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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Jepang yang maju menjadikan Jepang sebagai negara investor. 

Karena Jepang memiliki arus perekonomian yang baik dan cepat dalam pemulihan 

ekonomi. Jepang memulai  periode rekontruksi ekonominya pada tahun 1955 

dengan meningkatkan teknologi dan melakukan investasi di bidang industri dan 

baja serta kimia.1 Melalui industri baja dan kimia Jepang telah mampu membuat 

progres untuk menjadi landasan bagi pertumbuhan daya industri-industri lainnya, 

peningkatan produktivitas dan kondisi ketenaga kerjaan serta peningkatan 

pendapatan masyarakat.2 Jepang menggairahkaan aktifitas bisnis melalui investasi 

dan promosi ekspor, hal ini berhasil untuk mengatasi masalah ekonomi Jepang .3 

Namun karena pesatnya arus perkembangan industri di Jepang membuat Jepang 

mengalami kendala yaitu terbatasnya area bagi perluasan rute pasar yang baru, 

kurangnya tenaga kerja, sempitnya tanah bagi pengembangan pabrik, ditambah 

lagi dengan tuntutan publik untuk meningkakan proteksi terhadap pencemaran 

lingkungan, sukarnya menjamin bahan-bahan baku dan energi.4 Hal ini dapat 

dikatakan sebagai faktor pendorong untuk Jepang melakukan Penanaman Modal 

Asing (PMA) ke luar negeri. 

                                                           
1 Sri Edi Swasoono, 1986, Orientasi Produktivitas dan Ekonomi Jepang, Jakarta: UI-Press, hal.91 
2 Ibid, hal 92 
3 Ibid, hal 94 
4 Ibid, hal 96 



2 

 

Investasi yang dilakukan Jepang salah satunya ke negara Indonesia. Indonesia 

yang merupakan negara berkembang dan untuk melakukan perbaikan dalam 

perekonomiannya mengharapkan pula investasi dari Jepang. Pada pertengahan 

tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter, dimana krisis kawasan dengan 

cepat berdampak ke Indonesia. Kerapuhan ekonomi dan keuangan domestik dan 

faktor eksternal yang kurang menguntungkan telah memicu krisis ekonomi di 

Indonesia. Apalagi berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis yang kurang tepat, 

serta adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari krisis tersebut telah 

membuat krisis ekonomi Indonesia lebih hebat dari negara Asia lainnya.5 Hingga 

krisis ekonomi dampaknya terasa sampai sekarang. Salah satu cara untuk 

membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional setelah 

terjadi krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di 

Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai saat ini adalah faktor 

penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal 

ini adalah investasi dari Jepang. Meskipun terjadi penurunan dalam beberapa 

tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Jepang masih memiliki lebih banyak 

investasi di Indonesia daripada di negara Asia Tenggara lainnya.  Jepang 

merupakan mitra terpenting Indonesia dalam hubungan ekonomi. Selain sebagai 

negara donor utama dan mitra dagang terpenting, Jepang pun merupakan investor 

terbesar dalam penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.  

                                                           
5 Anggito Abimanyu, 2008, Sistem Pendekatan Dini Krisis Keuangan Indonesia, Yogyakarta: 
BPFE, hal. 40 
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Konsentrasi PMA Jepang adalah di bidang industri manufaktur. Oleh karena 

itu, peranan Jepang cukup menonjol dalam proses industrialisasi di Indonesia,6 

khususnya industri otomotif. Industri Otomotif adalah peringkat tertinggi dari 

investasi Jepang yaitu sebesar 68 % dari total investasi yang ada, meliputi 

kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan sepeda motor serta suku cadang 

kendaraan bermotor sebesar 783.206,5 ribu USD, diikuti bidang lain seperti 

industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam, kemudian perikanan, 

perdagangan reparasi, konstruksi, mineral dan logam, properti, jasa makanan, jasa 

transportasi, logam, kertas tekstil, kimia, serta listrik, gas dan air.7 Pada tahun 

2008 kontribusi industri otomotif mencapai 8,2% terhadap produk domestik bruto 

yang merupakan kontributor terbesar untuk kategori industri manufaktur yang 

mencapai 27,4%. 8Hal itulah yang menempatkan industri otomotif sebagai satu 

dari tiga industri yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri 

nasional dan perekonomian Indonesia.  

