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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya publikasi “Kajian 

Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Banjar (Pendekatan Produksi dan Pengeluaran) Tahun 

2017-2019 ” yang disusun oleh Bappelitbang Kabupaten Banjar bekerjasama dengan BPS 

Kabupaten Banjar. 

PDRB adalah salah satu parameter penting dalam indikator makro ekonomi, dimana 

melalui data PDRB dan fungsi turunannya akan dapat diperoleh berbagai informasi dan 

perkembangan diantaranya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi 

daerah, pendapatan per kapita serta indikator-indikator lain yang sangat berguna untuk 

mengevaluasi keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi guna peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai 

bahan dalam menyusun berbagai kebijakan dan penentuan skala prioritas pembangunan 

khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. 

Kepada BPS Kabupaten Banjar beserta jajarannya diucapkan terima kasih atas kerja 

samanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang turut berpartisipasi 

dalam penyusunan publikasi ini.  

Akhirnya, semoga publikasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.  

Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

 

Martapura, Oktober 2020 

KEPALA BAPPELITBANG         

KABUPATEN BANJAR, 

 

 

 

 

Dr.Hj.Galuh Tantri Narindra,ST,MT 
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Penyusunan publikasi “Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Banjar 

(Pendekatan Produksi dan Pengeluaran) Tahun 2017–2019” merupakan hasil kerjasama 

Bappelitbang Kabupaten Banjar dengan BPS Kabupaten Banjar dalam rangka upaya untuk 

dapat memenuhi berbagai kebutuhan data makro ekonomi khususnya dalam penyediaan 

bahan perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan di wilayah 

Kabupaten Banjar. 

Dalam publikasi ini terdapat beberapa analisis diantaranya analisis deskriptif berupa 

grafik dan tabel, analisis tipologi klassen, dan analisis ICOR yang diperoleh dan diolah melalui 

angka–angka PDRB beserta fungsi turunannya baik pada pendekatan produksi maupun 

pendekatan pengeluaran. Ragam angka yang disajikan dalam publikasi ini antara lain meliputi 

nilai tambah persektor ekonomi, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per 

kapita. Angka tahun 2018 adalah angka sementara yang telah dirilis resmi, sedangkan untuk 

tahun 2019 yang disajikan adalah angka sangat sementara. 

Walaupun telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data serta percepatan 

penyajian, namun masih dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

data secara menyeluruh. Oleh karena itu  kami  mohon saran dan kritik yang konstruktif dari 

berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang. Terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu dalam 

penyusunan publikasi  ini, sejak tahap pengumpulan data sampai dengan buku ini diterbitkan. 

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Martapura, Oktober 2020 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 

KABUPATEN BANJAR, 

 

 

Abdullah Riva’i, SE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional perlu adanya sinergi 

yang dilakukan pada pembangunan ekonomi di daerah. Proses pembangunan 

ekonomi itu sendiri tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai 

usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang 

sebesar-besarnya bagi umat manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi 

ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan 

merata antar daerah tersebut. Dalam rangka membangun daerah agar lebih maju 

maka pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas 

kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan 

secara efektif dan efisien, walaupun banyak kendala yang dihadapi seperti 

keterbatasan anggaran dan kemampuan mengelola sumber daya yang dapat 

digunakan. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik dari sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya yang 

merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat 

menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk 

memacu laju pembangunan disuatu daerah. 

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung dari 

keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis 

setiap sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover) 

pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda. Dalam dimensi ekonomi pada jaman 

dahulu indikator keberhasilan ekonomi selalu saja berorientasi pada keberhasilan 

menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi, sehingga pendekatan yang dilakukan 

adalah lebih mengarah kepada kegiatan produksi. Namun saat ini, orientasi 

pembangunan yang berbasis pada produksi juga perlu diimbangi dengan penyerapan 

realisasi yang telah dilakukan di sisi konsumsi, karena seringkali keberhasilan 
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pembangunan dengan indikator produksi saja tidak dinikmati oleh penduduk secara 

keseluruhan. 

Pembangunan di negara-negara berkembang saat ini lebih ditekankan pada 

pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan 

ekonomi. Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan 

ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta 

diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor. Perencaaan 

pembangunan disini bertujuan untuk menganialisis secara menyeluruh tentang 

potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Untuk menentukan prioritas 

kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis 

ekonomi dengan melihat struktur ekonomi daerah secara menyeluruh. 

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, 

berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dikatakan bahwa semakin besar peranan 

potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau 

pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB 

daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Banjar 

dalam merumuskan kebijakan dan progam pembangunan daerah yang berlatar 

belakang terhadap sektor-sektor pembangunan daerah khususnya sektor basis yang 

mana dapat meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri. 

Data PDRB sering digunakan dan berkorelasi positif dengan standar hidup 

suatu masyarakat. Namun data PDRB pada dasarnya adalah ukuran kinerja/aktivitas 

ekonomi di suatu wilayah dan bukan ukuran yang tepat untuk mengukur standar 

hidup atau kesejahteraan suatu masyarakat. Sehingga, saat ini ukuran PDRB sebagai 

ukuran standar hidup banyak dikritik sehingga banyak negara secara aktif melakukan 

langkah-langkah alternatif untuk meningkatkan data PDRB yang lebih akomodatif 

dalam mengukur standar hidup suatu masyarakat. Penggunaan series data PDRB yang 

konsisten dan panjang juga merupakan informasi yang sangat diperlukan khususnya 

bagi pemerintah dan pengguna data lainnya sehingga konsistensi data PDRB dengan 

ketiga pendekatan harus dilakukan.  
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1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan publikasi ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai 

kondisi perekonomian secara umum yang ada di Kabupaten Banjar dan secara khusus 

melalui analisis terhadap data PDRB dan indikator-indikator turunannya melalui dua 

sisi pendekatan yaitu pendekatan produksi dan pengeluaran selama periode 2017-

2019.  Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan publikasi ini adalah 

tersedianya bahan kajian ekonomi secara sektoral pada tingkat regional guna melihat 

sejauh mana capaian hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Banjar pada dua sisi pendekatan yaitu produksi maupun 

pengeluaran/konsumsi, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi kinerja yang telah 

dilakukan dan sebagai bahan perencanaan yang akan dilakukan dalam membangun 

daerahnya secara lebih konkrit. 

  

1.3 METODOLOGI PENGHITUNGAN PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran output 

ekonomi dalam melihat kinerja perekonomian suatu negara/wilayah dalam satu 

periode tertentu (tahunan, triwulanan, dsb). PDRB diukur berdasarkan nilai/harga 

pasar dari seluruh barang dan jasa yang tercipta/diproduksi dan dilakukan dalam 

batas-batas suatu negara/wilayah tanpa memperhatikan faktor-faktor produksi 

tersebut apakah milik penduduk/residen atau non-residen dalam periode waktu 

tertentu (pada umumnya setiap tahun). Pengukuran PDRB mengacu pada Sistem 

Neraca Nasional atau System of National Accounts (SNA) Tahun 2008 yang standar 

dan berlaku secara internasional. SNA disusun secara umum mencakup semua 

transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, 

pemerintah serta luar negeri) dicatat secara konsisten dan sistematis dengan aturan 

dan prinsip prinsip akuntansi yang telah disepakati bersama untuk kepentingan semua 

negara di dunia. Namun demikian, dalam implementasi di beberapa negara, SNA 

dimodifikasi sesuai dengan ketersediaan data dan sistem perstatistikan di masing 

masing negara.  
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Pendekatan penghitungan PDRB 

Pada dasarnya PDRB dapat dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) 

pendekatan penghitungan yaitu: pendekatan produksi/production approach (PDRB-P), 

pendekatan pengeluaran/Expenditure Approach (PDRB-E) dan pendekatan 

pendapatan/Income Approach (PDRB-I). Secara teoritis, ketiga pendekatan dalam 

mengukur PDRB tersebut akan menghasilkan nilai/value yang sama. Namun demikian, 

pada prakteknya penghitungan PDRB dengan menggunakan masing-masing cara dari 

ketiga pendekatan dapat saja menghasilkan nilai yang berbeda. Hal ini mungkin 

terjadi karena ketiga pendekatan dalam menghitung PDRB tersebut menggunakan 

sumber data dan metode penghitungan yang berbeda sehingga terjadinya 

diskrepansi statistik tidak dapat terhindarkan. Penjelasan lebih rinci terkait tiga 

pendekatan dalam penghitungan PDRB dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Produksi  

Pada pendekatan ini PDRB didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi, dimana nilai tambah 

diperoleh dari output dikurangi konsumsi antara. Seluruh unit produksi tersebut 

dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha yaitu: (A) Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan, (B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri 

Pengolahan, (D) Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang, (F) Konstruksi, (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan Pergudangan, (I) Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan 

Asuransi, (L) Real Estat, (M,N) Jasa Perusahaan, (O) Administrasi Pemerintahan; 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P) Jasa Pendidikan, (Q) Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial, dan (R,S,T,U) Jasa lainnya. Setiap lapangan usaha tersebut pada 

pengitungannya dapat dirinci lagi menjadi beberapa sublapangan usaha. 

2. Pendekatan Pengeluaran 

Pada pendekatan ini, PDRB meliputi semua komponen permintaan akhir 

yang terdiri dari: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, (2) Pengeluaran 

Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT, (3) Pengeluaran Konsumsi 
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Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, 

dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor). 

3. Pendekatan Pendapatan  

Penghitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan adalah total 

pendapatan yang diterima oleh semua pelaku/sektor ekonomi dalam suatu negara 

sebagai penggunaan faktor produksi dalam melakukan aktivitas ekonominya. Pada 

pendekatan ini, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor 

produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Dengan kata lain, PDRB merupakan penjumlahan 

kompensasi pekerja, surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak 

dikurangi subsidi atas produksi dan impor. Semua pendapatan berasal dari produksi 

barang maupun jasa, maka pendapatan domestik bruto suatu negara/wilayah 

seyogianya harus sama dengan produk domestik bruto yang dihitung melalui 

pendekatan produksi maupun pengeluaran.  

Pergerakan aktifitas perkonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal 

yang dalam perekonomian makro saling berkaitan satu dengan lainnya; yaitu: 

Produksi, Pendapatan dan Permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

 Perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan produksi 

 Perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan 

 Perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang 

Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi dan pendekatan 

pengeluaran saat ini sudah dilakukan, sementara penghitungan PDRB dengan 

pendekatan pendapatan pada level provinsi Kalimantan Selatan dan di Kabupaten 

Banjar khususnya belum sepenuhnya dapat dilakukan karena adanya keterbatasan 

data sehingga masih dalam proses studi. Secara umum komponen-komponen 

pembentuk PDRB dengan pendekatan produksi adalah: 

a. Output (Nilai Produksi) 

Output adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode 

tertentu, biasanya satu tahun.  
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b. Konsumsi Antara 

Konsumsi antara adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sebagai input 

dalam proses produksi atau nilai barang dan jasa tidak tahan lama yang 

digunakan/habis dalam proses produksi.  

c. Nilai Tambah Bruto (NTB) 

Nilai Tambah Bruto adalah selisih antara output dan konsumsi antara, yang 

merupakan produk dari proses produksi. Produk ini terdiri atas:  

1. Pendapatan faktor yang terdiri dari :  

• Kompensasi tenaga kerja  

• Sewa tanah sebagai balas jasa tanah  

• Bunga sebagai jasa modal, dan  

• Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswasta  

2. Konsumsi barang modal tetap yang dipakai untuk produksi  

3. Pajak lainnya atas produksi dikurangi subsidi 

Mungkin muncul pertanyaan dari para user/pembaca, mengapa 

penghitungan PDRB menggunakan NTB bukan Output? Padahal output adalah nilai 

barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi dalam suatu periode. 

Penggunaan NTB dalam menghitung aktivitas ekonomi suatu sektor (PDRB) dan tidak 

menghitung menggunakan output adalah untuk menghindari terjadinya 

penghitungan ganda (double counting) karena di dalam output suatu sektor dapat 

mengandung output sektor lain sebagai biaya antara dalam suatu proses produksi. 

Misalnya output sektor pertanian (padi) digunakan sebagai bahan baku sektor industri 

pengolahan untuk menghasilkan beras. Sehingga apabila digunakan nilai output 

dalam mengukur aktivitas ekonomi maka terlihat bahwa output sektor pertanian 

dihitung disektor pertanian dan di sektor industri pengolahan sebagai bahan baku 

(biaya/input antara). 

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) 

versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. 

Disebut sebagai harga berlaku karena penghitungan dilakukan dengan menggunakan 

harga pada tahun berjalan yang berlaku pada saaat itu, sedangkan harga konstan 
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penilaiannya didasarkan kepada harga pada satu tahun tertentu yang dijadikan dasar. 

Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar dalam 

penilaian harga konstan. 

 PDRB atas dasar harga berlaku 

Bila dilihat menurut jenis pendekatannya, pada dasarnya ada tiga cara dalam 

menghitung PDRB atas dasar harga berlaku yaitu: 

 Menurut Pendekatan Produksi yaitu Menghitung nilai tambah seluruh 

kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan konsumsi antara dari masing-

masing total nilai produksi/pendapatan (output) tiap-tiap lapangan usaha. 

 Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB diperoleh dengan penjumlahan 

semua komponen permintaan akhir. PDRB = Konsumsi rumahtangga + 

KonsumsiPemerintah + PMTB + Perubahan Stok + (Ekspor - Impor). 

 Menurut Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan balas jasa yang diterima 

oleh faktor-faktor produksi. PDRB = Kompensasi Tenaga Kerja + Surplus 

Usaha Neto + Konsumsi Barang Modal Tetap + Pajak - Subsidi atas Produksi 

dan Impor 

PDRB atas dasar harga konstan 

Pada dasarnya ada tiga metode dasar dalam menghitung PDRB atas dasar harga 

konstan yaitu: 

 Revaluasi: perkalian antara kuantum/kuantitas produksi tahun yang berjalan 

dengan harga pada tahun dasar. Dalam rumus dapat dinyatakan sebagai berikut  

 Deflasi: dengan cara membagi nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks 

harga dibagi 100. (nilai atas dasar harga berlaku dibagi dengan indeks harga yang 

sesuai) 

 ekstrapolasi: dengan cara mengalikan nilai tahun dasar dengan suatu indeks 

kuantum dibagi 100. (harga atas tahun dasar dikalikan dengan indeks 

volume/kuantitas yang sesuai). 

 Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. 

Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun 

ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan 
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dengan 100 persen. Laju pertumbuhan ini yang biasanya lebih lanjut disebut dengan 

pertumbuhan ekonomi. 

1.4.  Gambaran Umum Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Banjar 

Kabupaten Banjar terletak antara 2° 49’ 55” - 3° 43’ 38”  pada garis Lintang Selatan 

dan 114° 30’ 20” hingga 115° 35’ 37” pada Bujur Timur yang  memiliki luas wilayah sebesar 

4.668,50 Km2. Hal ini menempatkan Kabupaten Banjar sebagai wilayah dengan terluas ketiga 

di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu 

dengan jumlah 20 kecamatan serta 290 desa/kelurahan terbanyak se Kalimantan Selatan 

(277 desa dan 13 kelurahan). Wilayah Kabupaten Banjar berada pada ketinggian antara 0-

1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang 

menentukan letak kegiatan penduduk, sehingga  posisi wilayah menurut ketinggian ini juga 

dipakai sebagai penentuan wilayah batas tanah usaha, dimana 35 persen berada di 

ketinggian 0-7 m dpl;  55,54 persen berada pada ketinggian 50-300 m dpl, sisanya 9,45 

persen berada pada ketinggian diatas 300 m dpl. 

Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air 

pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang 

(29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang  secara periodik. Pada umumnya tanah di wilayah 

ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. 

Sementara 14,93 persen bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir. 

Sisanya 5,39 persen bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman 

tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di 

wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm 

meliputi 18,72 persen, dan 30-60 hanya 14,83 persen. 

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian 

Bogor di wilayah Kabupaten Banjar dijumpai tanah; Tanah organosol, gleihumus dengan 

bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57 persen dari luas wilayah. 

Tanah Aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 persen. 

Tanah komplek podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan 

fisiografi dataran meliputi 14,29 persen. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan 

fisiografi intrusi meliputi 24,84 persen. Tanah komplek podsolik merah kuning, latosol 
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dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 persen. Luasnya wilayah 

Kabupaten Banjar menjadikan kabupaten ini memiliki sumber daya alam melimpah.  Selain 

itu potensi sumber daya manusia atau jumlah penduduk juga menjadi yang terbanyak kedua 

penduduknya setelah Kota Banjarmasin. Banyak ahli yang mengatakan bahwa penduduk 

bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari 

pembangunan. oleh karena itu dibutuhkan data dan informasi kependudukan untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara 

berkelanjutan dan untuk perencanaan pembangunan. Hubungan antara luas wilayah di suatu 

desa dengan jumlah penduduk dapat dilihat melalui kepadatan penduduk. Kepadatan 

penduduk menggambarkan banyaknya penduduk (jiwa) yang berada pada suatu wilayah 

tiap satu km2.  

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Banjar, Tahun 2019 

Kecamatan Luas (km2) Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

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

01. Aluh-Aluh 82,48 31.237 379 

02. Beruntung Baru 61,42 14.912 243 

03. Gambut 129,30 42.033 325 

04. Kertak Hanyar 45,83 45.943 1002 

05. Tatah Makmur 35,47 12.826 362 

06. Sungai Tabuk 147,3 64.638 439 

07. Martapura 42,03 119.895 2.853 

08. Martapura Timur 29,99 32.896 1.097 

09. Martapura Barat 149,38 18.942 127 

10. Astambul 216,50 37.075 171 

11. Karang Intan 215,35 35.252 164 

12. Aranio 1 166,35 9.742 8 

13. Sungai Pinang 458,65 17.233 38 

14. Paramasan 560,85 5.588 10 

15. Pengaron 433,25 18.061 42 

16. Sambung Makmur 134,65 13.555 101 

17. Mataraman 148,40 26.547 179 

18. Simpang Empat 141,10 27.400 194 

19. Telaga Bauntung 158,00 3.583 23 

20. Cintapuri Darussalam 312,20 10.708 34 

Jumlah 4 668,50 588.066 126 
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Secara umum jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banjar relatif lebih sedikit 

dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari besaran rasio jenis 

kelamin (sex ratio) yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2019 mencapai 

103,49. Yang artinya pada tahun 2019 dari setiap 100 penduduk perempuan di kabupaten 

Banjar terdapat sekitar 103 orang penduduk laki-laki. Masih di tahun 2019 dapat diketahui 

komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 67,91 persen dan 32,09 persen 

penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah yang besar pada 

usia produktif ini merupakan asset pembangunan yang sangat berpotensi jika di kelola 

dengan baik.  

Gambar 1.1.  Piramida Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2019 

 

 

Rasio ketergantungan penduduk tahun 2019 mencapai 47,24 persen diperoleh dari 

pembagian antara jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif 

di kali 100 persen. Rasio ini menyatakan jumlah penduduk non produktif yang menjadi 

“beban” atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif, semakin besar nilai rasio ini 

maka menunjukan semakin besar beban yang harus di tanggung oleh kelompok usia 

produktif. 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 di kabupaten Banjar didominasi penduduk usia muda. 
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BAB II 

CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP 

PDRB PENDEKATAN PRODUKSI 

Pada tahun 2015 dilakukan perubahan tahun dasar (Rebasing) dari tahun 2000 

menjadi 2010 yang dilakukan pada konsep dan cakupan PDRB dengan mengadopsi 

rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam System of National 

Account (SNA) 2008. Dengan adanya perubahan tahun dasar dalam penghitungan PDRB ini, 

maka terjadi perubahan klasifikasi menurut lapangan usahanya yang semula ada 9 sektor 

menjadi 17 kategori. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai 

tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori: 1). Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan; 2).Pertambangan dan Penggalian; 3).Industri Pengolahan; 4).Pengadaan Listrik dan 

Gas; 5). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6). Konstruksi; 

7).Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8).Transportasi dan 

Pergudangan; 9).Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10). Informasi dan Komunikasi; 

11). Jasa Keuangan dan Asuransi; 12). Real Estat; 13). Jasa Perusahaan; 14). Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15).Jasa Pendidikan; 16).Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial; dan 17). Jasa lainnya. Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab 

ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori lapangan usaha pada 

sisi pendekatan produksi: 

A. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan 

merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. 

Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. 
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 Tanaman Pangan 

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan 

pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, 

palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija 

lainnya, seperti talas, dll), serta tanaman serelia lainnya. 

 Tanaman Hortikultura 

Subkategori tanaman hortikultura terdiri  dari tanaman hortikultura 

semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim 

meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu 

tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali 

penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman 

hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan 

hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. 

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok 

komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. 

 Tanaman Perkebunan 

Subkategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan  

semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat 

maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta).  Cakupan usaha 

perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, 

pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas 

yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, 

tanaman berserat (kapas, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, lada, pala, kayu 

manis, cengkeh, jambu mete, dsb. 

 Peternakan 

Subkategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang 

menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas 

dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil 

hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. 

Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang 

menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. 
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Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, 

kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras 

petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, 

dan sebagainya. 

 Jasa Pertanian dan Perburuan 

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, 

perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa 

pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan 

usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk 

menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman 

perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah 

penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa 

tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa. 

 Kehutanan dan Penebangan Kayu 

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta 

pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini 

adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas 

jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu 

gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu 

bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. 

 Perikanan 

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan 

budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air 

payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi 

segala jenis ikan, udang-udangan, dan biota air lainnya yang diperoleh dari 

penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, 

jaring apung, kolam, dan sawah). 
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B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan 

Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan 

minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan 

bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. 

 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 

Sub kategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan 

produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari 

serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan 

hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau 

pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi. 

 Pertambangan Batubara dan Lignit 

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, 

pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan 

subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk 

pertambangan dengan cara pencarian (liquefaction). Operasi pertambangan 

tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyarinagan dan 

pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan 

pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari 

kumpulan tepung bara. Pertambangan Lignit mencakup penambangan di 

permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan 

lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan 

penyimpanan. 

 Pertambangan Bijih Logam 

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang 

tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, 

timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam 

mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainya mencakup pembersihan dan 
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pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha 

pertambangan bijih logam lainnya. 

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih 

besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan 

pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, 

 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 

Sub kategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang 

galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada 

permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, 

koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, 

pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. 

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang 

perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen  menjadi produk 

baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, 

perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri 

pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari 

barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri 

pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus 

digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan 

adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, 

kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama 

dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan 

dari pihak lain atas dasar kontrak. 

C. INDUSTRI PENGOLAHAN 

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang 

perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen  menjadi produk 

baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, 

perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri 

pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari 

barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Cakupan kategori 

ini antara lain: 
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 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi 

 Industri Makanan dan Minuman 

 Industri Pengolahan Tembakau 

 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 

 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 

 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman 

 Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media 

Rekam 

 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisonal 

 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik 

 Industri Barang Galian Bukan Logam 

 Industri Logam Dasar 

 Industri Barang ogam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan 

Listrik 

 Industri Mesin dan Perlengkapan 

 Industri Alat Angkutan 

 Industri Furnitur 

 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan 

Peralatan 

D. PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, 

uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, 

saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat 

ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan 

air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk 

kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. 

E. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG 

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan  usaha yang  berhubungan 

dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat 

atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. 
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Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi 

input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, 

karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang 

terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran. 

F. KONSTRUKSI 

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan 

konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. Baik digunakan sebagai tempat 

tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, 

perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur 

di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi 

dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan 

konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau 

individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. 

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; 

Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, 

jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, 

bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali 

banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, ra, dan sejenisnya; 

Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, 

distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan 

bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi 

gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: 

meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan 

baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan 

konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya 

serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan 

aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan 

interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan 

pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan 

operatornya seperti derek lori, molen, buldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, 

dan sejenisnya. 
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G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA 

MOTOR 

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang 

perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari 

berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan 

barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun 

eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini 

juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. 

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait 

dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan 

barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar 

dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik 

dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, 

pemotongan lembaran kayu atau logam. 

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan 

memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan 

mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran 

melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang 

baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau 

penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, 

mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, 

rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak 

atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak 

sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi. Termasuk juga dalam 

kategori ini adalah perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas 

di bengkel dan cuci mobil. 

H. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik 

yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan  rel,  saluran pipa, jalan darat, air 

atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori 
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Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; 

angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa 

penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan 

pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan 

menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. 

Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang 

kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain. 

I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek 

untuk pengunjung (seperti hotel,losmen, asrama atau rumah kost dengan makan 

maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan 

fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/ rekreasi. Penyediaan 

makanan dan minuman untuk konsumsi segera baik restoran tradisional, restoran self 

service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau 

tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah 

penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan. 

J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk 

kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk 

ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan 

pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa 

industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan 

Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, 

Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi. 

K. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa 

keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan Kategori ini juga mencakup kegiatan 

pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga 

penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. 
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L. REAL ESTAT 

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam 

penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa 

dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa 

kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau 

penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan. 

M,N. JASA PERUSAHAAN 

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni 

kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu 

pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. 

Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur 

dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan 

penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup 

berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang 

termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, 

jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi 

lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa 

administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya. 

O. ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya 

dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-

undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut 

peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang- 

undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan 

keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program 

pemerintah, serta jaminan sosial wajib 
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P. JASA PENDIDIKAN 

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk 

berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara 

komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup 

pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang 

pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan 

televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, 

mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini. 

Q. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan 

perawatan di rumah yang melibatkan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan 

sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit 

Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa 

Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan;  

R,S,T,U, JASA LAINNYA 

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori 

ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; 

Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; 

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan 

Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa 

Swasta Lainnya. 
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BAB III 

CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP  

PDRB PENDEKATAN PENGELUARAN 

Penghitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dirinci menurut komponen 

pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga, lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga, 

pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori 

dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Penjelasan lebih lanjut untuk setiap komponen 

akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PKRT) 

Rumahtangga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian.  Hal ini 

dibuktikan dengan besarnya sumbangan nilai konsumsi rumahtangga dalam pembentukan 

PDRB pengeluaran. Rumahtangga bisa berperan sebagai konsumen, produsen dan penyedia 

faktor produksi. Rumahtangga sebagai konsumen sangat berperan dalam penghitungan 

konsumsi rumahtangga. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok 

individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka 

mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan 

jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan. PKRT mencakup 

pengeluaran atas barang dan jasa jasa oleh penduduk suatu wilayah, yang dilakukan di 

dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan, baik dengan cara 

membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk konsumsi; 

dikurangi hasil penjualan neto barang bekas atau afkiran pada periode waktu tertentu. 

