertb & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik & Air Bersih
Konstruksi
Pergag, Htl & Rest
Angkutan & Komks
Keuangan
Jasa-Jasa
JUMLAH

Tahun
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

60.06
0.19
5.81
0.06
3.40
15.81
5.74
0.45
8.47

60.22
0.15
5.24
0.05
2.65
17.93
4.55
0.38
8.83

60.80
0.28
4.94
0.10
2.39
14.35
5.92
0.82
10.40

60.06
0.63
6.74
0.18
1.52
13.74
5.61
0.96
10.56

58.30
0.53
8.58
0.13
1.11
15.33
4.10
1.12
10.80

52.67
0.45
6.80
0.22
1.26
17.45
4.25
0.71
16.17

52.26
0.46
6.81
0.22
1.26
17.85
4.25
0.72
16.18

47.19
1.00
9.52
0.25
2.41
21.20
3.39
1.11
13.93

50.94
0.37
9.19
0.16
3.66
18.50
3.54
0.85
12.79

49.59
0.78
10.01
0.06
4.04
18.00
4.19
0.90
12.43

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo
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3.2 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)
ICOR yang disusun menggunakan konsep neto (Net ICOR) yang didasarkan
pada asumsi bahwa perubahan output hanya disebabkan oleh perubahan kapital atau
adanya Investasi. faktor-faktor lain yang mempengaruhi diluar Investasi dianggap
konstan.

Ini merupakan salah satu kelemahan konsep neto, karena pada

kenyataannya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi output, seperti : Pemakaian
tenaga kerja (tenaga kerja terlatih, sikap mental/attitude), Penerapan teknologi,
pengaturan kelembagaan sarana prasarana, ketersediaan sumber daya alam, dan
kemampuan kewirausahaan. Sehingga ICOR sebenarnya akan lebih rendah, apabila
kita mempertimbangkan faktor-faktor lain tersebut dalam penghitungan ICOR (Adjusted
ICOR).
Namun demikian dari catatan pembangunan di berbagai negara selama
beberapa dekade terakhir, dapat dilihat bahwa walaupun akumulasi kapital bukan
merupakan suatu syarat yang cukup (a sufficient condition) bagi suksesnya
pembangunan, namun apabila suatu negara atau daerah ingin menjadi lebih kaya dan
maju, maka investasi harus didorong serta hasil dari investasi (output) harus tinggi. Dari
perspektif ICOR, makin tinggi tambahan hasil (output) yang disebabkan oleh suatu
kegiatan investasi, maka ICOR makin kecil atau dengan kata lain produktivitas investasi
tersebut makin tinggi.
ICOR dihitung dengan menggunakan lag-0, lag-1, dan lag-2.

Lag-0 berarti

bahwa investasi yang ditanam pada tahun ke-t akan mulai menghasilkan output pada
tahun ke-t juga (pada tahun yang sama). Lag-1 berarti bahwa investasi yang ditanam
pada tahun ke-t akan mulai menghasilkan output pada tahun ke t+1. Lag-2 berarti
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bahwa investasi yang ditanam pada tahun ke-t akan mulai menghasilkan output pada
tahun ke t+2.