Disisi lain Jepang melakukan invetasi di Indonesia karena faktor utama 

yaitu Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia, selain itu faktor stabilitas 

politik dan perekonomian guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor 

                                                           
6  David Adam Stott, “The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?” 
, diakses dalam http://www.japanfocus.org/-David_Adam-Stott/2818, ( 12 Mei 2012, 15.00 WIB ) 

7 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, “Langkah 
Pemerintah Jepang Alihkan Pengguna Kendaraan Pribadi ke Angkutan Umum”, diakses dalam  
http://hubdat.dephub.go.id/berita/1186-langkah-pemerintah-jepang-alihkan-pengguna-kendaraan-
pribadi-ke-angkutan-umum, ( 23 Desember 2013, 16.00 WIB) 

8 Binus, “Produksi Industri Otomotif Indonesia”, diakses dalam 
http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1Doc/2011-2-00185-TI%20Bab1001.doc, ( 23 Desember, 16.15 
WIB ) 
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kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam perizinan juga mempengaruhi 

masuknya investasi dari negara asing.9  

Dalam hal ini pemerintah juga berupaya menarik sebanyak mungkin 

investasi melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, dan akhirnya 

terwujudya salah satu kerja sama yaitu IJEPA ( Indonesian Japan Economic 

Partnership Agreement) pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Perdana Menteri 

Jepang Shinzo Abe dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seluruh 

kesepakatan IJEPA berlaku efektif sejak 1 Juli 2008. IJEPA  bertujuan untuk 

meningkatkan perdagangan bilateral, memfasilitasi investasi Jepang di Indonesia 

yang selanjutnya dapat mengembangkan industri dan teknologi sekaligus 

memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional maupun 

internasional.10 Hal ini dilakukan Indonesia karena Indonesia saat ini mencoba 

untuk menyejajarkan diri dengan negara-negara yang telah maju. Dalam hal 

investasi disebutkan oleh Kementrian Perindustrian bahwa IJEPA (Indonesia-

Japan Eonomic Partnership Agreement) sudah berhasil pada lima sektor industri 

yaitu industri pengelasan, molding and dies, otomotif, elektronik, dan konservasi 

energi yang menunjukkan kemajuan. 11Melihat perekonomian Jepang yang maju 

dan sebagai salah satu negara investor terpenting di Indonesia, sehingga untuk 

                                                           
9 Khhusaini, “Tren Investasi di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya , diakses dalam  
sman7tangerang.sch.id/artikel%20ekonomi/investasi_khusaini.doc” , hal.9  ( 1 Mei 2012 , 17.05 
WIB ) 
10 David Adam Stott, Opcit 
11 Kemenprin, “Kerjasama IJEPA Hanya Berhasil di 5 Sektor 
“, diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/artikel/6575/Kerjasama-IJEPA-Hanya-Berhasil-di-
5-Sektor, (23 Desember, 16.00 WIB ) 
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mendorong perekonomian di Indonesia memerlukan investasi asing dari Jepang. 

Maka hal ini menarik untuk dibahas dalam penelitian dengan judul “Pengaruh 

Investasi Jepang terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, studi kasus pada 

Industri Otomotif dalam IJEPA (Indonesian Japan Economic Partnership 

Agreement)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, kemampuan investasi negara Jepang ke 

Indonesia untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan ekonomi, modal 

asing sangat diperlukan Indonesia. Maka , rumusan masalah yang dianalisis dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Investasi Jepang pada Industri Otomotif melalui 

IJEPA (Indonesian Japan Economic Partnership Agreement) dan pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi 

Jepang pada industri otomotif melalui IJEPA (Indonesian Japan Economic 

Partnership Agreement)  terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini nantinya 

dapat memberi manfaat sebagai berikut : 
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a. Manfaat Akademis 

 Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

atau wawasan mengenai pengaruh investasi Jepang pada industri otomotif 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberi kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional 

khususnya dalam mengkaji berbagai bentuk kerja sama ekonomi internasional 

melalui pendekatan  ekonomi internasional. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan 

juga rekomendasi bagi pihak lain yang berkepentingan. 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis akan terlebih dahulu mempelajari dan 

membedakan hasil tulisan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini pertama adalah penelitian yang berjudul 

