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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna sebagai rujuan atau referensi dan bahan 

untuk membantu penulisan dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa 

penelitian terdahulu yang digunakan dalam membantu penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Putu Setyari, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Indeks Kemudahan Berbisnis, Foreign Direct Invesment, dan Populasi 

Penduduk Terhadap Perekonomian ASEAN. dengan menggunakan metode 

analisis Fixed Effect Method(FEM) sebagai model panel terbaik. Berdasarkan 

hasil analisis pengujian, secara simultandiketahui bahwa variabel Foreign 

Direct Invesment memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB ASEAN, 

sedangkan secara parsial Foreign Direct Investment juga berpengaruh positif 

signifikan terhadap PDB ASEAN. 

Menurut Effendy Lubis, dkk (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 
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bahwa variabel jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan 

segnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2006-2012. 

Khoiriyah, dkk (2012) melakukan penelitian mengenai The 

Comparative Study of Impact of Trade Openness and Foreign Direct 

Investment on Gross Domestic Product in ASEAN3 dengan menggunakan 

metode analisis regresi data panel dengan pendekatan random effect. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa untuk variabel trade opennes berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap GDP di ketiga negara ASEAN (Thailand, 

Malaysia, Indonesia). Sedangkan untuk variabel Foreign Direct Invesment 

berpengaruh positif segnifikan terhadap GDP di ketiga negara ASEAN 

(Thailand, Malaysia, Indonesia). 

Lamine (2010) melakukan penelitian mengenai Foreign Direct 

Investment Effect on Economic Growth: Evidence from Guinea Republic in 

West Africa dengan menggunakan metode analisis model ekonometrik 

berdasarkan data untuk Periode 1985-2008. Hasil menunjukkan bahwa 

tingkat FDI masih rendah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk 

Republik Guinea. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif 

yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam 

suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
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(Sukirno, 2011). Suatu perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya 

meningkat. Namun, sangat sulit mencatat jumlah unit barang dan 

jasa yang dihasilkan selama periode tertentu sehingga angka yang 

digunakan untuk menaksir output adalah nilai moneternya (uang) 

yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB) (Sukirno, 

2013).  

b. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sukirno (2011), terdapat 

4 (empat) bentuk teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan 

oleh para pakar ekonomi, yaitu;  

1) Teori Pertumbuhan Keynes  

Menurut Keynes dalam buku Sadono Sukirno (2000), kegiatan 

perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu 

tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam 

perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah 

pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode 

tertentu. Pengeluaran agregat yang wujud tidak selalu mencapai full 

employment, untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi 

pengeluaran agregat. 

Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 (empat), yaitu: 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh 
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pihak swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto dengan 

persamaan sebagai berikut.  

Y = C + I + G + NX  

Dimana:  
Y = pendapatan nasional  
C  = pengeluaran konsumsi rumah tangga  
I  = investasi yang dilakukan oleh pihak swasta  
G = pengeluaran pemerintah  
NX = ekspor neto (ekspor – impor)  

 

Keempat faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, 

nilai tukar, tingkat inflasi dan sebagainya. Intervensi pemerintah 

dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan 3 (tiga) hal, yaitu melalui 

kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. 

Kebijakan fiskal dilakukan oleh departemen keuangan dengan 

instrumen APBN, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral 

dengan mempengaruhi penawaran dan permintaan uang, dan 

pengawasan langsung melalui peraturan-peraturan.  

2) Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik 

Menurut Boediono (1981) fokus utama teori neoklasik tidak 

hanya pada pertambahan penduduk seperti yang diungkapkan teori 

klasik. Teori neoklasik menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada 

produktifitas marginal modal (����) dan produktifitas tenaga kerja 

(����). Dengan demikian pertambahan pendapatan nasional 
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ditentukan oleh pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja 

dan dapat ditulis dengan menggunakan persamaan dibawah ini: 

� =  ����  ×  � +  ����  × � 

Jika masing-masing ruas dari persamaan diatas dibagi dengan Y, 

maka persamaan diatas menjadi: 

� = � × � + (1 �)� 

Dimana y adalah kadar pertumbuhan pendapatan nasional, k 

adalah tingkat pertumbuhan barang-barang modal dan l adalah 

tingkat pertumbuhan tenaga kerja. Dari teori neoklasik, banyak 

penelitian empiris telah dilakukan untuk mengetahui peranan dari 

berbagai faktor dalam menentukan pertumbuhan ekonomi termasuk 

faktor teknologi. 