3.1.1 ICOR Lag 0
Sebagaimana kita ketahui, ICOR Lag-0 berarti bahwa investasi yang ditanam
pada tahun ke-t akan mulai menghasilkan output pada tahun ke-t juga (pada tahun
yang sama), sedangkan koefisien ICOR Incremental Capital Output Ratio adalah suatu
besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang
dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Dalam pembahasan ini
tambahan kapital (investasi) baru adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan
output. Karena unit PMTB bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara
unit output relative tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya
dinilai dalam bentuk uang (nominal).
Dari tabel dibawah, sejak tahun 2002 hingga tahun 2011 menunjukan bahwa
perkembangan ICOR lag-0 tahun di Kabupaten Situbondo pada beberapa titik tertentu
mengalami fluktuatif dimana pada beberapa titik tahun, perkembangan ICOR justru
naik. Di tahun 2002 nilai ICOR sebesar 4,91 kemudian di tahun 2003 sebesar 4,85.
Pada tahun 2004 naik sebesar 5,17 dan di tahun 2005 hingga 2007 berturut – turut
turun yakni 4,69 tahun 2005, lalu 3,40 di tahun 2006 dan di tahun 2007 sebesar 3,09.
Tahun 2004 terjadi ketidakefisienan investasi terutama pada sektor listrik dan air bersih
serta sektor angkutan dan komunikasi. Ketidakefisienan investasi di tahun 2004 untuk
lag investasi 0 tahun tersebut bahkan lebih besar dibandingkan tahun 2005 dimana saat
itu terjadi krisis yang diakibatkan kenaikan harga BBM. Penurunan investasi lebih cepat
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dibanding penurunan pertambahan output, sehingga ICOR pada tahun 2005
menunjukkan penurunan dibanding tahun 2004.

Dari sisi output, di tahun 2004

besarnya kenaikan Investasi tidak diikuti dengan besarnya pertambahan output.
Kemudian pada tahun 2008 dan 2009 nilai ICOR kembali meningkat yakni menjadi 3,12
dan 3,71 dan di tahun 2010 dan 2011 secara berturut-turut menjadi 3,39 dan 3,10 yang
menunjukan pada dua tahun terakhir produktivitas investasi meningkat. Namun jika
dilihat secara umum sejak tahun 2002 hingga 2011 deretan nilai ICOR Situbondo juga
menunjukan

bahwa

perkembangan

Investasi

semakin

produktif

dan

efisien

meningkatkan output dari tahun ke tahun walau pada beberapa titik tahun masih
menunjukan inefisiensi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
ICOR Tahun 2002 - 2011
(Lag-0)
LAPANGAN USAHA

02

03

24.67

5.72

5.43

4.43

3.47

0.50

0.41

-1.40

-1.04

1.43

-8.38

6.11

2.74

2.08

1.59

7.56

6.16

26.70 19.75

8.38

0.92

1.74

1.87

1.37

3.54

3.71

2.97

4.35

7.22

10.69 16.90

7.27

7.21

9.49

2.50

5.28

7.56

4.91 4.85
JUMLAH
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

5.17

1. Pertanian
2. Pertb & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik & Air Bersih
5. Konstruksi
6. Pergag, Htl & Rest
7. Angkutan & Komks
8. Keuangan
9. Jasa-Jasa

04

05

Tahun
06
07

Rata-Rata
2002-2011

08

09

10

11

2.66

3.31

3.37

3.97

8.55

3.92

1.66

3.31

2.94

4.66

1.99

1.51

1.98

1.48

1.35

7.38

12.30 9.24

8.23

8.55

3.03

2.79

1.36

2.64

3.37

1.99

2.12

2.80

2.63

3.55

2.46

1.99

9.52

14.42 10.17

8.56

7.20

7.76

3.93

12.07

6.30

3.35

5.98

5.10

6.36

2.57

6.01

6.74

4.16

4.19

4.99

6.67

4.42

6.56
1.64
1.25
11.43
2.11
3.01
9.64
6.57
5.25

4.69

3.40

3.09

3.12

3.71

3.39

3.10

3.94

Rata – rata nilai ICOR Situbondo dalam 10 tahun terakhir adalah 3,94
pertahunnya. Sektor yang memiliki rata – rata ICOR terkecil adalah Sektor Industri 1,25,
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sedangkan sektor yang memilki rata-rata ICOR terbesar adalah sektor Listrik, Gas dan
Air bersih yakni 11,43. Jadi dalam prespektif ICOR, sektor yang memiliki tingkat
efisiensi tertinggi dalam Investasi adalah sektor Industri, untuk menambah 1 satuan
diperlukan investasi sebesar 1,25 satuan dan Sektor yang paling tidak efisien adalah
sektor Listrik, Gas dan Air bersih, untuk menambah output sebesar 1 satuan pada
sektor ini diperlukan investasi yang besar yakni 11,43 satuan.
Secara umum sektor yang memiliki nilai ICOR dibawah rata-rata kabupaten
dalam kurun waktu 10 tahun (tahun 2002 – tahun 2011) adalah sektor Pertambangan
dan