Peran Penanaman Modal Asing (PMA) (studi pada PT. BUDAYA MUTIARA 

terhadap Perekonomian di daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa 

Tenggara Barat oleh Andi  Bunga Septiani Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2005.12 Penelitian tersebut membahas 

bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mengatur 

                                                           
12 Andi  Bunga Septiani, 2009. Peran Penanaman Modal Asing (PMA) (studi pada PT. BUDAYA 
MUTIARA terhadap Perekonomian di daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Universitas Muhammadiyah Malang, hal.4 
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keberadaan PMA. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dampak positif dan 

negatif dari keberadaan PMA yaitu dari Jepang di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan teori liberalis, teori 

interdependensi, dan konsep Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam penelitian 

tersebut peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif.  

Kedua adalah penelitian yang berjudul Pengaruh Asia Pacific Economic 

Cooperation  (APEC) terhadap Perekonomian Indonesia oleh Farra Desyinta 

Mahasiswa Universitas Muhammadyah Malang pada tahun 2005. 13 Penelitian 

tersebut membahas perekonomian Indonesia yang dilihat dari segi perdagangan 

ekspor negara Indonesia dengan negara anggota APEC lainnya, selain itu penulis 

juga meneliti sejumlah investasi dan program-program APEC yang ditujukan 

untuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep Regionalisme, konsep 

Kepentingan Nasional. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan 

metodologi penelitian eksplanatif. 

Ketiga adalah penelitian yang berjudul Dampak Asean Korea Free Trade 

Area (AKFTA) terhadap Ekonomi Indonesia oleh Puteri Silvia Handayani 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2006.14 Penelitian 

tersebut membahas tentang Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) karena 

masih kurangnya pemahaman mahasiswa dan masyarakat pada umumnya 

tentang kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan setelah 

                                                           
13 Farra Desyinnta, 2009. Pengaruh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) terhadap 
Perkembangan Perekonomian Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, hal.5 
14 Puteri Silvia Handayani, 2010. Dampak Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) terhadap 
Ekonomi Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, hal.5 
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bergabungnya Korea Selatan dengan Asean yang membentuk Asean Korea Free 

Trade Area (AKFTA) dan juga membahas tentang dampak positif dan negatif 

Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) terhadap ekonomi Indonesia. Penelitian 

ini menggunakan konsep Perdagangan Bebas. Dalam penelitian tersebut peneliti 

menggunakan metodologi penelitian deskriptif. 

Dari ketiga penelitian di atas dapat dimaknai manfaat apa saja yang 

diperoleh dari adanya kerjasama ekonomi internasional baik di bidang investasi 

ataupun perdagangan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan yaitu 

kerangka kerjasama yang digunakan disini adalah IJEPA antara Indonesia dan 

Jepang yang mana membawa pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Dalam hal 

ini dengan indikator ekspor industri otomotif dan tenaga kerja untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi. 

1.4.2 Teori dan Konsep 

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam studi 

Hubungan Internasional diperlukan teori yang relevan atau teori yang 

berhubungan dengan suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis 

akan menggunakan teori comparative advantage, konsep IJEPA dan  

Pertumbuhan Ekonomi. 

1.4.2.1 Teori Comparative Advantage 

Comparative advantage pertama kali dinyatakan oleh David Ricardo di 

tahun 1817. Selain dipergunakan untuk menjelaskan fenoma perdagangan, 

dipergunakan juga untuk menjelaskan terjadinya investasi antar negara. 
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Comparative advantage pada dasarnya dipergunakan untuk memperlihatkan 

alternatif bagi sebuah negara dalam berproduksi berdasarkan pada kondisi-kondisi 

keuntungan yang dimilikinya. Setiap negara memiliki keunggulan yang berbeda 

satu dengan lainnya. Comparative advantage, seperti upah buruh yang murah, 

ketersediaan sumber daya alam dan posisi  geografis memang masih perlu 

dimanfaatkan. Hal ini bisa dilihat dari kondisi negara Indonesia yang mempunyai 

Sumber Daya Alam yang melimpah , Sumber Daya Manusia yang mana upah 

buruh di Indonesia murah dan juga posisi geografis Indonesia yang strategis 

merupakan faktor pendukung bagi Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Selain 