Teori neoklasik menganggap bahwa teknologi adalah faktor 

eksogen dan cendrung bersifat tetap sehingga kebijakan perdagangan 

negara tidak memiliki efek pada teknologi. Hal ini menyebabkan 

hubungan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi 

bersifat sementara. 

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyatakan bahwa 

pertumbuhan output selalu bersumber satu atau lebih dari tiga faktor 

yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penanaman 

modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi 

(Todaro dan Smith, 2006). 
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3) Teori Harrod-Domar 

Model Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari 

teori makro Keynes yang mengatakan bahwa investasi akan 

meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam hal ini 

Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang keseimbangan 

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan 

melihat pengaruh investasi pada permintaan agregat dan 

pertumbuhan kapasitas produksi. Perhatian Harrod dipusatkan pada 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara keseimbangan 

antara tabungan, investasi, dan pendapatan dalam dinamika 

pertumbuhan ekonomi. Dalam model Harrod-Domar pembentukan 

kapital dan ICOR merupakan variabel penting. Jika Y adalah 

pendapatan, K adalah stok modal, dan I adalah investasi maka ICOR 

adalah ( K/ Y), pertambahan dalam capital dibagi dengan 

pertambahan dalam pendapatan, sama dengan I/ Y, karena menurut 

definisi K=I. Harrod-Domar mengatakan bahwa syarat yang harus 

dipenuhi agar perekonomian selalu seimbang dalam jangka panjang 

adalah jika pertumbuhan ekonomi warranted rate of growth sama 

dengan natural rate of growth. Sehingga didapat persamaan dasar 

dalam model Harrod g = s/k. Dengan rumus dasar tersebut 

pertumbuhan ekonomi (dalam satu kurun waktu) akan tergantung 

pada kecenderungan marjinal masyarakat untung menabung (s) dan 

efisiensi investasi (k). Harrod menganggap penting syarat 
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pertumbuhan jangka panjang karena jika investasi tidak tepat, maka 

tingkat pertumbuhan yang terjadi akan mengakibatkan depresi yang 

berkepanjangan atau inflasi yang berkepanjangan. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Jhingan (2012), proses pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

1) Faktor Ekonomi, terdiri atas sumber daya yang memadai, akumulasi 

modal, organisasi, teknologi, pembagian kerja dan skala produksi. 

2) Faktor Non-ekonomi terdiri atas; faktor sosial, faktor ekonomi dan 

faktor politik dan administrasi. 

2. Foreign Direct Invesment (FDI) 

a. Pengertian Foreign Direct Infesment 

FDI adalah investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, 

pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, 

dan persediaan oleh investor asing dimana investor tersebut terlibat 

langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman 

modal tersebut. FDI ini biasanya dimulai dengan pendirian 

subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan 

dimana dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya 

dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan operasi dibidang 

manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi pengolahan, ekstraksi 

sumber alam, industri jasa, dan sebagainya. 
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Perusahaan dari negara penanam modal secara langsung 

melakukan pengawasan atas aset FDI yang ditanam di negara 

pengimpor modal. FDI dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu 

pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal, 

pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan di negara 

pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak 

di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara 

lain, atau menaruh aset (aktiva tetap) di negara lain oleh perusahaan 

nasional dari negara penanam modal (Jhingan, 2004). 

Secara konseptual, pilihan investor asing untuk menanamkan 

investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di 

suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI 

(pull factors) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing 

(push factors). Pull factors dari masuknya FDI antara lain terdiri dari 

kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan yang 

terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan liberalisasi 

FDI (di dalam bentuk insentif investasi), sedangkan yang termasuk 

push factors antara lain strategi investasi maupun strategi produksi 

dari penanam modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima 

(Kurniati, dkk 2007). 

b. Konsep Foreign Direct Invesment (FDI) 

Konsep mengenai investasi asing langsung, sebenarnya masih 

belum ada acuan yang baku, namun dari beberapa literatur yang ada, 
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itu dapat dipakai sebagai rujukan konsep investasi asing langsung 

tersebut. Adapun yang dimaksud dengan istilah investasi asing 

langsung tersebut adalah sebagai berikut. 