Penggalian,

Sektor Industri Pengolahan,

Sektor Konstruksi,

dan

sektor

perdagangan hotel dan Restoran. Sedangkan selebihnya memiliki nilai ICOR diatas rata
– rata kabupaten. Patut dicermati bahwa Sektor pertanian ternyata merupakan sektor
yang juga kurang efisien dalam produktivitas investasinya. Bahkan di tahun 2002
memiliki angka ICOR yang sangat besar yakni sebesar 24,67. Koefisien ICOR yang
relatif besar pada sektor tersebut terjadi karena investasi yang ditanamkan pada tahun
tersebut relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama
dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif
kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif
sehingga relatif kurang efisien. Jika kita melihat kebelakang patut diduga factor
bencana alam banjir Bandang tahun 2002 turut merusak infrastruktur pertanian dan
memberikan dampak minimnya kenaikan output sektor pertanian.
Sedangkan

Sektor

Konstruksi

sebagai

salah

satu

sektor

yang

juga

membutuhkan modal untuk menggerakkannya justru merupakan salah satu sektor yang
efektif dalam penempatan Investasinya terhadap output karena masih dibawah rata-rata
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kabupaten. Besarnya nilai tambah ouput pada sektor ini dibandingkan Investasinya
mengindikasikan bahwa kabupaten Situbondo masih sangat “haus” akan pembangunan
fisik terutama sarana dan prasarana untuk masyarakat. Sedangkan Sektor jasa justru
berkebalikan dengan sektor Konstruksi, pada sektor tersebut yang dibutuhkan pada
umumnya adalah keterampilan atau keahlian, dan biasanya Investasi yang ditanamkan
langsung menghasilkan di tahun itu juga. Akan tetapi di Situbondo Sektor jasa termasuk
dalam sektor yang kurang efisien dalam Investasinya. Patut diduga hal ini
disumbangkan oleh subsector jasa pemerintahan, apalagi subsector ini sangat
berperan pada perekonomian di Situbondo.
Sementara Sektor listrik gas dan air bersih serta sektor transportasi merupakan
sektor yang paling tidak efisien dalam produktivitas Investasinya terhadap output yang
tercermin dari tingginya nilai Icor hal ini tidak lepas dari karakter kedua sektor tersebut
yang padat modal dan biasanya Investasinya bersifat jangka panjang. Sementara ICOR
negatif dapat juga terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada
tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual,
rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan
barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum berproduksi
atau telah berproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan
dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya
investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICORpun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum
menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan
belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang
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modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi inefficiency. Namun demikian
secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi. Di Situbondo hal
tersebut pernah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian tahun 2004 dan
tahun 2005 juga sektor Industri tahun 2002.

3.1.2 ICOR lag 1
Berikutnya adalah ICOR lag 1 yakni dengan asumsi Investasi yang ditanamkan
pada tahun tertentu akan baru menghasilkan output satu tahun kemudian. Dengan
menggunakan ICOR lag-1 dalam penghitungan ICOR menyebabkan ICOR tahun 2011
tidak dapat diketahui, karena data perkembangan output pada tahun 2012 belum
tersedia.

