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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pemerintah negara di seluruh dunia termasuk pemerintah 

Indonesia memiliki strategi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuannya, 

walaupun pada dasarnya tujuan tiap negara sama yakni untuk meningkatkan 

taraf hidup bangsa tersebut dengan cara meningkatkan perekonomian 

semaksimal mungkin. Perkembangan perekonomian global saat ini 

mengalami pergeseran pandangan terhadap transaksi perdagangan antar 

negara. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara di dunia, baik negara 

berkembang maupun negara maju. Peningkatan perekonomian domestik suatu 

negara dapat dicerminkan dari meningkatnya pertumbuhan ekonominya.  

Todaro & Smith (2006) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai 

suatu kapasitas dari sebuah perekonomian yang kondisi awalnya kurang baik 

dan bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan 

dan mempertahankan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB).Pertumbuhan 

ekonomi mengukur kemampuan suatu negara untuk meningkatkan produksi 

per kapita dalam jangka panjang. Peran pertumbuhan ekonomi dalam aspek 

mikro yaitu bagaimana perilaku konsumen atau perusahaan menentukan 

harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjual-

belikan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dalam aspek makro dapat dilihat 
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dari pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja yang merata otomatis 

mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi dalam jangka panjang. 

Mankiw (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan 

ekonomi di suatu negara di samping indikator-indikator lain seperti tingkat 

pengangguran, angka kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya.Indonesia 

merupakan negara berkembang juga mulai meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya agar mampu bersaing dalam pasar global dengan tujuan untuk 

mendapatkan pengakuan dunia dan menjadi negara yang lebih baik dan maju. 

Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia saat 

ini aktif melakukan perdagangan luar negeri melalui ekspor dan impor. 

Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya 

pembangunan ekonomi yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah harus berupaya agar investor dari luar negeri dapat tertarik untuk 

menanamkan modalnya serta mendorong berkembangnya investor dalam 

negeri. Investor akan menanamkan modalnya kepada negara-negara yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena memudahkan akses pada 

fasilitas-fasilitas tertentu. Investasi yang berfungsi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa apabila mengalami peningkatan 

tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Masuknya modal asing 

dapat membantu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat 

kurangnya modal dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. 
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Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh 

Robert Solow dengan pendekatan Neo-Klasik, pembentukan modal dan 

pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal pembentukan modal, 

peranan investasi baik domestik maupun asing melalui investasi asing 

langsung (FDI) memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. FDI, modal, 

dan tenaga kerja merupakan faktor-faktor yang penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. 

FDI memiliki peranan yang besar dalam melengkapi kebutuhan 

investasi dalam negeri. FDI meningkatkan kemampuan produksi dan menjadi 

media transfer teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam hal 

produksi, FDI bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negeri 

dengan transfer teknologi yang dibawa bersamaan dengan masuknya FDI. 

Kehadiran investasi asing dalam juga bisa meningkatkan daya saing dan 

keunggulan produk domestik. 

Total invetasi asing dan investasi dalam negeri baik pemerintah 

maupun swasta merupakan salah satu variabel dalam perhitungan pendapatan 

nasional yang menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi, karena itu investasi 

seharusnya dijaga kestabilan perkembangannya dan terus diupayakan untuk 

meningkat. 

Menurut Todaro & Smith (2003) Faktor lain yang menjadi penentu 

pertumbuhan ekonomi adalah jumlah dan kualitas tenaga kerja. Jumlah 

tenaga kerja pada suatu daerah dapat terbentuk menjadi besar jika suatu 
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daerah memiliki jumlah penduduk yang besar juga. Pertumbuhan penduduk 

yang besar ini cendrung akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah 

tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi lambat apabila jumlah 

tenaga kerja tidak dapat terserap dengan baik ke dalam lapangan pekerjaan. 

Hal ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan penduduk yang tergolong 

masih rendah. 

Menurut Jhingan (2014) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

faktor lain yang dapat digunakan adalah tersedianya sumber daya yang 

berkualitas. Sumber daya alam maupun manusia diharapkan dapat 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Investasi sumberdaya manusia 

sangat penting khususnya bagi wilayah-wilayah di Indonesia yang pada 

umumnya ingin meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Investasi 

sumberdaya manusia ini dapat dilakukan melalui pendidikan. 

Menurut Lubis (2012) melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran 

Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan 

menggunakan Teknik analisis data panel dengan model regresi fixed effect. 

Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari persamaan regresi dan 

nilai koefisien determinasi (��). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan segnifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2006-2012. 

Dalam teori Human Capital pentingnya meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia dengan berbagai bentuk, diantaranya pendidikan formal, 
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pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan, dan gizi serta 

transmigrasi. Sumberdaya berkualitas dapat memberikan multiplier effect 

terhadap pembangunan suatu Negara, khususnya pembangunan bidang 

ekonomi. 

Tenaga kerja diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Peningkatan tenaga kerja yang diimbangi dengan peningkatan 

output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan memungkinkan suatu 

Negara untuk menambah produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa 

yang dibutuhkan masyarakat (Sukirno, 2008). Menurut Todaro (2000) 

pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu 

faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang 

lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. 