Barang dan jasa yang dikonsumsi antara lain dalam bentuk: 

 makanan dan minuman, baik bahan makanan maupun makanan jadi termasuk 

minuman beralkohol, rokok, dan tembakau; 

 perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan 

bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, 

termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (owner occupied dwellings);   

 bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala; 
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 barang tahan lama, seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat 

olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias; 

 barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan 

kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, 

surat kabar;  

 jasa-jasa, seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), jasa 

pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transport, perbaikan kendaraan, 

biaya hotel, tiket tempat rekreasi, ongkos pembantu rumah tangga; 

 barang yang diproduksi dan digunakan sendiri; 

 pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain; 

 barang dan jasa yang dibeli secara langsung (direct purchase) oleh penduduk 

di luar wilayah atau di luar negeri termasuk sebagai konsumsi rumah tangga 

dan diperlakukan sebagai  transaksi impor; sedangkan pembelian langsung 

oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari 

wilayah yang bersangkutan (UN, 1993).  

Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh institusi rumah tangga dapat 

diklasifikasikan ke dalam 12 (dua belas) kelompok COICOP (Classifications of Individual 

Consumption by Purpose). 

2. PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT 

Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga 

(LNPRT) mencakup berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan 

jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk biaya operasional atau pengeluaran dalam 

melayani rumah tangga. Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (LNPRT) 

adalah bagian dari sektor institusi yang memberikan gambaran dari seluruh proses 

ekonomi. LNPRT menyediakan barang dan jasa kepada anggotanya dan rumahtangga 

secara gratis atau atas harga ekonomi yang tidak signifikan.  Pengeluaran konsumsi 

LNPRT digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir yang ditujukan 

untuk menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga. LNPRT merupakan satu entitas 

legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada 

rumah tangga (non-market).  Sebagian besar kegiatan lembaga bersumber dari 
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sumbangan atau donasi rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan 

lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (volunteer). 

Ciri-ciri unit lembaga nonprofit adalah sbb: 

 lembaga nonprofit umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan 

lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;  

 pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang 

mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil 

lembaga; 

 setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan 

tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan 

usaha produktif dikuasai oleh lembaga; 

 kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok 

ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan 

 istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus 

melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan 

kembali pada kegiatan sejenis. 

Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis 

yaitu: 

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar 

kesamaan fungsi, dan terdiri dari: 

 ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI, 

 ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila, 

 ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita, dan 

 ormas lainnya seperti Kosgoro, Partai Politik, dan Pepabri. 

b. Organisasi Sosial (Orsos) 

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik 

berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha 
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kesejahteraan sosial, dan terdiri dari panti asuhan, panti wreda, panti lainnya, seperti 

yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya. 

c. Organisasi Profesi (Orprof) 

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau 

sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai 

wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari: 

 Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, Ikatan Akuntan 

Indonesia, dan sejenisnya. 

 Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti PII, IDI, dan sejenisnya. 

d. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi 

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat 

mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang 

bersifat sosial, dan terdiri dari: 

 Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC; 

 Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan 

Penghayat Kepercayaan; 

 Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia; dan 

 Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri. 

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan 

partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas 

dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari: 

 LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi; 

 LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya;  

 LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI; 

 LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP), 

Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI); 
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f. Lembaga Keagamaan 

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, 

mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari: 

 Organisasi Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim; 

 Organisasi Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP;  

 Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma; 

 Perkumpulan Jamaah Masjid; 

 Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain; 

 Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya. 

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa 

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan 

kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta 

sesama, solidaritas, dan terdiri dari: 

o Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kesejahteraan Gotong 

Royong, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat; 

o Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar; 

o Lembaga Bantuan Lainnya 

3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH 

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponen penyususun 

indikator kemajuan perekonomian suatu Negara/Daerah yang termuat dalam Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran. Di Indonesia, Pemerintah dibagi 

menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menjalankan segala 

aktivitasnya dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

sedangkan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah 

Provinsi menjalankan segala aktivitasnya dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten/Kota atau Provinsi. Dalam APBN/APBD 

tersebut dijabarkan pendapatan dan belanja pemerintah serta transfer dari pemerintah ke 

rumah tangga dan perusahaan dalam bentuk transfer sosial dan subsidi. Mengingat peran 

pemerintah yang besar dalam perekonomian, maka segala aktivitas ekonomi pemerintah 

perlu dicatat dan dianalisis lebih lanjut, terutama untuk pengeluaran konsumsi pemerintah.  
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Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peran ekonomi yang 

sangat penting yakni sebagai konsumen, produsen dan juga pengatur perekonomian melalui 

kebijakan-kebijakan dalam bidang tertentu. Sebagai konsumen, pemerintah melakukan 

kegiatan konsumsi barang/jasa dan dihitung konsumsi akhir. Sedangkan sebagai produsen, 

pemerintah melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dan dihitung nilai tambahnya. 

Adapun fungsi pemerintah yakni bertanggungjawab atas penyediaan barang dan jasa 

kepada sekelompok atau individu rumah tangga, mengelola penarikan pajak atau 

pendapatan lainnya, me-redistribusi pendapatan dan kesejahteraan melalui transfer serta 

terlibat dalam produksi non-pasar. 

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adalah nilai output akhir pemerintah yang 

terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji 

pegawai serta perkiraan penyusutan barang modal pemerintah, dikurangi dengan nilai 

penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Selain dihitung dari sisi pengeluaran, aktivitas ekonomi 

pemerintah juga dapat dihitung dari sisi produksi seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, sehingga akan dihasilkan PDRB menurut lapangan usaha yang dihitung adalah 

nilai tambah bruto (NTB) sektor pemerintah. NTB sektor pemerintah dijabarkan sebagai 

penjumlahan dari seluruh balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan. 

 

4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 

PMTB menggambarkan penambahan dan pengurangan barang modal pada periode 

tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami 

penyusutan. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur 

penyusutan. Penyusutan karena konsumsi atas barang modal (Consumption of Fixed Capital) 

menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi 

secara normal selama satu periode. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, 

pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru 

maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang 

modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan, transfer atau barter barang modal 

bekas kepada pihak lain. 
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Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama dalam mempengaruhi 

perkembangan ekonomi suatu wilayah melalui peningkatan kapasitas produksi. Di dalam 

PDRB/PDRB, investasi tercermin dalam bentuk investasi fisik yakni Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB erat hubungannya dengan keberadaan 

aset tetap (fixed asset) yang dimiliki oleh suatu unit produksi. Secara garis besar aset tetap 

dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi, mesin, 

kendaraan, ternak, tumbuhan, dan barang modal lainnya. 

Cakupan PMTB terdiri dari: 

 Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) berwujud  baik baru maupun  

bekas seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan 

lainnya, mesin & peralatannya, aset yang dibudidayakan (cultivated asset), produk 

kekayaan intelektual (intellectual property products), alat transportasi dan lainnya; 

 Biaya pemindahan kepemilikan atas aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti 

tanah dan aset yang dipatenkan; 

 Perbaikan besar aset yang bertujuan  meningkatkan kapasitas produksi dan usia 

pakai aset (antara lain reklamasi pantai, pembukaan hutan, pengeringan dan 

pengairan hutan, dan pencegahan banjir dan erosi); 

 Penambahan dapat terjadi karena pembelian, produksi, barter, transfer, sewa beli 

(financial leasing), pertumbuhan aset yang dibudidayakan, dan perbaikan besar aset; 

 Pengurangan dapat terjadi karena penjualan, barter, transfer atau sewa beli (financial 

leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat 

sebagai pengurangan. 

 

5. PERUBAHAN INVENTORI 

Pengertian sederhana inventori atau dikenal sebagai ‘’persediaan’’ merupakan berbagai 

barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate 

consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun 

nilai guna yang lebih tinggi. Termasuk pula disini persedian barang yang masih dalam 

pengerjaan serta barang jadi yang belum dipasarkan yang masih ditahan/dikuasai oleh pihak 

produsen. Inventori merupakan persediaan barang (bahan baku, barang jadi dan barang 
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setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum 

selesai diproses atau belum terjual. Dalam kegiatan ekonomi suatu negara ketersediaan 

stok/inventori merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena inventori menjadi salah 

satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi selain tenaga 

kerja dan barang modal. 

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan 

dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan (stok akhir dikurangi dengan stok awal 

pada suatu periode). Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang 

inventori yang bisa bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda 

negatif). Perubahan inventori menggambarkan porsi investasi yang direalisasikan dalam 

bentuk barang jadi, barang setengah jadi, dan  bahan baku maupun bahan penolong pada 

satu periode.  Sehingga ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk 

kebutuhan analisa mengenai investasi.  

Dalam konteks mikro (perusahaan), transaksi inventori menjelaskan informasi tentang 

posisi cadangan atau persediaan barang jadi maupun barang dalam pengerjaan (setengah 

jadi) perusahaan pada suatu waktu. Selain produsen (inventory holder) penguasa inventori 

lainnya adalah sektor perdagangan, pemerintah dan rumah tangga. Masing-masing pelaku 

ekonomi tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda dalam melakukan 

penimbunan barang-barang inventori. Bagi produsen, keberadaan inventori ini diperlukan 

untuk menjaga kelangsungan kegiatan proses produksinya, sehingga diperlukan 

pencadangan baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Alasan lain karena 

ketidakpastian pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk 

melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori 

lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan 

yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas 

strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena 

menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik); komoditas tersebut diantaranya meliputi 

komoditas beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan 

inventori lebih ditujukan kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.  
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Secara makro, di dalam statistik neraca nasional inventori dicakup sebagai bagian dari 

pembentukan modal atau dikenal sebagai inventasi fisik di satu wilayah. Tepatnya inventori 

tersebut menjelaskan tentang porsi dari investasi yang telah direalisasikan dalam bentuk 

barang jadi maupun setengah jadi pada berbagai kegiatan ekonomi produksi. Karena 

nyatanya sebagian dari investasi tersebut memang direalisasikan untuk pengadaan berbagai 

keperluan bahan baku maupun bahan penolong/pembantu. Dengan demikian maka 

tersedianya data tentang inventori akan menjadi informasi yang cukup penting bagi analisis 

investasi khususnya bagi komponen pembentukan modal, meskipun kontribusinya dalam 

perekonomian tidaklah terlalu besar. 

Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas: 

a. Inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari: perkebunan, 

kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, 

serta konstruksi/bangunan; 

b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, 

komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi 

barang jadi; 

c. Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum 

digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti 

pada waktu dibeli; 

d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum 

selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai). 

e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang 

eceran untuk tujuan dijual;  

f. Ternak untuk tujuan dipotong; 

g. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai 

sebagai bahan bakar atau persediaan; dan 

h. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, 

kedelai, gula pasir, dan gandum. 
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6. EKSPOR DAN IMPOR 

Di era globalisasi pada bidang perekonomian, guna memenuhi kebutuhan barang dan 

jasa di dalam negeri dan juga untuk meningkatkan nilai tambah produk barang/jasa produksi 

dalam negeri serta untuk kepentingan mendapatkan devisa, maka perdagangan antar 

negara/perdagangan internasional menjadi salah satu pilihan kebijakan yang harus 

dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang 

tersebut adalah melalui ekspor dan impor. Dalam kegiatan ekspor dan impor barang, tidak 

semata aspek teori atau aspek hukum pasar saja yang menentukan, tetapi sangat berkaitan 

dengan berbagai kebijakan negara, tertutama yang berkaitan dengan kebijakan politik luar 

negeri dan kebijakan perdagangan internasional atau bahkan lebih luas lagi aspek ekonomi 

internasional.  

Secara umum, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB 

pengeluaran di suatu wilayah merupakan salah satu bentuk transaksi internasional yaitu 

antara pelaku ekonomi yang merupakan penduduk/resident di suatu wilayah terhadap 

pelaku ekonomi luar negeri. Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi 

perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) 

atas barang dari residen suatu wilayah terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). 

Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi 

(mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar 

negeri (non-resident) terhadap residen suatu wilayah.  

Kegiatan ekspor impor antar wilayah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten 

sesungguhnya sudah ada sejak pemerintahan jaman dulu ketika masih berbentuk kerajaan-

kerajaan. Produksi barang dan jasa antar wilayah yang saling melengkapi menjadi faktor 

utama kegiatan transaksi ini. Kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi 

seluruhnya di suatu wilayah perekonomian akan diisi oleh barang dan jasa yang diproduksi 

di wilayah perekonomian yang lain. Pada sisi yang lain, perekomian yang memproduksi 

barang dan jasa yang melebihi kebutuhannya juga terdorong untuk memperluas pasar ke 

luar wilayahnya. Dengan semakin berkembangnya jaman membuat produksi dan permintaan 

masyarakat akan barang dan jasa menjadi semakin meningkat. Perkembangan yang terjadi 

pada sarana transportasi dan komunikasi telah semakin memungkinkan distribusi barang 

dan jasa menjadi semakin lancar. Kondisi tersebut mendorong aktifitas ekspor-impor barang 
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dan jasa antara provinsi menjadi semakin berkembang. Sehingga tidak mengherankan bila 

ekspor-impor antar daerah memiliki peran yang cukup besar dalam PDRB menurut 

pengeluaran dibandingkan komponen-komponen lain. 