Tabel 3.5
ICOR Tahun 2002 - 2011
(Lag-1)
LAPANGAN USAHA

04

05

2.82

5.19

5.19

3.87

2.46

3.51

2.72

3.74 8.38

-

0.56

-2.12 -1.43

0.46

3.40

1.81

2.59

2.72 4.57

-

5.95

2.68

1.78

1.29

1.75

1.65

1.40 1.24

-

5.98 12.30 25.84 12.41

7.11 13.02 8.15

8.06 8.02

-

1.92

1.42

1.75

2.60

2.67

1.37

2.06

3.22 1.88

-

3.11

3.45

2.85

2.57

2.49

2.57

2.79

2.22 1.81

-

10.34 15.92 16.38 11.20 10.89 9.92

5.94

7.57 3.66

-

7.76

8.17

9.36

3.74

5.51

5.48

4.20

5.29 2.33

-

4.93

4.35

7.24

4.73

6.27

4.22

3.58

6.45 4.24

-

4.21
1.39
2.26
11.21
2.10
2.65
10.20
5.76
5.11

3.62 4.76
JUMLAH
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

4.95

3.40

3.10

3.23

2.94

3.16 2.92

-

3.56

2.65

08

09

10

11

Rata-Rata
2002-2011

03

1. Pertanian
2. Pertb & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik & Air Bersih
5. Konstruksi
6. Pergag, Htl & Rest
7. Angkutan & Komks
8. Keuangan
9. Jasa-Jasa

02

Tahun
06
07
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Secara umum lag rata – rata ICOR antara tahun 2002 – 2011 mengalami
penurunan dari 3,94 pada lag-0 tahun menjadi 3,56 pada lag-1 tahun yang
mengindikasikan bahwa produktivitas Investasi yang semakin meningkat dalam kurun
waktu setahun setelah penanaman Investasi. Investasi yang ditanamkan pada tahun
2002 akan menghasilkan output di tahun 2003 dan memiliki nilai ICOR 3.62. jika
dibandingkan antara lag-0 dan lag-1 maka semua tahun kecuali pada tahun 2007 nilai
ICOR lag-1 lebih rendah dibandingkan dengan lag-0 tahun. Kemudian Investasi yang
ditanamkan pada tahun 2003 memiliki nilai ICOR 4,76 dan hal ini berarti tambahan
Investasi di tahun tersebut tidak efisien atau tidak cukup baik untuk memberikan
tambahan output pada tahun 2004. Nampaknya “sesuatu” terjadi di tahun 2004
sehingga output tidak dapat berkembang dengan baik dan patut diduga hal tersebut
berkaitan dengan hingar bingar pesta politik dan indikasi tersebut juga terjadi 5 tahun
kemudian di tahun 2009.
Namun “sesuatu” di tahun 2004 diperparah dengan krisis BBM di tahun 2005. Di
satu pihak kenaikan harga BBM telah menurunkan daya beli masyarakat secara tajam
yang mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan, sehingga ICORnya menjadi
besar.

Jadi baik dari perspektif permintaan (demand aspect) maupun penawaran

(supply aspect), situasi perekonomian makin buruk, sehingga kenaikan tambahan
output pada tahun 2005 melambat dan dampaknya ICOR lag-1 Kabupaten Situbondo
pada tahun 2004 makin besar dibanding tahun 2003 yakni 4,95.
Perkembangan Investasi membaik di tahun-tahun berikutnya, yakni tahun 2005
dan tahun 2006 dengan berkurangnya nilai Icor lag-1 yakni menjadi 3,40 dan 3,10.
Namun di tahun 2007 Investasi yang ditanamkan tahun tersebut tidak lebih baik dari
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tahun 2006 yang ditandai dengan meningkatnya nilai ICOR menjadi sebesar 3,23.
Investasi yang ditanamkan di tahun 2007 tertahan imbas krisis akibat kenaikan BBM
yang drastis di tahun 2008. Berikutnya Investasi di tahun 2008 memiliki nilai ICOR 2,94
dan di tahun 2009 naik kembali menjadi 3.16 dan di tahun 2010 turun menjadi 2,92.
Perkembangan Produktivitas Investasi dengan indicator ICOR lag-1 di
Kabupaten Situbondo dalam sepuluh tahun terakhir berjalan zig-zag menandakan iklim
investasi yang tidak stabil. Sementara itu dilihat per sektor, sektor yang memiliki nilai
rata – rata ICOR lebih rendah dari rata-rata nilai kabupaten antara tahun 2002 -2011
tetap sama seperti ICOR lag-0 yakni sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor
Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan sektor perdagangan hotel dan Restoran.
Sektor pertanian memiliki rata – rata ICOR lag-1 tahun sebesar 4,21 per tahun
dan justru di tahun 2010 merupakan tahun dengan nilai ICOR tertinggi yakni 8,38.
Tingginya ICOR di tahun tersebut beberapa hal antara lain biaya antara yang lebih
tinggi untuk mendapatkan output yang diakibatkan musim yang tidak stabil dan
serangan hama yang tinggi sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal, juga
tingginya

