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Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Bulan Januari 2023 

Industri Optimis Tumbuh Lebih Tinggi di Tahun 2023 
 

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2023 berada pada 

fase ekspansi dengan capaian sebesar 51,54. Angka ini meningkat 

0,64 poin dari Desember 2022 yang sebesar 50,90. Angka ini 

menandakan IKI Januari 2023 mampu tumbuh lebih cepat 

dibandingkan IKI Desember 2022 yang hanya mengalami kenaikan 

0,01 poin dari posisi November 2022. Capaian IKI pada Januari 2023 

melanjutkan tren positif yang terjadi sejak November 2022. Ekspansi 

IKI pada Januari 2023 disumbang oleh 12 subsektor industri yang 

ekspansi, dimana kontribusinya sebesar 80,1% terhadap 

pembentukan PDB industri manufaktur nasional pada Triwulan III 

tahun 2022. 

 Peningkatan nilai IKI pada bulan Januari 2023 terjadi pada semua 

variabel pembentuk IKI. Kepercayaan industri pengolahan yang 

meningkat disebabkan oleh penurunan volume persediaan produk 

(dengan nilai indeks sebesar 54,34), peningkatan pesanan baru 

(dengan nilai indeks sebesar 51,14), dan peningkatan produksi 

(dengan nilai indeks sebesar 50,35). Peningkatan nilai IKI bulan 

Januari 2023 yang cukup tinggi bersumber dari perubahan IKI 

Pesanan Baru dimana pada bulan Desember 2022 memiliki nilai 

indeks sebesar 50,07 dan meningkat signifikan dengan kenaikan 

sebesar 1,07 menjadi 51,14 pada Januari 2023. Nilai indeks yang 

meningkat terbesar kedua terjadi pada komponen Produksi yang 

meningkat sebesar 0,32. 

Angka IKI yang konsisten meningkat dalam 3 (tiga) bulan terakhir 

menandakan bahwa prospek industri manufaktur dalam negeri 

untuk tumbuh lebih baik pada 2023 masih terjaga meski perlambatan 

pertumbuhan perekonomian global diprediksi masih akan berlanjut 

pada 2023 mendatang. Hal ini ditunjukkan oleh angka IKI Januari 

2023 yang menunjukkan optimisme sektor industri pengolahan 

dalam negeri untuk terus berekspansi. Sejalan dengan ini, persentase 

pelaku usaha industri yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya 

menurun juga konsisten menurun sejak November 2022, dari 31,7% 

pada November 2022 menjadi 25,9% pada Januari 2023. Selanjutnya, 

pada Januari 2023 terdapat 44,1% pelaku usaha yang menyatakan 

kondisi kegiatan usahanya stabil dan ada sebanyak 30,0% pelaku 

usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya mengalami 

peningkatan. Selain faktor tersebut, optimisme terhadap bisnis di 

sektor industri pengolahan juga didukung oleh daya beli masyarakat 

di dalam negeri yang masih terjaga, serta pertumbuhan ekonomi 

yang positif pada sejumlah akhir tahun 2023. 
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Gambar 1.  Nilai IKI, November 2022-

Januari 2023 

Temuan Pokok: 

- Nilai IKI bulan Januari 2023 meningkat 

cukup tajam dibanding Desember 2022 

- Semua indeks pembentuk IKI 

meningkat, dengan kontribusi terbesar 

komponen pesanan baru 

- 74,1% perusahaan industri menyatakan 

kegiatan usaha stabil dan membaik 

pada Januari 2023  

- 62,34% perusahaan industri 

menyatakan optimis terhadap kondisi 

usaha industri selama 6 bulan ke depan 

(Februari-Juli 2023) 

Gambar 2. Nilai Indeks Variabel 

Pembentuk IKI, Desember 2022-Januari 

2023 
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Gambar 3. Kondisi Kegiatan Usaha, 

