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ABSTRAK 

aktor-faktor physical capital, human capital, dan financial capital tidak dapat· diadopsi secara 
, eseluruhan oleh metode ekonomi teknik maupun statistik secara terpisah untuk memprediksi nilai 

ertumbuhan ekonomi. Karena kedua metode ini hanya menggunakan indikator ekonomi. 
ujuan penelitian ini untuk menguji kemampuan formula yang menggabungkan metode ekonomi 

ekRik dengan analisis produktivitas yang diadopsi oleh Mark A.Wynne (1997). Sehingga dalam 
. mplementasinya dapat menguji data historis. Kedua metode ini secara matematik diformulasikan 

J hingga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk membuat estimasi nilai pertumbuhan ekonomi dan 
, esejahteraan secara simultan. 

erdasarkan hasil perhitungan dim komparasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 
1. Untuk hasil estimasi nilai pertUmbuhan ekonomi dalam tiga periode, masing-masing periode dapat 

. ditunjukkan, sebagai berikut : Tabun 199211993, Nilai Pertumbuhan (y) = 9,76 %; 1993/1994, r = 

9,90 %; dan 1994/1995, r = 10,20 % 

.. 2. Untuk komparasi metode, hasilnya menunjukkan perbedaan :::;; I % (atau rata-rata di bawah satu 
persen), ini berarti estimasi pendekatan berdasarkan aspek ekonomi teknik dan analisis produktivitas 
masih dapat diterima. 

ata Kunci :Integrasi, efek investasi, aspek ekonomi teknik, analisis produktivitas, nilai pertumbuhan 

PENDAHULUAN 
Investasi dan perpajakan merupakan penunjang pokok untuk mengembangkan 

industri dan perekonomian (Analisis CSIS, 2000). Investasi pada sektor industri dan 
dukungan pajak yang cukup besar dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomi. Berbagai negara berupaya memberikan daya tarik regulasi untuk mendatangkfui 
investasi guna mendorong kemajuan industri dan memiliki efek terhadap perhLmbuhan 
ekonomi. 

Untuk mengetahui prospek investasi sektor industri, diperlukan suatu metode 
sebagai alat ukur yang akurat untuk melakukan estimasi terhadap pengarnh dan keuntungan 
investasi yang akan diperoleh. 

Permasalahannya, adalah adanya faktor-faktor seperti physical capital, human 
capital, dan fmansial capital yang tidak semuanya tersedia. Sehingga kajian terhadap efek 
investasi di sektor industri masih subyektif dan relatif akurasinya belim optimal. Dalam 
kaitan tersebut metode analisis ekonomi teknik yang diintegrasikan dengan analisis 
produktivitas dapat dikembangkan untuk mengukur efek investasi di sektor industri terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Sebuah jumal dari Mark A.Wynne (1997) berjudul : "Taxation, 
Growth, and Welfare : A Framework For Analysis And Some Preliminary Result", 
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