kebutuhan

akan

teknologi

dibidang

pertanian

untuk

meningkatkan

produktivitasnya. Dibutuhkan Investasi yang besar untuk dapat mendongkrak “sedikit”
output di sektor pertanian mencerminkan adanya inefisiensi pada sektor ini.
Berbeda dengan Sektor pertanian, sektor keuangan justru memiliki nilai ICOR
yang terendah di tahun 2010 dalam kurun waktu 2002 – 2011. Membaiknya kinerja
produktivitas Investasi di bidang keuangan tersebut tidak lepas dari tingginya programprogram pemerintah untuk terbentuknya lembaga keuangan mikro seperti koperasi
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wanita.

Sedangkan Sektor listrik gas dan air bersih dan sektor angkutan dan

komunikasi memiliki nilai ICOR tertinggi di tahun 2004 yang menunjukan rentannya
Investasi yang ditanamkan di tahun tersebut terhadap krisis BBM yang terutama
memang berdampak langsung pada sektor tersebut.
3.1.3 ICOR Lag 2
Jika Investasi yang ditanamkan baru akan menghasilkan output pada dua tahun
mendatang maka secara rata – rata nilai ICOR lag-2 tahun 2002 – tahun 2011 sebesar
3,29 poin. Lebih efisien dibandingkan dengan Investasi pada lag-0 dan lag-1 tahun
sebagaimana yang dapat kita perbandingkan dari tabel 3.1, tabel 3.2 dan tabel 3.3
dibawah ini. Hal itu berarti bahwa jangkauan Investasi memiliki nilai akumulasi yang
semakin baik seiring dengan berjalannya waktu.

Tabel 3.6
ICOR Tahun 2002 - 2011
(Lag-2)
LAPANGAN USAHA
1. Pertanian
2. Pertb & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik & Air Bersih
5. Konstruksi
6. Pergag, Htl & Rest
7. Angkutan & Komks
8. Keuangan
9. Jasa-Jasa
JUMLAH

02

03

04

05

2.55

Tahun
06
07

08

09

10

11

Rata-Rata
2002-2011

1.68

3.02

2.29

2.72

1.74

1.64

-

-

15.40 15.43 19.28

8.46

10.62 6.88

6.25

3.57

-

-

8.79

8.07

2.90

3.28

9.02

3.85

4.36

1.94

-

-

4.06

4.17

5.70

4.40

6.36

3.60

4.63

4.10

-

-

3.98
0.93
1.78
10.84
2.03
2.41
10.73
5.27
4.63

3.55

4.56

3.59

3.11

3.24

3.05

2.50

2.72

-

-

3.29

4.95

4.52

2.74

3.25

2.89

3.02

7.90

-

-

-2.87 -2.17

0.63

1.09

1.56

2.82

2.13

4.24

-

-

2.61

2.27

1.44

1.13

1.90

1.16

1.17

-

-

11.94 11.90 16.23 10.52 12.54 8.62
1.57

1.33

3.33

2.29

2.90

3.31

2.58

7.11

7.86

-

-

1.31

2.07

2.52

1.80

-

-

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo
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Sektor

