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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.nLatar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan  suatu proses dimana pendapatan 

perkapita masyarakat bertambah dengan ciri-ciri perubahan teknologi semakin baik 

yang diikuti dengan kelembagaan suatu negara juga baik. Pembangunan ekonomi 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pengolahan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan semua komponen dalam masyarakat. Dalam hal ini semua pemerintah 

selalu berusaha yang sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. 

Namun bukan hanya pemerintah yang berupaya namun msyarakat juga diharapkan 

untuk ikut dalam pembangunan ekonomi agar masyarakat dan juga pemerintah 

mampu menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama. 

Indikiator keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya adalah 

terciptanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pembangunan ekonomi sangat 

bergantung dengan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi 

juga sangat bergantung pada pembangunan ekonomi. Dengan pembangunan 

ekonomi yang baik juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pembangunan ekonomi juga akan tinggi. 

Selain pertumbuhan, proses pembangunan ekonomi juga akan membawa dengan 

sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.  

Pembangunan ekonomi tentu tidak terlepas dari adanya pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenikan PDB tanpa memandang 
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apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atauntidak. Pertumbuhan 

ekonomi dalam suatu negara dapat diartikan apabila angka PDB tersebut tinggi. 

Peningkatan PDB ini akan memberikan trickle-down effect sehingga kesejahteraan 

terwujud.  

Pertumbuhan ekonomi sendiri didasarkan pada pertumbuhan produktivitas 

yaitu produktivitas total yang seimbang antara pertumbuhan modal dan 

pertumbuhan tenaga kerja akan menghindarkan pertumbuah ekonomi yang semu. 

Berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pertumbuhan TFP (Total Faktor 

Produktivity) pada negara-negara ASEAN.  

Tabel 1.1 

Total Faktor Produktivity (TFP) Negara ASEAN Tahun 1970-2015 

NEGARA 

TAHUN 

1970-2015 1970-1990 1990-2015 

Indonesia 0,2 0,5 -0,1 

Malaysia 0,3 0,1 0,4 

Philipina 0,1 -1,0 1,0 

Singapore 0,4 0,0 0,8 

Thailand 1,3 1,7 1,0 

Vietnam 0,9 1,2 0,7 

Sumber : Asian Produktivity Organization (APO), 2017 

 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 1990-2015 

pertumbuhan TFP Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1. Sementara itu 

pertumbuhan TFP yang selalu memiliki nilai positif adalah negara Malaysia, 

Singapore, Thailand dan Vietnam. Dengan kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan TFP periode 1990-2015 di Indonesia masih bernilai negatif berarti 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih pertumbuhan 

semu atau dapat dikatakan dengan nilai TFP yang masih bernilai negatif berarti 
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bahwa penyerapan teknologi / efisiensi faktor produksinya masih rendah yang akan 

sulit bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. TFP yang negatif 

menyebabkan bahwa penggunaan faktor-faktor produksinya yaitu modal dan 

tenaga kerja belum digunakan secara efisien. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 

efisien yang dilihat dari pertumbuhan produktivitas total (kapital dan labor) maka 

akan menjadi dasar untuk bersaing  secara regional dan global.  

Sumber : Bank Indonesia dan IMF, diolah 

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB, Modal dan Tenaga Kerja Tahun 1993-2016 

 Indonesia pernah mengalami 2 krisis yaitu krisis yang pertama yaitu krisis 

yang terjadi pada tahun 1997-1998 yaitu krisis keuangan Asia dan pada tahun 2007-

2008 terjadinya krisis global. Krisis keuangan Asia disebabkan karena pemerintah 

Thailand yang terus menerus melakukan intervensi agar nilai tukar mata uang bath 

tidak terus menurun yang pada akhirnya nilai tukar bath dibebaskan dari ikatan 

dollar. Apa yang terjadi pada thailand merembet ke Indonesia dan beberapa negara 

Asia lainnya seperti Filiphina dan Singapura. Pada 14 agustus 1997 Bank Indonesia 
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tidak lagi melakukan intervensi terhadap kurs rupiah terhadap dollar terus menurun 

yang mengakibatkan krisis yang lebih parah pada awal tahun 1998. 

Krisis yang kedua yaitu krisis global yang disebabkan oleh krisis kredit macet 

perumahan beresiko tinggi di Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara 

berkembang terkena dampaknya meskipun tidak separah krisis di tahun 1997-1998. 

Terjadinya krisis berdampak pada kestabilan ekonomi Indonesia ini terlihat pada 

gambar 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Inonesia pada tahun 1997 sebesar 

4,7% yang menurun hingga mencapai pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 

1998 yaitu sebesar -13% yang juga diikuti dengan penurunan modal di Indonesia 

yang mencapai nilai 33%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 1995 

sebesar 8,2%.  

Berdasarkan teori pertumbuhan menurut Sollow-Swan  yang mengatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi modal dan jumlah tenaga kerja karena 

dengan peningkatan modal yang tertuju pada barang modal akan meningkatkan 

tingkat produktifitas tinggi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain 

modal ada variabel lain yang mempengaruhi yaitu jumlah tenaga kerja apabila 

jumlah tenaga kerja meningkat maka output yang dihasilkan juga akan meningkat 

yang berakibat pada produktifitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi meningkat. 

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan modal dan tenaga kerja selama 

periode tahun 1993-2016 memiliki nilai yang fluktuatif. Pertumbuhan modal 

tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 16,7% dan pertumbuhan tenaga kerja 

tertinggi pada tahun 1994 yaitu sebesar 5,3%. 
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Dengan kondisi TFP negara Indonesia yang masil bernilai negatif dengan nilai 

modal dan tenaga kerja selama kurun waktu 24 tahun menunjukkan trend yang 

fluktuatif maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh modal, tenaga kerja dan 

total faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1993-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan PDB, modal, tenaga kerja dan total faktor produksi 

di Indonesia tahun 1993-2016? 

2. Bagaimana pengaruh modal, tenaga kerja dan TFP terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 1993 – 2016 ? 

C. BatasannMasalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah agar penelitian ini bisa berfokus untuk memecahkan 

permasalan dalam penelitian. Variabel penelitian ini akan berfokus pada modal 

tetap PDB, jumlah tenaga kerja, TFP yang dihitung menggunakan rumus fungsi 

Cobb-Douglas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1993 – 2016 

dengan data tahunan. 

D. TujuannPenelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan PDB, modal, tenaga kerja dan TFP di 

Inonesia tahun 1993-2016? 

2. Untuk mengetahui pengaruh modal, tenaga kerja dan TFP terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1993 – 2016 ? 
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E. ManfaatnPenelitian

Hasilndarinpenelitianninindiharapkan akan memberikannmanfaatnsebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti,nmanfaat yang diperoleh peneliti adalah dapat 

mengaplikasikan ilmu yng telah diperoleh selama perkuliahan dan dapat 

dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan ekonomi terkhusus pada masalah 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

alat evaluasi untuk pengambilan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang 

lebih baik.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagi bahan tambahan referensi khususnya

pada topik pertumbuhan ekonomi. 