kondisi tersebut modal utama Indonesia bagi masuknya investasi Jepang adalah 

kondisi aman, nyaman dan tenang serta pelayanan yang baik. Hal ini berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pajak, kepemilikan dan jaminan 

terhadap kelangsungan aktifitas perusahaan asing di negara Indonesia beserta 

kestabilan politiknya.15 Disisi lain, teknologi Jepang yang menonjol dalam bidang 

manufaktur juga perekonomian yang baik dapat mendorong perindustrian di 

Indonesia sehingga membawa pengaruh untuk perekonomian Indonesia itu 

sendiri.  

Jadi ketersediaan Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia dalam hal 

ini dapat memfasilitasi dengan lahan yang cukup luas dan baik sehingga 

menciptakan kapasitas industri otomotif agar lebih efisien dalam beroperasi, 

Sumber Daya Manusia adalah upah buruh murah menjadikan proses produksi 

                                                           
15 Siti Hidriyah, “Investasi Jepang di Indonesia”, diakses dalam 
http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118812-T%2025102-Fluktuasi%20investasi-
Analisis.pdf , hal. 51( 9 Mei 2012, 16.15 WIB ) 



10 

 

pada industri otomotif dapat berjalan dengan baik sehingga menjadikan Jepang 

akan terus berinvestasi , dan mengembangkan industri otomotif. Posisi geografis 

Indonesia sebagai bangsa yang hidup di wilayah persimpangan kegiatan 

perekonomian dunia, Indonesia tentu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Keikutsertaannya akan memberi dampak yang positif bagi negara dalam rangka 

meningkatkan prokdutivitas ekonomi dan menambah sumber-sumber pembiayaan 

bagi pembangunan nasional. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan 

kekayaan alam yang ada, Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang 

dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal 

maupun untuk pasar internasional. Hal ini dapat dilihat dari produk otomotif yang 

dikonsumsi dalam negeri maupun  ekspor ke negara-negara seperti Thailand, Arab 

Saudi, Afrika, Filipina.  

Keuntungan yang dimiliki Jepang juga dapat dijadikan Indonesia sebagai 

kepentingan dalam alih teknologi, hal ini tercakup melalui pebentukan MIDEC 

(Pusat Pengembangan Industri Manufaktur) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemapuan industri, salah satunya adalah industri otomotif Indonesia untuk 

menghadapi semakin terbukanya pasar didalam negeri sekaligus memasuki pasar 

global. Dengan demikian, menjadikan industri otomotif Indonesia berkembang 

sehingga dapat meningkatkan produksi, jumlah perusahaan, dan menyerap tenaga 

kerja sehingga mengurangi jumlah penggangguran maka hal ini dapat menjadi 

salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.  
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1.4.2.2 IJEPA (Indonesian Japan Economic Partnership Agreement) 

Seluruh kesepakatan IJ-EPA berlaku efektif sejak 1 Juli 2008.16 IJEPA 

merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya liberalisasi, 

namun juga sektor lainnya antara lain jasa, investasi, energi dan sebagainnya yang 

tercakup dalam tiga pilar utama yaitu: 

a. Fasilitasi Perdagangan dan investasi, diantaranya: 

- Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan 

meningkatan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang; 

- Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa 

perdagangan, HKI, standar; 

b. Liberisasi: menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan 

investasi (bea masuk, member kepastian hukum); 

c. Kerjasama: kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan 

kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu besaing dan memanfaatkan 

secara optimal peluang pasar dari EPA. 