yang

memiliki

tingkat

efisien

investasi

tertinggi

adalah

sektor

pertambangan dan penggalian, namun sektor tersebut tidak terlalu berpengaruh besar
dalam struktur perekonomian di Situbondo. Perannya dalam perekonomian di
Situbondo tahun 2011 hanya sebesar 2,18 persen. Berikutnya produktivitas Investasi
tertinggi rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir adalah pada sektor Industri Pengolahan
yakni sebesar 1,78 poin. Untuk menghasilkan output sebesar 1 satuan dibutuhkan
investasi sebesar 1,78 satuan atau jika dirupiahkan untuk mendapatkan satu juta rupiah
dalam PDRB dibutuhkan investasi baru senilai 1,78 juta rupiah. Sektor Industri
pengolahan merupakan salah satu sektor yang strategis di Situbondo karena perannya
sebesar 9,43 persen dalam struktur perekonomian di Situbondo. Sebagian besar
diantaranya adalah subsector Industri makanan, minuman dan tembakau yang meliputi
industry besar dan sedang serta industry kecil dan mikro. Industri Besar dan sedang
didukung oleh sekitar seratus perusahaan berdasarkan direktori perusahaan Industri
besar dan sedang Indonesia dan 11 207 unit usaha kecil dan mikro berdasarkan data
dinas perindustrian dan perdagangan Situbondo tahun 2011.
Secara umum dari tahun ke tahun berjalannya model Investasi di Situbondo
sangat fluktuatif. Beberapa hal dapat diidentifikasi sebagai pengaruh dampak krisis,
seperti nilai ICOR tahun 2003 (4,56 poin) dan tahun 2006 (3,24 poin) yang menunjukan
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berarti Investasi yang ditanamkan
pada tahun tersebut, tidak dapat berkembang dengan baik dalam menghasilkan output
di tahun 2005 dan 2008 dimana pada saat itu terjadi krisis global baik yang disebabkan
karena krisis BBM di Indonesia maupun resesi ekonomi dunia.
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Namun

di

tahun

2009,

dimana

Investasi

yang

ditanamkan

diasumsikan

mendapatkan output di tahun 2011 juga menunjukan tren ICOR yang meningkat
dibandingkan tahun 2008 yang menunjukan bahwa Investasi yang ditanamkan di tahun
2009 tidak bisa seefisien tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan nilai
Investasi pasca resesi ekonomi tahun 2008 dan pasca bencana banjir Bandang tahun
2008 yang ditanamkan tahun 2009 kurang memiliki daya dorong untuk mendongkrak
output terutama pada sektor pertanian.
3.3

INCREMENTAL LABOUR OUTPUT RATIO (ILOR)
ILOR dapat di interpretasikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan

banyaknya lapangan kerja baru yang bisa diciptakan dengan penambahan output
dalam hal ini adalah penambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun
yang sama, atau banyaknya nilai tambah baru (yakni output), yang bisa diciptakan oleh
karena tambahan satu tenaga kerja baru.

Tabel 3.7
ILOR Tahun 2002 - 2011

LAPANGAN USAHA
1. Pertanian
2. Pertb & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik & Air Bersih
5. Konstruksi
6. Pergag, Htl & Rest
7. Angkutan & Komks
8. Keuangan
9. Jasa-Jasa