Dibandingkan dengan transaksi ekspor-impor luar negeri, terdapat beberapa faktor 

yang membuat transaksi ekspor-impor antar daerah menjadi lebih mudah dilaksanakan, 

yaitu: 

 jarak antar wilayah ekonomi yang relatif dekat; 

 faktor selera masyarakat yang relatif sama;  

 kondisi spesifik suatu daerah yang membuat residen dari luar wilayah ekonomi 

tertarik untuk mengunakan barang dan jasa yang diproduksi, seperti daerah 

wisata, kota pelajar, dll; 

 transaksi ekspor dan impor antar provinsi tidak mengenal perijinan tertentu dan 

tidak dikenai tarif impor ataupun pajak ekspor. 

Serupa dengan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, Ekspor-impor barang dan 

jasa antar daerah didefiniskan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik 

berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara 

residen suatu daerah (antar provinsi/kabupaten) dengan pelaku ekonomi nonresiden yang 

berasal dari luar daerah tersebut yang ada di Indonesia. Cakupan transaksi ekspor-impor 

barang dan jasa antar provinsi juga sama dengan cakupan transaksi ekspor-impor luar 

negeri, yang membedakan hanyalah mitra transaksinya. Dalam ekspor-impor barang dan 

jasa luar negeri, yang menjadi mitra adalah pelaku ekonomi yang merupakan residen luar 

negeri, sedangkan dalam ekspor-impor antar daerah yang menjadi mitra adalah pelaku 

ekonomi yang merupakan residen daerah lain di Indonesia. 
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BAB IV 

KAJIAN EKONOMI REGIONAL 

PDRB PENDEKATAN PRODUKSI 

TAHUN 2017-2019 

  
4.1. Perbandingan Nominal PDRB Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi maupun 

kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai 

tambah) pada suatu waktu tertentu. Nilai nominal PDRB yang tinggi di suatu daerah 

menunjukkan kinerja perekonomian yang berhasil mengelola potensi sumber daya dan 

faktor produksi yang ada. Perbandingan besaran nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku 

antar kabupaten/kota se Kalimantan Selatan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.1 

berikut.  

Gambar 4.1.  Nominal  PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Se-

Kalimantan Selatan, Tahun 2019 (Trilyun Rupiah) 

 

Sumber: BPS Provinsi Kalsel 

 

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat nilai nominal PDRB Kabupaten Banjar atas dasar harga 

berlaku pada tahun 2019 mencapai 16,62 trilyun rupiah berada diurutan ke lima setelah 
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Banjarmasin, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tabalong. Adapun nilai PDRB terkecil adalah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 4,95 trilyun rupiah. Perbedaan nilai nominal PDRB 

menunjukan kinerja perekonomian dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah 

Kalimantan Selatan yang terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya yang ada di 

masing-masing wilayah tersebut. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia. Semakin besar/banyak faktor produksi yang dimiliki 

oleh suatu wilayah kabupaten/kota maka akan semakin besar pula kemampuan wilayah 

tersebut untuk menghasilkan nilai tambah seperti halnya empat kabupaten dengan nilai 

PDRB terbesar. 

Dari kelima besar kabupaten/kota yang memiliki nilai nominal PDRB terbesar 

tersebut merupakan wilayah yang memiliki modal luas wilayah dan ketersediaan sumber 

daya alam (SDA) yang melimpah (pertanian dan pertambangan) yang menjadi faktor utama 

dari kemampuan penciptaan nilai tambah. Namun hal itu bertolak belakang dengan yang 

terjadi pada Kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah kecil dan potensi sumber daya 

alam yang sangat terbatas. Sebagaimana diketahui Bersama bahwa Banjarmasin adalah ibu 

kota Provinsi Kalimantan Selatan di mana kegiatan ekonomi lebih terpusat di wilayah ini dan 

keberadaan faktor tenaga kerja yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan dalam 

mengelola sumber daya alam yang ada walaupun dengan luas lahan yang terbatas. 

Disamping itu sebagai ibu kota tentu prioritas pembangunan lebih tercurah kepada wilayah 

ini sehingga kota Banjarmasin memiliki banyak sarana dan prasarana yang sangat 

mendukung proses kegiatan ekonomi.  

4.2. Analisis Tipologi Klassen 

  Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan besaran nilai PDRB antar kabupaten 

yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-

beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu dalam kondisi 

normal akan mampu memperoleh nilai tambah yang lebih dibandingkan kabupaten yang 

memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit. Dalam rangka membangun daerah, 

pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan 

diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan 

efisien, walaupun mungkin berada dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya 
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yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan 

pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi dengan melihat struktur ekonomi 

daerah secara menyeluruh. Beberapa teknik dan alat yang dapat digunakan dalam 

menganalisis struktur ekonomi daerah yang akan ditampilkan pada bab berikut adalah 

Analisis Tipologi Klassen dan Indeks Wiliamson.  

Alat Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola 

dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya 

membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah 

dan kontribusi tiap daerah terhadap provinsi. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata kontribusi tiap daerah terhadap provinsi 

sebagai sumbu horizontal,daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat 

klasifikasi,yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), 

daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high 

growth but income), dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income).  

Kriteria yang digunakan untuk membagi suatu daerah berada diposisi mana adalah 

sebagai berikut: 

1.   Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan kontribusi yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten. 

2.   Daerah berkembang adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, 

tetapi kontribusi lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten. 

3.   Daerah relatif tertinggal yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan dan kontribusi yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata 

kabupaten. 

4.   Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki kontribusi lebih tinggi, tetapi 

tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten. 

Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan 

ekonomi yang berbeda, seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 4.2.  Kuadran Analisis Tipologi Klassen 

  Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata 
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Daerah Maju tapi Tertekan 
(High Income but Low Growth) 

Kuadran I 
Daerah Maju  dan Tumbuh Cepat 
(High Growth and High Income) 

 
Kuadran III 

Daerah Relatif Tertinggal (Low 
Growth and  Low Income) 

Kuadran II 
Daerah Sedang Berkembang 

(High Growth but Low Income) 

 

Berdasarkan Tipologi Klassen tersebut, diketahui pengelompokan wilayah 

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. 

➢ Kuadran I yang merupakan pengelompokkan daerah pusat pertumbuhan ditempati 

oleh Banjarmasin. Pada kuadran ini dicirikan bahwa wilayah tersebut memiliki 

pertumbuhan ekonomi tinggi dan kontribusi yang juga besar selama lima tahun 

terakhir (2015-2019). 

➢ Kuadran II yang merupakan pengelompokkan daerah berkembang ditempati oleh 

Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala dan Hulu Sungai 

Utara. Kuadran ini dicirikan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, 

namun rata-rata kontribusi PDRB-nya masih relatif rendah. 

➢ Kuadran III yang merupakan pengelompokkan daerah relatif tertinggal dicirikan oleh 

rata-rata pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB yang relatif rendah. Tergolong 

dalam kuadran ini adalah Balangan dan Tapin. 

➢ Kuadran IV yang merupakan pengelompokkan daerah maju namun tertekan ini 

dicirikan dengan kontribusi PDRB yang relatif tinggi namun pertumbuhan ekonominya 

relatif rendah. Tergolong dalam kelompok ini adalah Tanah Laut, Banjar, Tabalong, 

Tanah Bumbu, dan Kotabaru. 

Sepanjang era otonomi daerah, terdapat dua daerah otonom baru di Kalimantan 

Selatan, yaitu Kabupaten Balangan yang mekar dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 

Kabupaten Tanah Bumbu yang mekar dari Kabupaten Kotabaru. Keduanya berdiri pada 

tahun 2003. Dari analisis Tipologi Klassen Kalimantan Selatan tergambar bahwa ada daerah 

yang relatif tertinggal tetapi ada pula yang merupakan daerah maju dan tumbuh pesat. 
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Semua itu tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Berikut 

hasil dari analisis tipologi klassen Kabupaten/kota se Kalimantan selatan tahun 2019:  

Gambar 4.3 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan 

Tahun 2015-2019 
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Kuadran II 
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(High Growth but Low Income) 

Sumber : Data Diolah, BPS Kabupaten Banjar 

Beberapa daerah ada yang berhasil tumbuh berdikari membangun wilayah dan 

mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, tidak sedikit juga yang kurang 

beruntung dan terkendala beberapa masalah. Daerah yang memiliki sumber daya yang 

melimpah akan diuntungkan dengan keunggulan komparatifnya. Sementara, daerah yang 

relatif kecil dukungan sumber dayanya harus dapat menyusun strategi pembangunan 

melalui peningkatan produktivitas.  

Kabupaten Banjar cenderung ditopang oleh sektor agraris yang merupakan daerah 

sentra padi setelah Kabupaten Barito Kuala dan Tapin. Selain itu beberapa wilayah di 

Kabupaten Banjar menjadi pemasok komoditas perikanan budidaya cukup penting untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Kalimantan Selatan. Pada tahun 2019 ini 

Kabupaten Banjar masih berada di kuadran IV sama seperti tahun 2018 yaitu daerah maju 

tapi tertekan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan Kabupaten Banjar pada tahun 2019 masih 

dibawah rata-rata pertumbuhan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan meskipun 

kontribusinya sudah cukup besar. Keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah 
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Kabupaten Banjar untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Banjar sehingga dapat berada di kuadran I (Daerah Maju dan Tumbuh Cepat).  

4.3. Indeks Williamson 

Hasil dari analisis tipologi daerah tersebut menunjukkan adanya ketimpangan 

pembangunan. Seberapa jauh ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di 

Kalimantan Selatan dapat dilihat dari Indeks Williamson. Dari sudut pandang formula, Indeks 

Williamson dapat dianlogikan dengan coeficient of varians. Berdasarkan series data Indeks 

Williamson, terlihat bahwa indeks Williamson Kalimantan Selatan turun dari 0,45 pada tahun 

2015 menjadi 0,40 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kabupaten/kota yang 

memiliki kontribusi ekonomi relatif kecil terhadap perekonomian provinsi mencapai tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan daerah yang berpangsa besar, 

dan sebaliknya. Situasi tersebut turut berkontribusi pada membesarnya share PDRB 

kabupaten/kota tersebut, sehingga berpotensi mempersempit ketimpangan. 

Gambar 4.4. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2015-2019 (persen) 

 
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

 

Menurunnya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut diharapkan akan 

berlanjut pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk karena hal tersebut 

berdampak pada kecepatan penurunan kemiskinan daerah. Banyak kajian menunjukkan 

bahwa semakin timpang pendapatan suatu wilayah, maka proses penurunan kemiskinan 

akan semakin lambat. Penurunan ketimpangan tersebut seharusnya juga menjadi 

konsentrasi kebijakan dalam pembangunan wilayah. Salah satunya adalah dengan 
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mengetahui peranan atau korelasi lapangan usaha dominan di Kalimantan Selatan 

(pertambangan dan penggalian) terhadap kondisi penduduk miskin. 

Penurunan ketimpangan tersebut seharusnya juga menjadi konsentrasi kebijakan 

dalam pembangunan wilayah. Salah satunya adalah dengan mendorong 

kinerja/pertumbuhan lapangan usaha pertanian, mengingat salah satu pemicu ketimpangan 

selama ini berasal dari rendahnya produktivitas lapangan usaha pertanian dan tingginya 

produktivitas lapangan usaha pertambangan.  

Adanya daerah sebagai pusat-pusat pertumbuhan seperti kuadrant I diharapkan 

akan mampu mengaktifkan dan mempercepat proses penularan kemajuan ke daerah-daerah 

sekitarnya (spillover effect), sehingga pada gilirannya akan mampu mengurangi ketimpangan 

pembangunan/pertumbuhan ekonomi wilayah di Kalimantan Selatan. Berkurangnya 

ketimpangan tersebut menjadi salah satu jalur untuk mewujudkan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu memeratakan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh penduduk indonesia. 

Salah satu medianya adalah dengan berusaha mewujudkan inklusifitas pembangunan. 

Korelasi antara pertumbuhan ekonomi non pertambangan dan persentase 

penduduk miskin memiliki korelasi yang negatif. Sementara, korelasi antara pertumbuhan 

ekonomi untuk kategori Pertambangan dan penggalian dan persentase penduduk miskin 

menunjukkan besaran yang positif. Dengan demikian, mendorong pertumbuhan lapangan 

usaha non pertambangan (pertanian), akan berdampak positif bagi upaya penurunan 

kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha non pertambangan, maka akan 

memperkecil persentase penduduk miskin di wilayah Kalimantan Selatan. 