IJEPA mengelompokkan perundingan ke dalam 13 Expert Groups (EG), 

yaitu: 17 

1. Trade in Goods 

2. Custom Procedures 

                                                           
16 Philipus-k-s-fisip, “Teori-teori Pembangunan” , diakses dalam http://philipus-k-s-
fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-68320-Umum-Teori%20Pembangunan.html, ( 9 Mei 2012, 
10.30 WIB ) 
17 Republika, “EPA RI-Jepang Atasi Hambatan Nontarif” , diakses dalam 
http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/08/news_7203.html ,( 22 Januari 2014, 12.00 WIB) 
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3. Rules of Origin 

4. Investment 

5. Improvement of Business Environment & Promotion of Business 

Confidence 

6. Trade in Service 

7. Movement of Natural Persons 

8. Energy and Mineral Resources 

9. Intellectual Property Rights (IPR) 

10. Competition Policy 

11. Technical Cooperation and Capacity Building 

12. General Provisions 

13. Government Procurement 

Dengan adanya kerjasama IJEPA, Indonesia akan memperoleh beberapa 

keuntungan dan manfaat, antara lain: 

a. Kemitraan dalam EPA menggambarkan kepentingan dari kedua negara 

yang mengikatkan diri; 

b. Manfaat dari EPA antara lain dibidang perdagangan; barang dan jasa; di 

bidang investasi dan bisnis; peningkatan kapasitas bagi Indonesia.  

Fokus pembahasan yang dimaksud pada expert groups IJEPA disini 

berfokus dalam memfasilitasi investasi Jepang pada industri otomotif Indonesia. 

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan IJEPA sebagaimana terdapat motor 

penggerak utama hubungan ekonomi dan kerjasama industri, yang ditetapkan 
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empat sektor sebagai fokus dalam kesepakatan IJ‐EPA berdasarkan minat bersama 

(common interest), yaitu otomotif, elektrikal dan elektronik, peralatan berat dan 

konstruksi, serta energi. Di sektor otomotif, Indonesia menginginkan agar Jepang 

dapat mendukung sepenuhnya rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai 

production based mobil dengan target produksi 1 juta unit (setara dengan business 

opportunity sebesar USD 10 milyar) dan sepeda motor dengan target produksi 7‐8 

juta unit (setara USD 8 milyar) pada tahun 2012. Production based 1 juta mobil 

dimaksudkan untuk memenuhi pasar ASEAN dan dunia serta kebutuhan 

domestik/dalam negeri. Ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan 

tahun 2007 yang mencapai baru sekitar 350.000 unit mobil (setara USD 3.5 

milyar) dan produksi sekitar 5 jutar (setara USD 5 milyar). 18 

Data tersebut menunjukkan adanya keberhasilan yang ditunjukkan oleh 

industri otomotif karena dapat menjadi salah satu aktor penting diantara banyak 

sektor industri manufaktur di Indonesia. Pencapaian yang disumbangkan oleh 

industri otomotif Indonesia ini tidak terlepas dari adanya investasi Jepang yang 

memajukan industri otomotif Indonesia sehingga membawa pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.    

1.4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi 

 Prof.Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 

semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan 

                                                           
18 Kemenprin, “Kedalaman Struktur Industri yag Mempunyai Daya Saing di Pasar Global”, 
diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/download/2448/Kedalaman-Struktur-Industri-yang-
Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global, hal.3-30  ( 3 Januari 2014, 15.00 WIB) 
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ini tumbuh dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan 

ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen. Pertama, 

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus 

menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam 

pertumbuhan ekonomi yang menemukan derajad pertumbuhan kemampuan dalam 

penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi 

secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan 

dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat 

manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.  19 

 Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni 

faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Alam  

2. Akumulasi Modal 

3. Organisasi 

4. Kemajuan Teknologi 

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Sedangkan faktor non ekonomi sebagai berikut: 

1. Faktor Sosial 

2. Faktor Manusia 

3. Faktor Politik dan Administratif 

                                                           
19 M.L.Jhingan, 2003, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persaada, hal. 57 
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Dari faktor-faktor diatas, faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dengan adanya investasi Jepang pada industri otomotif adalah faktor 

ekonomi yaitu akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang 

secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu 

tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Hal inipun 

diperkuat dalam ungkapan Profesor Nurkse, makna pembentukan modal ialah 

masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan dana keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi 

mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal , alat-alat dan 

perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Dalam 

arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang 

modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan 

nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pertumbuhan 

ekonomi. Pembentukan modal mempunyai arti penting khusus bagi negara 

berkembang. Proses pembentukan  modal menghasilkan kenaikan output nasional 

dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan 

penduduk yang meningkat di negara itu. Investasi di bidang barang modal tidak 

hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal 

ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada 

gilirannya membawa kearah spesialissi dan penghematan dalam produksi skala 

luas. Pembentukan modal membantu usaha penyediaan mesin, alat, dan 

perlengkapan bagi tenaga buruh yang semakin meningkat. Penyediaan overbead  

sosial dan ekonomi seeperti pengangkutan, sumber tenaga, pendidikan dan 
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sebagainya di negara bersangkutan dimungkinkan melalui pembentukan modal ini 