04

05

Tahun
06
07

02

03

08

09

10

11

-2.60

-0.24

0.20

0.06

-0.01

-0.15

0.12

-0.22 0.22 -0.35

0.00

-0.02

-0.28

-0.77

-0.08

-0.13

0.02

1.06 -0.99 0.95

ILOR
2002-2011

0.34

-0.60

-0.04

0.61

0.56

-0.33

0.06

0.69 -0.07 0.08

-0.01

-0.03

0.20

0.33

-0.11

0.21

0.03

0.10 -0.22 -0.24

-0.07

-0.66

-0.11

-0.48

-0.42

0.22

0.03

0.99

-0.09

0.12

-0.25

-0.02

0.10

0.17

0.07

0.25 -0.12 -0.03

-0.10

-0.65

1.02

-0.10

-1.11

0.21

0.11

-0.35 0.06

-0.05

-0.17

1.01

0.38

0.13

-0.24

0.04

0.34 -0.23 0.01

-0.09

-0.02

0.59

0.13

0.13

1.43

0.17

-0.41 -0.37 -0.12

-0.031
0.118
0.132
0.002
0.087
0.025
-0.052
0.048
0.149

-0.23 -0.14
JUMLAH
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

0.10

0.08

0.06

0.09

0.09

0.06 -0.01 -0.04

0.028

1.25

0.16
0.13
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai ILOR untuk Situbondo tahun 2002 –
2011 adalah 0,028 yang berarti secara umum keterserapan tenaga kerja dalam 100
satuan mampu menyerap 3 satuan tenaga kerja atau dalam setiap 100 juta rupiah
penambahan output PDRB akan menyerap 3 orang tenaga kerja setiap tahunnya. Nilai
ILOR dalam satu periode pengamatan tersebut didapat dengan membagi masingmasing selisih tenaga kerja yang terserap di tahun 2011 dan 2002 dengan selisih ouput
yang diciptakan pada tahun 2011 dengan tahun 2002.
Nilai ILOR negatif selama kurun waktu tersebut ada pada sektor Pertanian dan
sektor angkutan dan komunikasi. Nilai ILOR negatif dapat mencerminkan peningkatan
produktivitas tenaga kerja, karena jumlah tenaga kerja yang diserap semakin turun
sementara outputnya meningkat atau penurunan produktivitas tenaga kerja, karena nilai
tambah dari output terus menurun sementara jumlah tenaga kerja meningkat. Dalam
jangka panjang ILOR negatif tersebut memberikan petunjuk bahwa penggunaan
teknologi, mesin dan padat modal akan memberi efek penambahan output yang
signifikan.
Sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar dalam kurun waktu sepuluh tahun
ini adalah sektor jasa dan sektor industry pengolahan masing – masing sektor memiliki
nilai ILOR sebesar 0,149 dan 0,132 yang berarti dalam setiap penambahan 100 juta
rupiah output PDRB di sektor ini mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja di sektor
jasa dan 13 tenaga kerja di sektor industry pengolahan. Sedangkan sektor listrik, gas
dan air yang memiliki nilai ILOR positif terendah yakni 0,002 yang berarti dibutuhkan
penambahan PDRB di sektor ini sebesar 500 juta rupiah untuk dapat menyerap 1 orang
tenaga kerja. Di sektor ini memang sektor yang membutuhkan modal investasi besar,
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keterampilan yang tinggi untuk dapat terserap di sektor ini namun memiliki peran yang
paling kecil dalam struktur ekonomi di Situbondo yakni sebesar 0,83 persen.
Penyerapan tenaga kerja tahunan di Situbondo pada dua tahun terakhir memiliki
ILOR negatif yang memberi indikasi bahwa kenaikan ouput di tahun 2010 dan tahun
2011 tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerjanya, yang artinya terjadi penurunan
produktivitas tenaga kerja di dua tahun tersebut. Seiring dengan fenomena ILOR pada
dua tahun terakhir tersebut, jika disandingkan dengan angka TPT (Tingkat
pengangguran terbuka) Situbondo pada dua tahun terakhir tersebut juga meningkat
yakni pada tahun 2009 sebesar 2,35 persen, menjadi 3,13 persen di tahun 2010 dan
4,69 persen di tahun 2011. Inefisiensi penyerapan tenaga kerja terhadapi output di dua
tahun terakhir justru terjadi pada sektor-sektor yang memberi andil besar dalam struktur
tenaga kerja di Situbondo yakni sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan
Sektor Jasa.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR)
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2002 - 2011