Faktor lain yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi adalah 

keterbukaan perdagangan. Secara teoritis keterbukaan ekonomi 

(perdagangan) yang tercermin dari perdagangan internasional akan 

meningkatkan kemakmuran suatu bangsa (Adam Smtih, 1920), melalui teori 

comparative advantage dengan spesialisasi produk masing-masing negara 

akan meningkatkan volume perdagangan (David Ricardo, 1817). Berjalannya 

aliran perdagangan, kapital dan peningkatan kualitas kapital manusia 

dipercaya mampu meningkatkan efisiensi sehingga produksi dan konsumsi 

antar negara lebih banyak (Krugman, 1997). Penerapan kebijakan 

keterbukaan perdagangan terutama bagi negara berkembang akan mampu 
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menjadi komponen aktif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang, karena batasan yang diberlakukan pada saluran perdagangan akan 

disesuaikan dengan koridor perekonomian dalam negeri. Aliran kapital 

manusia dari negara maju ke negara berkembang yang tinggi akan 

mendorong inovasi sehingga sumbangannya terhadap PDB (Pendapatan 

Domestik Bruto) akan semakin tinggi. 

Dalam rangka mengatur perdagangan dunia dibentuklah WTO (World 

TradeOrganization) pada tahun 1995 beranggotakan 153 negara yang 

menguasai 97% perdagangan dunia. Tujuan WTO adalah meliberalisasi 

perdagangan internasional untuk meningkatkan kemakmuran secara global. 

Organisasi ini masih belum dapat bekerja optimal karena masih adanya 

perdebatan antar anggotanya yang mempunyai kepentingan dan pandangan 

yang berbeda yang belum terselesaikan.  

Kegagalan WTO memicu munculnya Free Trade Area (wilayah 

perdagangan bebas) diberbagai belahan dunia yang merupakan kehendak 

sekelompok negara dalam suatu wilayah yang menghendaki perdagangan 

bebas secara terbatas. Di Amerika Utara muncul NAFTA (North American 

Free trade Agreement), di Amerika Selatan muncul LAFTA (Latin American 

Free Trade Asosociation). Di Asia Tenggara muncul AFTA (ASEAN Free 

Trade Area) pada tahun 1992 dengan anggota Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Philipina dan Singapura. Target AFTA adalah penurunan tarif perdagangan 

antar negara anggota menjadi 5% pada tahun 2008 dengan mengurangi 

hambatan-hambatan perdagangan yang ada. AFTA menarik minat negara-
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negara Asia Tenggara lainnya untuk bergabung yaitu Vietnam tahun 2006, 

Laos dan Myanmar 2008 sedangkan Kamboja mulai bergabung pada tahun 

2010. 

Banyak kegagalan integrasi perdagangan regional dalam 

meningkatkan perdagangan antar anggotanya dan salah satu ukuran 

keberhasilan integrasi perdagangan adalah naiknya perdagangan intra 

regional. Perdagangan antar negara ASEAN menunjukkan trend yang 

meningkat dengan proporsi perdagangan anggotanya di pasar intra ASEAN 

semakin besar. Secara nominal perdagangan Indonesia dalam intra ASEAN 

maupun ekstra ASEAN trendnya meningkat. 

Beberapa anggapan tentang faktor utama pertumbuhan yang cepat di 

negara industri baru Asia didukung oleh meningkatnya perdagangan 

internasional melalui spesialisasi input (Grossman & Helpman, 1991). 

Perdagangan internasional akan menghasilkan transfer teknologi dan 

pengetahuan akan input yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Penerapan kebijakan keterbukan ekonomi oleh negara berkembang 

sebagian besar ditujukan untuk mempermudah spreading teknologi modern 

sehingga industri dalam negeri mampu melakukan diferensial produktivitas 

yang kemudian mampu mendorong surplus neraca perdagangan yang pada 

akhirnya mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. 

Penjelasan tentang pengaruh Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga 

kerja, dan keterbukaan perdagangan perlu penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui apakah ketiga variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Foreign Direct Infesment (FDI), Tenaga Kerja, Dan Keterbukaan 

Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia serta 

perkembangan Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga kerja, dan 

keterbukaan perdagangan di Indonesia? 

2. Apakah Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga kerja, dan keterbukaan 

perdagangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian 

adalah GDP/Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen, 

kemudian menggunakan Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga kerja, dan 

keterbukaan perdagangan sebagai variabel independen. Negara yang 

dilakukan penelitian adalah Indonesia, sedangkan untuk waktu data yang 

menjadi obyek penelitian mulai tahun 1986 – 2017 dengan satuan USD untuk 

variabel dependen, dan satuan persen (%) untuk variabel independen, kecuali 

untuk variabel tenaga kerja menggunakan satuan juta. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia serta 

perkembangan variabel Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga kerja, dan 

keterbukaan perdagangan di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga 

kerja, dan keterbukaan perdagangan di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

khususnya ataupun untuk berbagai kalangan. Manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi, 

mengenai pengaruh Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga kerja, dan 

keterbukaan perdagangan di Indonesia, serta dapat digunakan untuk dasar 

perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Menjadikan sumbang saran atau masukan bagi pemerintah 

sekaligus pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun 

internasional untuk menentukan arah kebijakan yang tepat dalam 

mengelola Foreign Direct Infesment (FDI), tenaga kerja, dan 
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keterbukaan perdagangan agar tidak berdampak negatif pada 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan. 
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