juga. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah penggalian sumber 

alam, industrialisasi dan eksapansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan 

ekonomi.20 

Pembentukan modal dalam penelitian ini adalah investasi dari Jepang. Pada 

kerangka IJEPA investasi yang dlakukan oleh Jepang pada industri otomotif 

Indonesia adalah diwujudkan melalui Pusat Pengembangan Industri Manufaktur 

atau Manufacturing Industry Development Center ( MIDEC ). Hal ini dikarenakan 

investasi Jepang pada industri otomotif lebih kearah pengembangan kapasitas 

industri. Jepang masih menjadi salah satu negara terpenting di antara negara-

negara lain yang melakukan investasi di Indonesia. Sejak tahun 1967 hingga 

2007, jumlah penanaman modal langsung Jepang di Indonesia menempati 

peringkat pertama di Indonesia dengan angka 11,5% secara keseluruhan. Banyak 

perusahaan Jepang yang membuka cabang dan beroperasi di Indonesia. JETRO 

menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang yang 

beroperasi di Indonesia. Hal ini tentu memberikan kontribusi pada pengurangan 

jumlah pengangguran di Indonesia karena keberadaan perusahaan Jepang di 

Indonesia tentu membuka kesempatan kerja yang luas bagi sumber daya manusia 

dalam negeri. Lebih lanjut, berdasarkan kutipan yang didapat dari BPKM, 

perusahaan-perusahaan Jepang mempekerjakan lebih dari 32 ribu pekerja 

Indonesia. Ini menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 

1 di Indonesia. 

                                                           
20Ibid, hal. 69 
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Sumber pembiayaan investasi ini dinilai menjadi sumber pembiayaan luar 

negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yang lain. Investasi 

Jepang salah satunya dilakukan dengan cara pengontrolan terhadap produksi, 

distribusi, dan harga sebuah komoditas dari sebuah sektor dimana perusahaan 

ataupun industri Jepang tersebut bergerak.21 Hal ini pula yang terjadi pada industri 

otomotif, Jepang melakukan pengontrolan produksi otomotif, distribusi dan harga 

produk otomotif.  Selain itu bentuk investasi Jepang pada industri otomotif adalah 

dengan adanya konstruksi pabrik perakitan yang terdapat di beberapa bagian di 

Indonesia yakni di Cikampek dan Karawang Jawa Barat.22 Jadi dengan adanya 

akumulasi modal melalui Pusat Pengembangan Industri Manufaktur atau 

Manufacturing Industry Development Center ( MIDEC ) dari Jepang pada industri 

otomotif Indonesia  ini, akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang menyerap 

banyak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
21 ” Ricky Raymon, “Antara Bantuan dan Hubungan Ekonomi Asimetris”, diakses dalam 
http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122930-SK%20002%2009%20Ray%20p%20-
%20Peran%20bantuan-Analisis.pdf, hal.105 ( 3 Januari 2014, 10.00 WIB)  

22 Kemenprin, “Perusahaan Otomotif Jepang Realisasikan Investasi”, diakses dalam 
http://kemenperin.go.id/artikel/5831/Perusahaan-Otomotif-Jepang-Realisasikan-Investasi, ( 
3Januari 2014, 15.00 WIB) 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Variabel Penelitian dan Tingkat Analisa 

Variabel Penelitian 

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini maka penulis dapat 

menentukan lebih dulu variabel-variabelnya, dan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen yang 

ditunjukkan pada:  

• Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia 

• Variabel independen yaitu investasi Jepang pada industri otomotif melalui 

IJEPA (Indonesian Japan Economic Partnership Agreement)   

Tingkat Analisa 

Menurut Mohtar Mas’oed tingkat analisa terbagi dalam 3 kelompok: 1) 

unit eksplanasinya pada tingkat lebih rendah (analisa “reduksionis”); 2) unit 

eksplanasi dan unit analisanya pada tingkat yang sama (analisa “korelasionis”); 

dan 3 unit eksplanasinya pada tingkat lebih tinggi (analisa “induksionis”). 23 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan level analisa korelasionis, karena unit 

eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkat yang sama. Unit analisa dalam 

penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara sedangkan 

unit eksplansinya adalah investasi Jepang pada industri otomotif melalui IJEPA 

(Indonesian Japan Economic Partnership Agreement) sebagai negara.  