November 2022-Januari 2023 
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Pada Januari 2023, pelaku industri masih memandang kondisi 

usaha selama 6 bulan ke depan (Februari-Juli 2023) lebih 

optimis dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mayoritas 

(62,34%) pelaku usaha menyatakan optimis terhadap kondisi 

usaha industri selama 6 bulan ke depan. Angka ini konsisten 

meningkat dari sejak November 2022. Mayoritas responden 

yang menjawab optimis menyampaikan keyakinannya bahwa 

kondisi pasar akan membaik karena kebijakan pemerintah 

pusat yang lebih baik, meski perekonomian global pada 2023 

diperkirakan mengalami perlambatan. Seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha, persentase 

pesimisme pelaku usaha mengalami penurunan dari 15,27% pada Desember 2022 menjadi 13,60% pada 

Januari 2023. Sebanyak 24,06% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan 

mendatang, dimana angka ini relatif tidak berubah jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang juga 

berada pada kisaran 24%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologi Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 

Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri dilakukan berdasarkan pada kegiatan pelaporan perusahaan industri melalui portal 

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaporan 

Kegiatan Industri Dalam Rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Perusahaan industri diwajibkan untuk 

menyampaikan laporan kegiatan industri pada tanggal 12 sampai 23 setiap bulannya.  Penentuan variabel pembentuk IKI 

dilakukan melalui proses tinjauan teori dan literatur berupa benchmarking terhadap indeks sejenis yang berasal dari dalam dan 

luar negeri. Terdapat 3 variabel pembentuk IKI yaitu: (1) Pesanan Baru, yaitu besarnya total volume pesanan baru yang diterima 

pada bulan yang bersangkutan (makin tinggi makin baik); (2) Produksi, yaitu besarnya total volume produksi pada bulan yang 

bersangkutan (makin tinggi makin baik); dan (3) Persediaan, yaitu besarnya total volume persediaan (stok) produk jadi pada 

bulan yang bersangkutan (makin rendah makin baik). Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dihitung berdasarkan perkalian antara 

nilai indeks untuk setiap variabel dan bobot masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dengan melibatkan para pakar di bidang industri dan ekonomi, dimana pesanan baru memiliki bobot 0,5, produksi memiliki 

bobot 0,3, dan persediaan produk memiliki bobot 0,2). Jumlah tenaga kerja setiap perusahaan digunakan sebagai pembobot 

dalam perhitungan indeks untuk setiap variabel. Nilai IKI adalah 0 sampai 100. Apabila nilai IKI di bawah 50 artinya industri 

mengalami kontraksi (penurunan); 50 artinya stabil; dan apabila di atas 50 artinya ekspansi (peningkatan). 

Kontak:  

Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI 

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12950. Telp. +62 21 5255 509 ext 2737, +62 21 526 1086 

Website  : www.kemenperin.go.id              Email   : humaskemenperin@gmail.com 

Twitter    : @Kemenperin_RI                           Facebook : Kementerian Perindustrian RI 

Instagram : kemenperin_ri 
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Gambar 4. Pandangan Kondisi Usaha 6 

Bulan ke Depan, November 2022-Januari 

2023 

Tanggapan Tim Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Perindustrian 

Perkembangan IKI pada awal tahun 2023 menandakan prospek industri pengolahan dalam negeri untuk terus 

tumbuh pada 2023 masih terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih 

berlanjut pada 2023. Tiga komponen utama pembentuk IKI pada Januari 2023 yang berada pada posisi ekspansi, 

menjadi modal kuat untuk menjaga optimisme pelaku usaha industri pengolahan dalam negeri untuk terus 

berekspansi. Kondisi makroekonomi dalam negeri dan global juga merupakan faktor penting dalam mendukung 

ekspansi industri pengolahan pada 2023. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri tahun 

2023 pada kisaran 5,3% dimana industri pengolahan diharapkan menjadi salah satu penopang utama 

pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menargetkan inflasi tahun 2023 pada kisaran 3%, yang diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat di dalam negeri.  Di sisi lain, meski pertumbuhan global pada 2023 

diperkirakan melambat, namun pertumbuhan ekonomi yang positif di sejumlah negara mitra utama pada 

kuartal III/2022, seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat, juga menjadi sinyal yang mendukung optimisme 

para pelaku industri pengolahan untuk terus berekspansi pada 2023. 

 