41

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
 Walaupun akumulasi kapital bukan merupakan suatu kondisi yang cukup
(a sufficient condition) bagi kemajuan pembangunan, namun demikian dari
catatan pembangunan selama beberapa dekade terakhir memperlihatkan
bahwa apabila suatu negara atau daerah ingin menjadi lebih maju dan kaya,
maka investasi harus digalakkan dan hasil dari investasi efisien.
 Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh investasi terhadap pertambahan
output dapat digunakan suatu ukuran yang disebut Incremental Capital
Output Ratio (ICOR). Makin besar selang waktu (time lag) yang digunakan
dalam penghitungan ICOR, makin kecil ICOR yang dihasilkan.
 Tren Investasi di Situbondo dari tahun 2002 – 2011 terus mengalami
peningkatan dan di tahun 2011 mencapai 1,7 trilyun atas dasar harga berlaku
dengan sektor yang memiliki share investasi terbesar adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.
 Perkembangan ICOR di Situbondo dari tahun 2002 – 2011 berjalan fluktuatif
yang mengindikasikan situasi investasi kurang stabil yang disebabkan
berbagai faktor seperti krisis ekonomi, BBM dan juga situasi politik, namun
secara umum semakin menunjukan tren produktivitas investasi yang
semakin baik dan menjanjikan dengan nilai ICOR lag-0 sebesar 3,94.
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 Sektor yang paling efisien dalam produktivitas Investasi di Situbondo dalam
kurun waktu sepuluh terakhir adalah sektor Pertambangan dan penggalian,
Sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, dan Sektor Perdagangan,
hotel dan Restoran. Khusus dua tahun terakhir sektor yang paling efisien
adalah

Sektor

Industri

Pengolahan,

sektor

Konstruksi,

dan

Sektor

Perdagangan, hotel dan Restoran.
 Sektor Listrik, gas dan Air bersih serta sektor Angkutan dan komunikasi
merupakan sektor yang paling tidak efisien dilihat dari tingginya nilai ICOR
selama kurun waktu 2002 – 2011. Hal ini dapat dimengerti karena
penggunaan teknologi padat modal untuk sektor tersebut membutuhkan
investasi dengan lag time yang panjang.
 ILOR Situbondo tahun 2002 – 2011 adalah sebesar 0,028 yang berarti dalam
setiap penambahan output sebesar 1 milyar rupiah akan mampu menyerap
28 tenaga kerja. Sedangkan Sektor yang memiliki produktivitas tenaga kerja
terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri
pengolahan, dan sektor jasa-jasa.
 Sektor Pertanian, sektor Angkutan dan komunikasi serta sektor Listrik, gas
dan air bersih merupakan sektor dengan nilai ILOR negatif dan sangat kecil
yang berarti terjadi inefisiensi dalam penyerapan produktivitas, menunjukan
dalam jangka panjang sektor tersebut membutuhkan teknologi untuk
menambah efek output yang signifikan.
 Pada dua tahun terakhir perkembangan ILOR Situbondo negatif yang
menunjukan adanya inefisiensi penyerapan tenaga kerja terutama pada
sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-
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jasa. Hal tersebut sejalan dengan naiknya angka pengangguran terbuka di
Situbondo pada dua tahun tersebut.
1.2 Saran
Untuk

meningkatkan

produktivitas

investasi

dan

tenaga

kerja

atau

menurunkan ICOR serta menaikan ILOR Kabupaten Situbondo dan di masa
mendatang dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, perlu diperhatikan
beberapa hal berikut :
1.

Prioritas arah pembangunan dalam rangka meningkatkan kapital yang
membangun pertumbuhan ekonomi diutamakan yang pada sektor yang
memiliki ICOR rendah dan atau ILOR tinggi serta memiliki peran penting
dalam struktur perekonomian di Situbondo.

2.

Memperkuat faktor kelembagaan, terutama sehubungan dengan kepastian
hukum,

sistem

ketenagakerjaan

dan

perpajakan,

agar jangan/tidak

menghambat produktivitas investasi dan ketenagakerjaan.
3.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, terutama meningkatkan taraf
kesehatan dan pendidikan. Sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
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