                                                           
23 Mohtar Mas’oed.1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, PT.Pustaka 
LP3ES Indonesia, Jakarta hal 39 
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1.5.2 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian 

eksplanatif yang dikaji secara kualitatif. Metode eksplanasi merupakan jenis 

metodologi yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau 

lebih melalui pengujian hipotesis. Metode eksplanasi juga bersifat menerangkan, 

yaitu penelitian yang dapat dilakukan jika pengetahuan tentang masalahnya sudah 

cukup, artinya sudah ada beberapa teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian 

empiris yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai 

generalisasi empiris. 24 

1.5.3 Teknik Analisa Data 

 Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan pola deduksi, data 

mengenai fenomena yang diteliti diujikan dengan teori sebagai basis analisis 

dalam riset yang mempengaruhi proses pembentukan hipotesa. 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mempermudah penulis maka analisa data juga akan dilakukan 

bersamaan pada saat data-data terkumpul. Untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi 

pustaka ( library research ) untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi 

keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan topik permasalahan yang diangkat 

melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel, jurnal.  

                                                           
24 Info Skripsi, “Jenis-jenis Penelitian Ilmiah”, diakses dalam 
www.infoskripsi.com/Resource/Jenis-jenis-Penelitian-Ilmiah .html ( 1 Januari 2014, 14.00) 
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1.5.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah rentang waktu (durasi) 

terjadinya peristiwa atau objek yang dianalisis. Dalam penelitian ini penulis 

memberikan batasan waktu dimulai pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Ini 

dilakukan dengan dasar pada tahun 2008 adalah awal dimulainya pelaksanaan dari 

kerjasama IJEPA setelah penandatanganan, yang merupakan penguatan dari 

kerjasama antara Indonesia dan Jepang. 

b. Batasan Materi 

Untuk membatasi penelitian agar tidak keluar dari tujuan penulisan yang 

ingin dicapai, maka peneliti memberi batasan penelitian yaitu: hanya menjelaskan 

investasi Jepang pada industri otomotif melalui IJEPA (Indonesian Japan 

Economic Partnership Agreement) dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia.  

1.6 Hipotesa 

 Keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Jepang akhirnya memunculkan 

terjadinya IJ-EPA (Indonesian Japan Economic Partnership Agreement) yang 

salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi Jepang di Indonesia 

khususnya pada industri otomotif. Investasi tersebut dilakukan Jepang melalui 

MIDEC , karena tujuan investasi Jepang adalah untuk meningkatkan kapasitas 

industri manufaktur, khususnya industri otomotif Indonesia. Investasi Jepang pada 
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industri otomotif adalah dengan cara pengontrolan pada produksi otomotif, 

distribusi, harga produk otomotif dan mendirikan pabrik perakitan otomotif. 

Dengan demikian investasi Jepang dapat memajukan industri otomotif, selain itu 

dapat meningkatkan ekspor produk otomotif, perluasan lapangan usaha dan dapat 

menyerap tenaga kerja di Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai 

negara yang mampu bersaing di pasar internasional. Hal inilah salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I 

Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Teori dan Konsep, 

Metodologi Penelitian, dan Hipotesa. 

BAB II 

Berisi tentang latar belakang kesepakatan Indonesia-Jepang melalui IJEPA 

(Indonesian Japan Economic Partnership Agreement), proses kerjasama dan 

mekanisme investasi industri otomotif dalam IJEPA.  

BAB III 

 Berisi tentang analisis pengaruh kerjasama Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditinjau dari 

investasi pada industri otomotif. 
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BAB IV 

Berisi kesimpulan mengenai pengaruh kerjasama Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditinjau 

dari investasi pada industri otomotif. 

 