4.4. Nilai Nominal PDRB Kabupaten Banjar 

Selama tahun 2017-2019, perekonomian regional Kabupaten Banjar dilihat dari sisi 

besaran nilai nominal PDRB atas dasar harga pasar/berlaku yang menunjukkan peningkatan 

setiap tahunnya dari 14,41 trilyun rupiah pada tahun 2017 menjadi 16,61 trilyun rupiah pada 

tahun 2019. Selain karena faktor kenaikan harga baik pada unit produksi maupun jasa yang 

secara langsung akan memberikan andil terhadap kenaikan nilai tambah atas dasar harga 

berlaku, kenaikan ini juga terjadi karena adanya kenaikan produksi di berbagai sektor. Hal ini 

terlihat dari adanya peningkatan pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar  
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2010) yaitu dari 10,9 trilyun rupiah pada tahun 2017 rupiah menjadi 11,97 trilyun rupiah pada 

tahun 2019.  

Gambar 4.5.  Nominal  PDRB Kabupaten Banjar, Tahun 2017-2019 (Trilyun Rupiah) 

      Sumber: BPS Kabupaten Banjar 

Struktur perekonomian Kabupaten Banjar sebelum maupun sesudah perubahan 

tahun dasar dari 2000 ke 2010, masih tetap menunjukkan bahwa corak perekonomian berada 

pada tipe agraris. Kabupaten Banjar sebagai lumbung padi Kalimantan Selatan 

mengisyaratkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani, atau dengan kata lain sektor pertanian merupakan sektor 

terbesar penyerap tenaga kerja di Kabupaten Banjar. Sumber daya alam yang melimpah 

dengan luasan panen padi lebih dari 70 ribu hektar mampu memproduksi padi sekitar 260 

ribu ton lebih padi atau sekitar 12 persen dari total produksi padi di Kabupaten Banjar. 

Penjelasan lebih rinci mengenai nilai nominal PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga 

Berlaku Per kategori Lapangan Usaha tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut 

ini: 
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Tabel 4.1.Nilai Nominal PDRB  Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 

Kabupaten Banjar,Tahun 2017-2019 (Juta Rupiah) 

Lapangan Usaha 2017 2018* 2019** 

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

A Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

2 619 309  2 758 919 2 950 901 

B Pertambangan dan 

Penggalian 

2 332 364 2 497 472  2 370 330 

C Industri Pengolahan 1 043 861 1 098 856 1 148 531 

D Pengadaan Listrik dan 

Gas 

18 827 21 880 23 456 

E Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

32 735 35 136 37 864 

F Konstruksi 1 449 927 1 602 855 1 741 056 

G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

2 050 165 2 260 273 2 488 921 

H Transportasi dan 

Pergudangan 

669 874  731 648 806 153 

I Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 

445 620 492 927 542 820 

J Informasi dan 

Komunikasi 

518 303 567 225 623 647 

K Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

321 121 345 327 365 592 

L Real Estat 489 053 525 403 567 613 

M,N Jasa Perusahaan 50 862 55 533 61 728 

O Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

1 022 223 1 102 359 1 254 184 

P Jasa Pendidikan 786 302 856 936 949 963 

Q Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

325 172 353 976 392 759 

R,S,T,U Jasa lainnya 236 265 262 837 289 910 

Produk Domestik Regional Bruto 14.411.982 15.569.562 16.615.428 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 
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4.5. Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar 

Peran masing-masing lapangan usaha  akan menentukan struktur ekonomi di suatu 

wilayah. Kategori yang memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Banjar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir masih dipegang oleh kategori 

lapangan usaha pertanian meskipun besaran kontribusi tersebut semakin menurun. Lebih 

lanjut mengenai kontribusi Per kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banjar 

Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2017-2019 apat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 4.2.Kontribusi Per Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Atas 

Dasar Harga Berlaku, Tahun 2017-2019 (Persen) 

Lapangan Usaha 2017 2018* 2019** 

(1) (2) (4) (5) (6) 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 18,17 17,72 17,76 

B Pertambangan dan Penggalian  16,18 16,04 14,27 

C Industri Pengolahan  7,24 7,06 6,91 

D Pengadaan Listrik, Gas 0,13 0,14 0,14 

E Pengadaan Air 0,23 0,23 0,23 

F Konstruksi 10,06 10,29 10,48 

G Perdagangan Besar dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

14,23 14,52 14,98 

H Transportasi dan Pergudangan  4,65 4,70 4,85 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

3,09 3,17 3,27 

J Informasi dan Komunikasi 3,60 3,64 3,75 

K Jasa Keuangan  2,23 2,22 2,20 

L Real Estate 3,39 3,37 3,42 

M,N Jasa Perusahaan 0,35 0,36 0,37 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial  

7,09 7,08 7,55 

P Jasa Pendidikan 5,46 5,50 5,72 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,26 2,27 2,36 

R,S,T,U Jasa lainnya 1,64 1,69 1,74 

PDRB 100 100 100 
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 Pada tahun 2019 kontribusi yang dibelikan oleh kategori pertanian sebesar 17,76 

persen. Selanjutnya diikuti oleh kategori perdagangan dengan andil sebesar 14,98 persen, 

dan kategori pertambangan dengan andil sebesar 14,27 persen. Pada Gambar 4.6 berikut 

terlihat bahwa terdapat empat lapangan usaha yang memberi sumbangan di atas 10% 

terhadap perekonomian kabupaten Banjar pada tahun 2019. Secara berturut-turut adalah 

Sektor pertanian sebesar 17,76 persen kemudian sektor perdagangan sebesar 14,98 persen, 

berada sedikit dibawahnya adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,27 persen, 

disusul kemudian sektor yaitu Konstruksi sebesar 10,48 persen.  

Gambar 4.6 Struktur Ekonomi Kabupaten Banjar, Tahun 2019 (Persen) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 

Selain berdasarkan tujuh belas kategori lapangan usaha, analisis struktur ekonomi 

dapat pula disimpulkan menjadi tiga sektor ekonomi yaitu sektor primer, sektor sekunder 

dan sektor tersier. Pengelompokan kedalam tiga sektor ini lebih memperjelas apa yang 

terjadi pada struktur perekonomian Kabupaten Banjar. Dalam perkembangan ekonomi, 

setiap sektor ekonomi memiliki peranannya masing-masing. Pengelompokan kategori 

lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor tersebut sebagai berikut:  
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Sektor Primer yang di dalamnya meliputi sektor pertanian dan pertambangan dapat 

dikatakan memiliki peranan yang strategis. Kontribusi sektor ini dapat menentukan 

keberlangsungan sektor-sektor lain yaitu sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer 

selalu dikaitkan dengan kegiatan dimana hasil outputnya adalah barang mentah atau barang 

yang siap untuk diproses kembali untuk dijadikan barang yang siap di konsumsi. Sektor ini 

dapat menjadi pendorong percepatan perekonomian suatu negara akan tetapi untuk negara 

berkembang masih banyak kendala yang harus dihadapi.  

Sektor Sekunder seringkali dikaitkan dengan perindustrian. Kegiatan utama yang 

dilakukan pada sektor ini adalah mengolah barang mentah menjadi barang yang siap untuk 

dikonsumsi. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh sektor ini adalah untuk meningkatkan nilai 

tambah dari suatu barang input. Sektor ini memiliki peranan yang penting di dalam 

perekomian karena produktivitas yang dilakukan cukup tinggi sehingga mendorong 

permintaan tenaga kerja di sektor ini sangat tinggi. Selain perolehan upah di sektor ini lebih 

baik daripada di sektor pertanian, juga karena adanya kesempatan untuk meningkatkan karir 

sehingga diharapkan untuk jangka panjang dapat memperbaiki standar hidup.  

Primer

•Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan

•Pertambangan dan 
Penggalian

Sekunder

•Industri Pengolahan

•Pengadaan Listrik dan 
Gas

•Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang

•Konstruksi

Tersier

•Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor

•Transportasi dan 
Perdagangan

•Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum

•Informasi dan 
Komunikasi

•Jasa Keuangan

•Real Estate

•Jasa Perusahaan

•Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib

•Jasa Pendidikan

•Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial

•Jasa Lainnya
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Sektor Tersier di era sekarang memiliki peranan yang sangat penting untuk 

perekonomian. Semakin hari semakin banyak lapangan usaha yang menjadi subsektor yang 

dimuat oleh sektor tersier. Sektor ini sangat erat kaitannya dengan jasa dimana saat ini 

lapangan usaha di bidang jasa selalu bertambah dan mengalami perekembangan tiap 

tahunnya. Pertambahan ini juga membuat kontribusinya terhadap PDRB semakin bertambah.   

Gambar 4.7.  Struktur Ekonomi Kabupaten Banjar Menurut Kelompok Sektor,  

Tahun 2017-2019 (Persen) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
*: Angka Sementara 
**: Angka Sangat Sementara 
 

Postur ekonomi (dilihat dari kontribusi PDRB) Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa 

corak perekonomian Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 didominasi 

oleh Sektor tersier. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha yang tergabung 

dalam sektor tersier yang secara agregat menyumbang sebesar 50,21 persen terhadap PDRB 

Kabupaten Banjar pada tahun 2019. Di posisi kedua adalah sektor primer yang identik 

dengan eksploitasi sumber daya alamnya yaitu pertanian dan pertambangan yang secara 

agregat menyumbang 32,03 persen. Kabupaten Banjar didukung oleh wilayah produsen 

komoditas pertambangan batubara terutama di Kecamatan Sungai Pinang, Paramasan, dan 

Sambung Makmur.  

4.6. Pertumbuhan Ekonomi  

Istilah pertumbuhan bisa saja diartikan berbeda antar indiv idu, antar  daerah yang 

satu dengan daerah lain, antar negara satu dengan negara lain. Oleh  karena itu  penting 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017

2018*

2019**

34,35
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32,03

17,66
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47,99
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untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari peningkatan penyediaan barang 

secara terus menerus. Sedangkan kategori lapangan usaha yang memberikan andil 

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 adalah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dapat  

dilihat  dari  andil  pertumbuhannya.  Sesuai dengan potensinya,  masing-masing lapangan  

usaha  memberikan  andil   yang  bervariasi  terhadap pertumbuhan.  

Tekhnologi maju merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi 

yang menentukan derajat peningkatan kemampuan  pemerintah  dalam  penyediaan  aneka  

macam  barang  dan  jasa kepada penduduknya. Penggunaan tekhnologi secara luas dan 

efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi 

yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara optimal. Teori 

pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan 

ouput per kapita dalam jangka panjang, dan bagaimana faktor -faktor tersebut berinteraksi 

satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi proses pertumbuhan. 

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya sumber daya alam yang merupakan faktor input yang akan diubah menjadi 

output. Sumber daya alam yang beraneka ragam menjadikan kekayaan akan bahan baku 

untuk dijadikan beraneka jenis produk tanpa harus mengimpor dari negara lain. Faktor yang 

kedua ialah akumulasi modal, yakni pendapatan yang ditabung untuk diinvestasikan ke 

produksi dalam bentuk bahan baku peralatan, pabrik baru dan infrastruktur. Faktor ketiga 

ialah pertambahan penduduk dan angkatan kerja. Pertambahan penduduk merupakan 

penambahan jumlah tenaga kerja produktif untuk mengerjakan proses produksi. Faktor yang 

keempat ialah kemajuan teknologi yang merupakan kemajuan hasil riset tentang penemuan-

penemuan baru dan teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktifitas lebih  cepat.  

Faktor yang terakhir ialah sistem sosial dan  sikap masyarakat yang memegang peranan 

penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.  

Untuk mengetahui apakah negara atau suatu wilayah sudah termasuk memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka harus mengetahui bagaimana karakteristik 

pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang 

terus menerus meningkat dan berkelanjutan, adanya pertumbuhan yang dibarengi dengan 

pemerataan, banyaknya lapangan pekerjaan,  dan  adanya kesejahteraan masyarakat. 
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Pertumbuhan ekonomi  harus  berkualitas karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 

memiliki beberapa manfaat seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan mengurangi 

pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki ekonomi 

masyarakat, mengurangi risiko gejolak sosial dan meningkatkan stabilitas sosial politik. Tren 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.3 

berikut ini: 

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019 (Persen) 

Kategori Lapangan Usaha 2017 2018* 2019** 

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

A Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

1,47 2,99 4,71 

B Pertambangan dan Penggalian  4,49 4,52 -1,20 

C Industri Pengolahan 5,87 3,88 3,50 

D Pengadaan Listrik, Gas 0,80 7,63 4,25 

E Pengadaan Air 7,87 4,77 5,72 

F Konstruksi 5,31 6,03 5,95 

G Perdagangan Besar dan Eceran, 

dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

6,64 6,80 6,60 

H Transportasi dan Pergudangan  7,39 6,93 7,27 

I Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

6,10 6,66 6,93 

J Informasi dan Komunikasi 7,94 5,52 7,12 

K Jasa Keuangan  5,05 3,85 1,70 

L Real Estate 3,25 4,60 5,42 

M,N Jasa Perusahaan 7,16 5,03 7,13 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

2,29 3,84 9,16 

P Jasa Pendidikan 5,52 6,77 7,28 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

5,43 5,56 6,61 

R,S,T,U Jasa lainnya 6,98 7,17 6,88 

 PDRB  4,66 5,01 4,54 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 

* Angka sementara **: Angka Sangat Sementara 
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  Sebagaimana diketahui bersama, kinerja pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah akan sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi 

paling besar terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut sehingga sedikit saja 

perubahan yang terjadi (baik itu penurunan/penambahan produksi) maka akan sangat 

mempengaruhi kinerja perekonomian yang secara umum akan tergambar melalui 

pertumbuhan ekonominya. Secara agregat, dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 

perekonomian Kabupaten Banjar menunjukkan kecenderungan tren perlambatan 

dimana tahun 2017 tumbuh sebesar 4,66 persen kemudian tumbuh lebih cepat lagi di 

tahun 2018 sebesar 5,01 persen dan kembali melambat menjadi 4,54 persen di tahun 

2019.  

Ketidakstabilan perekonomian dunia secara global memberikan dampak 

terhadap melambatnya perekonomian Indonesia dan juga berdampak pada 

perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar khususnya. 

Melambatnya perekonomian Kabupaten Banjar tersebut bukan berarti bahwa 

perekonomian mengalami penurunan, perekonomian Kabupaten Banjar tetap 

mengalami peningkatan namun besarnya kenaikan peningkatan di tahun 2019 tidak 

sebesar peningkatan yang terjadi di tahun 2018.  

Perlambatan yang terjadi di tahun 2019 tersebut diakibatkan karena kontraksi 

yang terjadi pada kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan selama 

ini yaitu Sektor Pertambangan yang disebabkan penurunan produksi batubara pada 

tahun 2019 sebesar -1,2 persen dibanding tahun 2016 yang tumbuh positif 4,52 

persen. Secara lebih lanjut, kategori lapangan usaha yang memberikan andil 

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 adalah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  

dapat  dilihat  dari  andil  pertumbuhannya.  Sesuai dengan potensinya,  masing-masing 

lapangan  usaha  memberikan  andil   yang  bervariasi  terhadap pertumbuhan, 

Sinergi kebijakan dan program pembangunan antara pemerintah pusat dan 

daerah menjadi kunci keberhasilan dari implementasi pembangunan nasional. 

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar yang menggerakkan 17 kategori atau 

lapangan usaha selama tahun 2019 ini tumbuh sebesar 4,54 persen berada diatas 

pertumbuhan provinsi Kalimantan Selatan 4,08 persen. Selama kurun waktu tiga tahun 

terakhir yaitu tahun 2017-2019, perekonomian Kabupaten Banjar belum mampu tumbuh  
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melampaui  laju  pertumbuhan angka provinsi terutama pada tahun 2017 dan 2018, 

namun  pada tahun 2019 dapat tumbuh di atas angka Provinsi Kalimantan Selatan. 

Namun seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup 

melihat pertumbuhannya saja, tetapi bagaimana distribusi hasil pembangunan itu dan 

apakah masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan hidupnya.  

Pada tahun 2019 ada tiga kategori usaha yang paling banyak berperan 

mendorong pertumbuhan di Kabupaten Banjar yaitu pertanian, Perdagangan, dan 

pertambangan. Hal ini ditunjukan melalui besarnya share / kontribusinya terhadap 

pembentukan perekonomian di Kabupaten Banjar. Tingginya kontribusi dari ketiga 

kategori usaha tersebut menyebabkan pertumbuhan dari ketiga kategori itu menjadi 

sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari laju pertumbuhan ekonomi secara total. 

Arah tren pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir masih relatif mengalami 

fluktuasi terlebih lagi sektor pertambangan yang mengalami kontraksi hingga tumbuh 

negatif -1,20 persen pada tahun 2019. Pada umumnya perekonomian di Kabupaten 

Banjar digerakan oleh sektor-sektor yang masih bergantung pada alam sehingga sangat 

rentan untuk terkena dampak dari kondisi-kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Akan 

lebih baik jika secara bertahap pemerintah mulai mengambil langkah konkrit untuk 

mengantisipasi ketergantungan tersebut dengan sektor-sektor  yang lebih produktif dan 

kreatif. Sektor-sektor tersebut dianggap lebih mampu bertahan terhadap dampak dari 

krisis global.  

4.7. PDRB Per Kapita 

Selain pertumbuhan ekonomi, terdapat banyak dimensi yang dicakup untuk 

mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat karena pembangunan tidak 

cukup hanya menyasar pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi ukuran 

kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena 

masalah aspek multidimensi yang melatarbelakanginya. Salah satu pendekatan yang 

sering digunakan adalah dengan PDRB per kapita sebagai alternatif yang dapat 

digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Besaran nilai PDRB per 

kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun pada waktu tertentu. PDRB per kapita dapat disajikan Atas Dasar 
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Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Keduanya bisa digunakan 

untuk kepentingan statistik yang berbeda. PDRB perkapita ADHB menunjukan jumlah rata-

rata nilai tambah yang bisa dinikmati oleh setiap penduduk, sedangkan PDRB perkapita 

ADHK adalah nilai riil rata-rata yang dinikmati oleh penduduk. Pada negara yang sudah 

maju umumnya memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara 

yang sedang berkembang seperti Indonesia. Rumus dari PDRB perkapita adalah Nilai 

PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.  

Peningkatan output dan nilai tambah ekonomi sektor-sektor produksi yang 

dimiliki suatu wilayah sudah seharusnya dinikmati oleh penduduknya. Keterlibatan 

sebagian besar penduduk dari sisi produksi maupun konsumsi menjadi tolak ukur bahwa 

mereka memperoleh manfaat dari peningkatan skala ekonomi. Menurut klasifikasi world 

bank, negara yang berpendapatan per kapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai 

negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan per kapita 

antara $1.045-$4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (lower middle 

income), negara yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.125-$12.746 

dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (upper middle 

income). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari $12.746 

termasuk negara berpendapatan per kapita tinggi. Perkembangan PDRB per kapita di 

Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel  4.4.  PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar, Tahun 2017-2019 

Uraian 2017 2018* 2019** 

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

PDRB Per kapita ADHB (ribu rupiah) 25.215 26.843 28.254 

PDRB Per kapita ADHK (ribu rupiah) 19.077 19.740 20.354 

Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB 

(persen) 

6,43 6,46 5,26 

Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK 

(persen) 

3,10 3,48 3,11 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
*: Angka Sementara 
**: Angka Sangat Sementara 
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BAB V 

KAJIAN EKONOMI REGIONAL 

PDRB PENDEKATAN PENGELUARAN 

TAHUN 2017-2019 
 

Dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah 

pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor 

tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintahan dan 

sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh 

konsumsi masyarakat (C), pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi 

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (I), pengeluaran sektor pemerintah 

dicerminkan oleh pengeluaran pemerintahan (G), sedangkan pengeluaran 

perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor Negara 

yang bersangkutan (X-M), dapat di formulasikan sebagai berikut:   

   Y = C + I + G + (X-M) 

        Keterangan: 

 Y : Pertumbuhan Ekonomi 

 C : Konsumsi 

 I : Investasi 

 G : Pengeluaran pemerintah 

 X : Ekspor 

 M : Impor 

 (X-M): Nett Ekspor 

Konsumsi yang dilakukan seseorang dalam suatu perekonomian akan menjadi 

pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama, sehingga apabila 

seseorang membelanjakan uangnya, di sisi lain akan membantu meningkatkan 

pendapatan orang lain, siklus ini akan terus berlanjut dan membuat perekonomian 

berjalan normal. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian 

dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam 
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perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan 

kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau 

belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan 

belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik 

melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Relevansi campur tangan 

pemerintah dalam perekonomian dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa 

kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikan atau menurunkan 

pertumbuhan ekonomi.  

5.1. Nilai Nominal PDRB Menurut Pengeluaran 

Nilai PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Banjar atas dasar harga berlaku 

selama periode tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari 14,41 trilyun 

rupiah pada tahun 2017 menjadi 16,62 trilyun rupiah pada tahun 2019. Dari tabel 5.1 

berikut dapat terlihat bahwa sebagian besar PDRB Kabupaten Banjar ini ternyata 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir di rumah tangga yaitu 

membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, 

perumahan, pendidikan, dsb) sebesar 9,57 trilyun rupiah pada tahun 2017 dan terus 

meningkat mencapai 11,31 trilyun Rupiah pada tahun 2019.    

Tabel 5.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran  

di Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019 (Juta Rupiah) 

Komponen PDRB Pengeluaran 2017 2018* 2019** 

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

1. Konsumsi Rumah Tangga 9.572.763 10.353.561 11.313.007 

2. Konsumsi Lembaga Non Profit 137.774 152.184 169.650 

3. Konsumsi Pemerintah 2.018.511 2.161.055 2.329.340 

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 4.321.973 4.799.130 5.319.083 

5. Perubahan Stok/Inventori 73.075 226.711 7.886 

6. Ekspor 8.367.303 10.066.119 9.359.918 

7. Dikurangi Impor (-) 10.079.417 12.189.197 11.883.457 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 14.411.982 15.569.562 16.615.428 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, *Angka sementara, **Angka sangat sementara 

 

Di sisi lain, pada periode 2017-2019 menunjukkan bahwa nilai ekspor 

cenderung lebih rendah daripada nilai impor. Kecenderungan ini menunjukkan 

neraca perdagangan Kabupaten Banjar dalam periode tersebut selalu menunjukkan 

posisi “defisit”. Dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
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barang dan jasa, Kabupaten Banjar masih perlu mendatangkan barang dan jasa dari 

luar, atau belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Nilai komponen nett ekspor 

(merupakan gabungan antara domestik dan internasional) perdagangan 

internasional dan domestik Kabupaten Banjar yang direpresentasikan oleh transaksi 

ekspor impor luar negeri maupun ekspor impor antar daerah. 

5.2. Distribusi Persentase PDRB Pengeluaran  

Bila bicara mengenai konsumsi akhir (terlepas dari komponen ekspor dan impor) 

dari sisi pendekatan pengeluaran, dapat terlihat bahwa selama kurun waktu tiga tahun 

terakhir komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar dengan kontribusi sebesar 68,09 persen di 

tahun 2019. Selain itu juga disumbangkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto, 

32,01 persen di tempat kedua, dan diikuti oleh komponen pengeluaran pemerintah sebesar 

14,02 persen seperti yang terlihat pada tabel 5.2 berikut. Di sisi lain, perekonomian masih 

didominasi oleh impor barang dan jasa dengan kontribusi sebesar 71,52 persen di tahun 

2019. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan ekonomi di wilayah kabupaten banjar 

pada barang dan jasa yang disuplai dari luar daerah baik antar kabupaten, antar propinsi, 

dan luar negeri masih sangat tinggi. Nilai tambah dari kegiatan ekspor luar negeri (terutama 

batubara) yang diharapkan menjadi andalan perdagangan di Kabupaten banjar ternyata 

belum mampu mereduksi besarnya kebutuhan arus barang dan jasa yang masuk terutama 

dari luar negeri.   

Tabel 5.2 Distribusi Persentase PDRB Menurut Komponen Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku 

di Kabupaten Banjar, Tahun 2017-2019 (Persen)  

Komponen Pengeluaran 
2017 2018* 2019** 

 

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

1. Konsumsi Ruta 66,42  66,50  68,09  

2. Konsumsi LNPRT 0,96  0,98  1,02  

3. Konsumsi Pemerintah 14,01  13,88  14,02  

4. PMTB 29,99  30,82  32,01  

5. Perubahan Inventori 0,51  1,46  0,05  

6. Ekspor 58,06  64,65  56,33  

7. Dikurangi Impor 69,94  78,29  71,52  

Total 100,00 100,00 100,00 

   Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
   *Angka sementara   **Angka sangat sementara 
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5.3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran memperlihatkan bahwa tren 

pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2017-2019 masih 

cukup baik meskipun ada beberapa komponen yang perlu medapatkan perhatian lebih. 

Faktor indikatif dari sisi pengeluaran yang memacu laju pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Banjar tahun 2019 ada pada komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi 

LNPRT, konsumsi pemerintah, dan PMTB meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi 

namun dapat dikatakan cukup stabil. 

Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019 (%) 
 

 
 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 

Kinerja ekspor di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun menunjukan tren 

pertumbuhan yang melambat. Kondisi ini disebabkan Kabupaten Banjar ternyata masih 

menjadi tujuan pemasaran produk dari luar provinsi, terutama hasil/komoditi industri 

pengolahan. Di sisi lain, terdapat kebutuhan komoditas dari sayur-sayuran,  buah-buahan, 

dan  tanaman pangan lain yang memang harus disuplai dari luar provinsi karena tidak 

tersedia pada produksi lokal atau belum mampu untuk mencukupi kebutuhan lokal. 

Sementara dari industri pengolahan, penyebab tingginya impor ditengarai dari pemenuhan 

bahan baku industri. Iklim perdagangan luar negeri tahun 2019 agak lesu karena tumbuh 

lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan komoditi utama pada ekspor 

luar negeri  yaitu batubara mengalami penurunan produksi sehingga mengalami penurunan 

volume ekspor luar negeri di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian 

masih perlu didorong dengan penguatan investasi baik yang dibiayai pemerintah maupun 

swasta. 
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Table 5.3 Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Banjar 

Tahun 2017-2019 (Persen) 

Komponen Pengeluaran 
2017 2018* 2019** 

 

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

1. Konsumsi Ruta 5,35  5,62  4,86  

2. Konsumsi LNPRT 5,35  6,83  7,42  

3. Konsumsi Pemerintah 0,04  3,82  3,89  

4. PMTB 4,02  7,43  6,39  

5. Perubahan Inventori -  -  -  

6. Ekspor 8,12  2,5  1,57  

7. Dikurangi Impor 7,14  5,12  0,75  

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4,66 5,01 4,54 

      Sumber: BPS Kabupaten Banjar 

*: Angka Sementara **: Angka Sangat Sementara 

 

5.4. Gambaran Investasi di Kabupaten Banjar 

Pembahasan kajian ekonomi regional secara makro belum cukup dengan 

menggunakan pertumbuhan ekonomi maupun struktur perekonomian saja yang biasanya 

dilihat melalui pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan istilah menurut lapangan 

usaha. Pada hakikatnya 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.  

 Investasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya 

manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, 

mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat 

berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. 

Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. 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. Adapun penekanan investasi di sini lebih kepada investasi yang berupa fisik. 
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Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) dan Perubahan Inventori.  

 Pada pembahasan publikasi ini hanya akan berfokus pada Investasi yang dimaksud 

berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang terjadi di setiap unit kegiatan usaha 

pada periode satu tahunnya. PMTB berwujud fisik, seperti pengadaan mesin-mesin, gedung, 

kantor, jalan, jembatan dan sarana produksi lainnya yang merupakan barang modal. 

Sedangkan Perubahan Inventori merupakan selisih stok barang pada akhir tahun dikurangi 

dengan stok barang pada awal tahun Pembelian/penggunaan barang yang habis dipakai 

dalam satu tahun adalah barang konsumsi, bukan barang investasi. Pada dunia usaha barang 

konsumsi ini disebut biaya antara atau konsumsi antara.  

 Dalam pendekatan mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan 

penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan 

makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan 

mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada 

kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat mengambil keputusan 

melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi 

mendatang. Pembahasan investasi pada publikasi di sini, menggunakan pendekatan makro, 

dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal 

(investasi). Setiap pertumbuhan ekonomi yang dicapai selalu terkait dengan seberapa besar 

total pengeluaran akhir yang dibutuhkan, dimana investasi merupakan salah satu komponen 

dari pengeluaran akhir. Berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai investasi riil di 

Kabupaten Banjar selama periode 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2017 nilai investasi yang ditanamkan mencapai 3,18 triliun rupiah, kemudian di tahun 2019 

sebesar 3,57 triliun rupiah seperti yang terlihat pada tabel 5.4 berikut:  
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Tabel 5.4 Nilai Investasi atas dasar harga berlaku dan Atas Dasar harga konstan 

Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019 

Tahun Investasi Atas Dasar harga 

Berlaku (ADHB) 

Investasi Atas Dasar harga 

Konstan (ADHK) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Nilai (Juta 

Rp) 

Pertumbuhan 

(%) 

Nilai (Juta 

Rp) 

Pertumbuhan 

(%) 

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

2017 4.395.048,05  

 

- 3.185.789,74 

 

- 4,66 

2018* 5.025.840,66  

 

14,35 3.539.984,42 

 

11,11 5,01 

2019** 5.326.968,84 5,99 3.576.346,32 

 

1,03 4,54 

Sumber: Data diolah, BPS Kabupaten Banjar 
*: Angka Sementara **: Angka Sangat Sementara 

 Pada tahun 2017 ketika pertumbuhan ekonomi kabupaten Banjar mencapai 4,66 

persen, investasi fisik yang tertanam pada saat itu ada sekitar 4,39 triliun rupiah. kemudian 

pada tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat menjadi 5,01 

persen nilai investasi yang digelontorkan mencapai 5 triliun rupiah dan pada tahun 2019 

dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali melambat menjadi 4,54 persen ketika itu pula 

nilai investasi sebesar menjadi 5,3 triliun rupiah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan 

kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya membaik ternyata kinerja investasi 

selama periode 2017-2019 secara umum belum mampu mempercepat laju perekonomian 

kabupaten Banjar. Belum seiringnya capaian pertumbuhan ekonomi dan investasi di 

kabupaten Banjar dimungkinkan investasi yang ditanamkan bersifat jangka panjang 

sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. 

Tabel 5.5 Rasio Investasi terhadap PDRB Atas dasar harga konstan 2010,  

Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019 

Tahun Nilai Investasi ADHK 

(Juta Rp) 

PDRB ADHK  

(Juta Rp) 

Rasio Investasi 

terhadap PDRB (%) 

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3)*100 

2017 3.185.789,74 

 

10.903.968,15 29,22 

2018* 3.539.984,42 

 

11.449.813,82 30,92 

2019** 3.576.346,32 

 

11.969.532,85 29,88 

Sumber: Data diolah, BPS Kabupaten Banjar 
*: Angka Sementara **: Angka Sangat Sementara 
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 Rasio nilai investasi terhadap PDRB dalam kurun 2017-2019 berkisar antara 

29-31 persen dengan perkembangan setiap tahunnya berbeda-beda. Pada dasarnya 

jika rasio tersebut setiap tahun mengalami peningkatan maka mengindikasikan 

adanya kenaikan nilai investasi dalam kegiatan ekonomi dan 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 

Perencanaan investasi sangat diperlukan agar dana yang terbatas dapat digunakan 

secara efektif dan efisien.  

 Struktur investasi dalam periode 2017-2019 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 yaitu primer, sekunder, dan tersier. 

Pada sektor primer penanaman modal saat ini lebih banyak dilakukan pada sektor 

pertambangan, sedangkan pada sektor sekunder investasi didominasi pada sektor 

industri makanan dan kontruksi.  Pada sektor tersier investasi terbesar banyak 

dilakukan pada sektor perdagangan dan pembangunan perumahan/real estate. 

Tabel 5.6.Perkembangan Realisasi Investasi Menurut Sektor di Kabupaten 

Banjar Tahun 2017-2019 (Rupiah) 

Sektor 2017 2018 2019 

Primer  108.200.000 5.000.000.000 10.100.000.000 

Sekunder 5.047.000.000 1.770.000.000 24.968.200.000 

Tersier 189.910.800.000 195.809.000.000 597.615.000.000 

Sumber: BKPM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) 

 

5.5. Analisis ICOR Kabupaten Banjar 

 ICOR atau Incremental Capital Output Ratio merupakan salah satu bagian 

dari alat analisis statistik deskriptif yang dikembangkan secara khusus terkait dengan 

kajian investasi ekonomi makro. ICOR secara sederhana diartikan sebagai besaran 

yang menunjukkan banyaknya investasi yang dibutuhkan (penambahan kapasitas 

produksi) untuk dapat meningkatkan output sebanyak satu unit satuan. Sebenarnya 
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peningkatan output tidak hanya dipengaruhi faktor investasi yang ditanamkan, 

tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya, seperti pertumbuhan pada 

produktivitas, utilisasi kapasitas produksi, kemajuan teknologi dan penyerapan 

tenaga kerja. Akan tetapi dalam penghitungan ICOR kali ini diasumsikan bahwa 

faktor-faktor lain tersebut dianggap konstan. Penggunaan ICOR pada publikasi ini 

hanya merupakan sebuah alat saja, namun pemanfaatannya bisa berkembang 

berdasarkan kebutuhan para pengambil keputusan.  

 Secara matematis koefisien ICOR dinyatakan sebagai rasio antara 

penambahan kapital (K) terhadap penambahan output (Y). Atau secara matematis 

dinotasikan sebagai berikut : 

    ICOR =  K /  Y  

Sebenarnya ada banyak cara untuk menghitung besaran ICOR, di antaranya dengan 

menggunakan metode Perpectual Inventory Models (PIM) atau dengan metode Cobb 

Douglas. Namun karena keterbatasan data yang ada maka kedua metode ini belum 

bisa digunakan secara optimal. 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 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 Banjar, Selain itu, juga diperoleh data dari laporan keuangan APBD, 

sebagai bagian investasi pemerintah serta sumber-sumber lainnya seperti Lembaga 

Keuangan, publikasi-publikasi hasil survei dan sensus yang diterbitkan BPS.  

 Dari hasil survei, data yang tersedia merupakan besarnya nilai investasi (inv) 

yang ditanam oleh pihak pemerintah maupun swasta, bukan merupakan nilai 

perubahannya baik itu penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas 

terpasang. Adapun data mengenai kenaikan Output didekati dengan kenaikan NTB 

yang diperoleh dari hasil penghitungan PDRB yang telah dipublikasikan. Dengan 

demikian rumus dasar yang telah dikemukakan sebelumnya berubah menjadi: 
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   K = (Inv) ,  

   Y =  PDRB 

Sehingga: 

   ICOR = (Inv) /  PDRB 

 Rumus ini disebut juga dengan Gross ICOR. Dalam penerapannya rumus ini 

lebih sering dipakai karena datanya lebih lengkap. Perlu diketahui bahwasanya 

semua pengukuran melalui metode yang ada tersebut secara teori sudah memenuhi 

kaidah ilmiah. Penghitungan berdasarkan nilai investasi (yang merupakan 

penjumlahan antara Komponen PMTB dan Perubahan Inventori) dan Output yang di 

dekati dengan nilai PDRB, dimana keduanya dinilai dalam harga konstan (atas dasar 

harga konstan 2010) agar pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran ICOR dapat 

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

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

konstan tahun t (Yt) dengan nilai tambah bruto (NTB) tahun sebelumnya (Yt-1). 

 Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung 

memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu 

beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi 

dapat menghasilkan tambahan output disebut time lag (lag). ICOR tahunan pada 

publikasi ini dihitung dengan lag 0 artinya investasi yang ditanam pada tahun “t” 

akan menghasilkan nilai tambah pada tahun “t” yang sama juga.  

Tabel 5.7. ICOR Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019 

Tahun Investasi ADHK 

K = (Inv) 

Y =  PDRB ICOR lag 0 

 

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) 

2017 3.185.789,74 

 

485.287,08 

 

6,56 

2018* 3.539.984,42 

 

545.845,66 

 

6,48 

2019** 3.576.346,32 

 

519.719,04 

 

6,88 

Rata-Rata 6,64 

Sumber: Data diolah, BPS Kabupaten Banjar 
*: Angka Sementara **: Angka Sangat Sementara 
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 Pada tabel 5.6 diketahui koefisien ICOR lag 0 pada tahun 2019 adalah 

sebesar 6,88. Hal ini berarti untuk memperoleh tambahan ouput sebesar 1 (satu) unit 

pada tahun 2019 diperlukan tambahan investasi sebesar 6,88 unit. Angka tersebut 

dapat juga diartikan bahwa untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M 

dibutuhkan investasi sebesar Rp 6,88 M.  Selama kurun waktu 2017-2019, secara 

rata-rata dengan menggunakan metode standar dihasilkan nilai koefisien ICOR yang 

cukup besar yaitu 6,64. Koefisien yang cukup besar di kurun waktu tahun tersebut 

bukan berarti investasi yang ditanamkan belum atau tidak produktif, tetapi perlu 

waktu beberapa tahun ke depan untuk mampu menghasilkan nilai tambah sebagai 

hasil dari penanaman investasi pada tahun tersebut. Koefisien ICOR yang relatif 

besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tersebut relatif besar, 

sedangkan output yang dihasilkan sebenarnya lebih besar tetapi nilainya hampir 

sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau dengan kata lain tambahan 

output yang dihasilkan relatif kecil sehingga investasi yang ditanamkan pada tahun 

itu belum efektif sehingga relatif kurang efisien.  

 Apabila pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi ke depan yang 

lebih baik, maka lakukan investasi yang paling memungkinkan pada 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 paling dominan terhadap 

pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Banjar. Kedua adalah Sektor 

Perdagangan dan pertambangan yang mempunyai peluang untuk bisa 

menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Banjar. 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.  

 Apabila dari APBD setempat tidak bisa menunjang besarnya investasi yang 

diperlukan, maka sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi. Saat ini 

pertumbuhan ekonomi diharapkan dari tingginya konsumsi masyarakat atau dengan 

kata lain konsumsi masyarakat diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. 
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Padahal konsumsi masyarakat tidak mungkin terus tinggi tanpa adanya peningkatan 

pendapatan di sektor riil tempat dimana masyarakat bekerja dan memperoleh 

penghasilan. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan sektor riil memerlukan 

investasi, baik dalam bentuk perluasan/ekspansi maupun investasi baru. Untuk 

memulihkan ekonomi, pemerintah harus menjalankan defisit fiskal dengan 

meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Pemerintah dapat 

meluncurkan beberapa proyek, seperti proyek infrastruktur. Proyek-proyek tidak hanya 

akan menuntut lebih banyak tenaga kerja tetapi juga lebih banyak barang dan jasa dari 

sektor swasta. Pajak yang lebih rendah juga meningkatkan pendapatan konsumen. 

Mereka dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk barang dan jasa karena mereka 

membayar pajak yang lebih rendah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang kajian ekonomi 

regional PDRB Kabupaten Banjar melalui dua pendekatan baik pendekatan produksi 

maupun pendekatan pengeluaran, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Nilai nominal PDRB Kabupaten Banjar atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 

mencapai 16,62 trilyun rupiah berada diurutan ke lima setelah Banjarmasin, 

Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tabalong. Terdapat empat lapangan usaha yang 

memberi sumbangan di atas 10% terhadap perekonomian kabupaten Banjar 

pada tahun 2019. Secara berturut-turut adalah Sektor pertanian sebesar 17,76 

persen kemudian sektor perdagangan sebesar 14,98 persen, berada sedikit 

dibawahnya adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,27 persen, 

disusul kemudian sektor yaitu Konstruksi sebesar 10,48 persen. 

2. Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen melalui hasil olah data PDRB Tahun 

2015-2019, untuk Kabupaten Banjar berada pada kuadran IV yaitu daerah maju 

namun tertekan ini dicirikan dengan kontribusi PDRB yang relatif tinggi 

terhadap perekonomian di Kalimantan Selatan namun pertumbuhan 

ekonominya masih relatif rendah. Daerah lain yang juga tergolong dalam 

kelompok ini adalah Tanah Laut, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. 

3. Postur ekonomi Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa corak perekonomian 

Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 didominasi oleh 

Sektor tersier yang menyumbang sebesar 50,21 persen terhadap PDRB 

Kabupaten Banjar pada tahun 2019.  

4. Dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 perekonomian Kabupaten Banjar 

menunjukkan kecenderungan tren perlambatan dimana tahun 2017 tumbuh 

sebesar 4,66 persen kemudian tumbuh lebih cepat lagi di tahun 2018 sebesar 

5,01 persen dan kembali melambat menjadi 4,54 persen di tahun 2019. Hal ini 
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disebabkan sektor pertambangan yang mengalami kontraksi hingga tumbuh 

negatif -1,20 persen pada tahun 2019. 

5. Sebagian besar PDRB yang dihasilkan di Kabupaten Banjar ini ternyata 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir di rumah tangga baik 

dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Hal ini ditunjukan melalui 

komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang 

utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar dengan kontribusi sebesar 

68,09 persen di tahun 2019. Di tempat kedua komponen PMTB/Investasi Fisik  

sebesar 32,01 persen, kemudian diikuti oleh komponen pengeluaran 

pemerintah sebesar 14,02 persen. 

6. Penanaman modal/investasi di Kabupaten Banjar saat ini lebih banyak 

dilakukan pada sektor primer yaitu sektor pertambangan, sedangkan pada 

sektor sekunder investasi didominasi pada sektor industri makanan dan 

kontruksi.  Pada sektor tersier investasi terbesar banyak dilakukan pada sektor 

perdagangan dan pembangunan perumahan/real estate. 

7. Koefisien ICOR lag 0 pada tahun 2019 adalah sebesar 6,88. Hal ini berarti untuk 

memperoleh tambahan ouput sebesar 1 (satu) unit pada tahun 2019 diperlukan 

tambahan investasi sebesar 6,88 unit. Angka tersebut dapat juga diartikan 

bahwa untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi 

sebesar Rp 6,88 M.   
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Tabel 1. Nominal PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di 

Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019  

(Juta Rp) 

 

 

Kategori 

 

2017 2018* 2019** 

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

A 

 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

2 619 309  2 758 919 2 950 901 

B Pertambangan dan Penggalian  2 332 364 2 497 472  2 370 330 

C Industri Pengolahan 1 043 861 1 098 856 1 148 531 

D Pengadaan Listrik dan Gas 18 827 21 880 23 456 

E 

 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang  

32 735 35 136 37 864 

F Konstruksi 1 449 927 1 602 855 1 741 056 

G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

2 050 165 2 260 273 2 488 921 

H Transportasi dan Pergudangan 669 874  731 648 806 153 

I Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum  

445 620 492 927 542 820 

J Informasi dan Komunikasi 518 303 567 225 623 647 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 321 121 345 327 365 592 

L Real Estat 489 053 525 403 567 613 

M,N Jasa Perusahaan 50 862 55 533 61 728 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

1 022 223 1 102 359 1 254 184 

P Jasa Pendidikan 786 302 856 936 949 963 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

325 172 353 976 392 759 

Produk Domestik Regional Bruto 14 411 982 15 569 562 16 615 428 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                *Angka sementara  
               **Angka sangat sementara 
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Tabel 2. Nominal PDRB atas dasar harga konstan 2010  

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019  

(Juta Rp) 

 

 

Kategori 

 

2017 2018* 2019** 

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

A 

 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

1 876 691 1 932 757 2 023 846 

B Pertambangan dan Penggalian  2 231 739 2 332 509 2 304 464 

C Industri Pengolahan 727 493 755 699 782 111 

D Pengadaan Listrik dan Gas 12 805 13 783 14 369 

E 

 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang  

24 276 25 434 26 890 

F Konstruksi 1 055 630 1 119 318 1 185 907 

G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

1 440 519 1 538 488 1 640 050 

H Transportasi dan Pergudangan 505 392 540 395 579 664 

I Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum  

333 337 355 536 380 172 

J Informasi dan Komunikasi 418 859 441 988 473 467 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 226 763 235 503 239 518 

L Real Estat 378 915  396 347 417 845 

M,N Jasa Perusahaan 34 026 35 736 38 285 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

680 565 706 699 771 442 

P Jasa Pendidikan 561 865 599 922 643 593 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

231 372 244 243 260 381 

R,S,T,U Jasa lainnya 163 719 175 458 187 529 

Produk Domestik Regional Bruto 10 903 968 11 449 814 11 969 533 

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                 *Angka sementara  
                **Angka sangat sementara 
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Tabel 3. Distirbusi PDRB atas dasar harga berlaku  

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019  

(%) 
 

 

 

Kategori 

 

2017 2018* 2019** 

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

A 

 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

18,17 17,72 17,76 

B Pertambangan dan Penggalian  16,18 16,04 14,27 

C Industri Pengolahan 7,24 7,06 6,91 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,13 0,14 0,14 

E 

 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang  

0,23 0,23 0,23 

F Konstruksi 10,06 10,29 10,48 

G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

14,23 14,52 14,98 

H Transportasi dan Pergudangan 4,65 4,70 4,85 

I Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum  

3,09 3,17 3,27 

J Informasi dan Komunikasi 3,60 3,64 3,75 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,23 2,22 2,20 

L Real Estat 3,39 3,37 3,42 

M,N Jasa Perusahaan 0,35 0,36 0,37 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

7,09 7,08 7,55 

P Jasa Pendidikan 5,46 5,50 5,72 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

2,26 2,27 2,36 

R,S,T,U Jasa lainnya 1,64 1,69 1,74 

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 

     Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                     *Angka sementara  
                     **Angka sangat sementara 
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Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi PDRB   

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019  

(%) 

 

 

Kategori 

 

2017 2018* 2019** 

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

A 

 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

1,47 2,99 4,71 

B Pertambangan dan 

Penggalian  

4,49 4,52 -1,20 

C Industri Pengolahan 5,87 3,88 3,50 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,80 7,63 4,25 

E 

 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang  

7,87 4,77 5,72 

F Konstruksi 5,31 6,03 5,95 

G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

6,64 6,80 6,60 

H Transportasi dan 

Pergudangan 

7,39 6,93 7,27 

I Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum  

6,10 6,66 6,93 

J Informasi dan Komunikasi 7,94 5,52 7,12 

K Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

5,05 3,85 1,70 

L Real Estat 3,25 4,60 5,42 

M,N Jasa Perusahaan 7,16 5,03 7,13 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

2,29 3,84 9,16 

P Jasa Pendidikan 5,52 6,77 7,28 

Q Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

5,43 5,56 6,61 

R,S,T,U Jasa lainnya 6,98 7,17 6,88 

Produk Domestik Regional Bruto 4,66 5,01 4,54 

     Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                      *Angka sementara  
                     **Angka sangat sementara 
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Tabel 5. Nilai Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku   

Menurut Komponen Pengeluaran di Kabupaten Banjar  

Tahun 2017-2019  

(Juta Rp) 

Komponen Pengeluaran 2017 2018* 2019** 

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

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga 

9 572 763  10 353 561  11 313 007  

a.  Makanan, Minuman, dan Rokok 4 265 480  4 614 996  5 064 028  

b.  Pakaian dan Alas Kaki 547 705  617 244  667 377  

c.  Perumahan, Perkakas, 

Perlengkapan dan 

Penyelenggaraan Rumah Tangga 

1 118 707  1 198 075  1 263 288  

d.  Kesehatan dan Pendidikan 498 976  531 000  570 479  

e.  Transportasi, Komunikasi, 

Rekreasi, dan Budaya 

2 038 965  2 190 493  2 438 210  

f.  Hotel dan Restoran 752 809  826 982  906 021  

g.  Lainnya 350 121  374 771  403 605  

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 137 774  152 184  169 650  

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2 018 511  2 161 055  2 329 340  

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4 321 973  4 799 130  5 319 083  

a. Bangunan 3 130 236  3 499 042  3 874 981  

b. Non-Bangunan  1 191 737  1 300 088  1 444 102  

5. Perubahan Inventori 73 075  226 711  7 886  

6. Ekspor 8 367 303  10 066 119  9 359 918  

7. Impor 10 079 417  12 189 197  11 883 457  

Produk Domestik Regional Bruto 14 411 982  15 569 562  16 615 428  

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                 *Angka sementara  
                **Angka sangat sementara 
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Tabel 6. Nilai Nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010   

Menurut Komponen Pengeluaran di Kabupaten Banjar  

Tahun 2017-2019  

(Juta Rp) 

Komponen Pengeluaran 2017 2018* 2019** 

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

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga 

7 311 773  7 678 553  8 051 708  

a.  Makanan, Minuman, dan Rokok 
3 301 265  3 491 256  3 664 789  

b.  Pakaian dan Alas Kaki 
414 407  434 745  447 499  

c.  Perumahan, Perkakas, 

Perlengkapan dan 

Penyelenggaraan Rumah Tangga 

861 157  891 362  918 773  

d.  Kesehatan dan Pendidikan 
376 608  390 607  404 323  

e.  Transportasi, Komunikasi, 

Rekreasi, dan Budaya 

1 560 619  1 639 127  1 744 930  

f.  Hotel dan Restoran 
522 326  544 430  576 854  

g.  Lainnya 
275 390  287 027  294 540  

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 
96 594  103 190  110 845  

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 
1 328 949  1 379 778  1 433 452  

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 
3 124 756  3 356 922  3 571 567  

a. Bangunan 
2 322 597  2 505 358  2 675 722  

b. Non-Bangunan  
802 159  851 564  895 845  

5. Perubahan Inventori 
61 034  183 063  4 779  

6. Ekspor 
6 898 103  7 070 808  7 182 027  

7. Impor 
7 917 241  8 322 500  8 384 845  

Produk Domestik Regional Bruto 
10 903 968  11 449 814  11 969 533  

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                 *Angka sementara  
                **Angka sangat sementara 
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Tabel 7. Distribusi Persentase PDRB   

Menurut Komponen Pengeluaran di Kabupaten Banjar  

Tahun 2017-2019  

(%) 

Komponen Pengeluaran 2017 2018* 2019** 

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

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga 

66,42  66,50  68,09  

a.  Makanan, Minuman, dan Rokok 29,60  29,64  30,48  

b.  Pakaian dan Alas Kaki 3,80  3,96  4,02  

c.  Perumahan, Perkakas, 

Perlengkapan dan 

Penyelenggaraan Rumah Tangga 

7,76  7,69  7,60  

d.  Kesehatan dan Pendidikan 3,46  3,41  3,43  

e.  Transportasi, Komunikasi, 

Rekreasi, dan Budaya 

14,15  14,07  14,67  

f.  Hotel dan Restoran 5,22  5,31  5,45  

g.  Lainnya 2,43  2,41  2,43  

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,96  0,98  1,02  

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 14,01  13,88  14,02  

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 29,99  30,82  32,01  

a. Bangunan 21,72  22,47  23,32  

b. Non-Bangunan  8,27  8,35  8,69  

5. Perubahan Inventori 0,51  1,46  0,05  

6. Ekspor 58,06  64,65  56,33  

7. Impor 69,94  78,29  71,52  

Produk Domestik Regional Bruto 100  100  100  

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                 *Angka sementara  
                 **Angka sangat sementara 
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Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi PDRB   

Menurut Komponen Pengeluaran di Kabupaten Banjar  

Tahun 2017-2019  

(%) 

Komponen Pengeluaran 2017 2018* 2019** 

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

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga 

4,48  5,02  4,86  

a.  Makanan, Minuman, dan Rokok 4,17  5,76  4,97  

b.  Pakaian dan Alas Kaki 5,30  4,91  2,93  

c.  Perumahan, Perkakas, 

Perlengkapan dan 

Penyelenggaraan Rumah Tangga 

4,45  3,51  3,08  

d.  Kesehatan dan Pendidikan 
4,18  3,72  3,51  

e.  Transportasi, Komunikasi, 

Rekreasi, dan Budaya 

4,88  5,03  6,45  

f.  Hotel dan Restoran 4,88  4,23  5,96  

g.  Lainnya 4,55  4,23  2,62  

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5,35  6,83  7,42  

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 0,04  3,82  3,89  

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,02  7,43  6,39  

a. Bangunan 3,97  7,87  6,80  

b. Non-Bangunan  4,16  6,16  5,20  

5. Perubahan Inventori -  -  - 

6. Ekspor 8,12  2,50  1,57  

7. Impor 7,14  5,12  0,75  

Produk Domestik Regional Bruto 
4,66  5,01  4,54  

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 
                 *Angka sementara  
                **Angka sangat sementara 
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