Investasi asing langsung adalah investasi pada aset atau faktor 

produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Misalnya 

investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha 

lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis 

investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang 

jelas wujudnya, mudah dilihat, dan diukur dampaknya terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. Investasi seperti ini, pada dasarnya 

bersifat jangka menengah atau panjang dan bertujuan hanya untuk 

memperoleh keuntungan atau laba. 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

penanaman modal, yang dimaksud dengan istilah FDI/PMA 

(Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam 

modal dalam negeri. 

c. Teori Foreign Direct Invesment (FDI) 

 Teori Pertumbuhan Ekonomi NeoKlasik 

Teori pertumbuhan Ekonomi NeoKlasik menyatakan bahwa 

liberalisasi atau kebebasan pasar-pasar nasional dan internasional 
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akan merangsang investasi, baik investasi domestik maupun 

investasi asing. Hal ini dapat memicu tingkat akumulasi modal 

negara tersebut. Di sisi lain, penambahan tingkat tabungan 

domestik akan meningkatkan rasio modal  tenaga kerja dan 

pendapatan per kapita masyarakat.  

Teori pertumbuhan Neoklasik Tradisional menyatakan bahwa 

pertumbuhan output selalu bersumber satu atau lebih dari tiga 

faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, 

penanaman modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan 

teknologi (Todaro Smith, 2006). 

d. Manfaat Foreign Direct Invesment 

Sebagian besar argumen yang mendukung investasi asing 

langsung adalah berasal dari analisis neoklasik tradisional, yang 

memusatkan perhatiannya pada berbagai analisis determinan atau 

faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis 

mereka, investasi asing langsung adalah sesuatu yang sangat positif, 

karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang dapat 

dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, 

memperbesar penerimaan pemerintah dan mengembangkan keahlian 

manajerial bagi perekonomian di negara penerima investasi asing 

langsung tersebut. Semua manfaat yang akan dibuahkan oleh 

investasi asing langsung tersebut, adalah sangat penting, dikarenakan 

semua itu merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk 
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mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi 

negara yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006). 

Hal pertama yang paling sering disebut-sebut sebagai 

sumbangan positif investasi asing langsung tersebut, adalah 

peranannya dalam mengisi kekosongan-kekesongan atau kekurangan-

kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan 

dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. 

Terkadang, diketahui bahwa setiap negara memiliki kemampuan 

yang amat terbatas untuk mencapai target investasi yang diharapkan. 

Hal tersebut dikarenakan tabungan domestik yang biasanya 

digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, 

sering kali tidak memadai untuk skala investasi yang dibutuhkan. 

Maka dari itu, kehadiran investasi asing langsung dapat digunakan 

untuk mengatasi persoalan yang berkaitan erat dengan kesenjangan 

dari tabungan dan investasi dalam negeri tersebut. 

Sementara itu, sumbangan positif kedua yang dapat diberikan 

oleh investasi asing langsung tersebut, adalah peranannya dalam 

mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan 

dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan 

luar negeri neto. Jadi, apabila investasi asing langsung diperkenankan 

hadir di negara bersangkutan, maka hal ini tidak hanya dapat 

menghilangkan sebagian atau seluruh defisit yang terdapat dalam 

neraca pembayaran, tetapi juga dapat menghilangkan defisit dalam 
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jangka panjang, apabila pemilik modal atau perusahaan asing tersebut 

dimungkinkan untuk hadir di negara yang bersangkutan guna 

menghasilkan devisa atau alat-alat pembayaran luar negeri dari hasil-

hasil ekspornya secara neto. 

Selanjutnya, sumbangan positif ketiga yang didapatkan dari 

investasi asing langsung tersebut, adalah peranannya dalam mengisi 

kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah 

pajak aktual yang dapat dikumpulkan. Bahwa dengan memungut 

pajak atas keuntungan-keuntungan dari perusahaanperusahaan asing 

tersebut, maka pemerintah dari negara-negara tujuan investasi asing 

langsung tersebut, pada akhirnya akan dapat memobilisasi sumber-

sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek 

pembangunannya, misalnya pembangunan sarana dan prasarana 

publik. 

Terakhir, sumbangan positif keempat yang dapat diberikan 

oleh investasi asing langsung tersebut, adalah peranannya dalam 

mengisi kesenjangan di bidang manajemen, semangat kewirausahaan, 

teknologi produksi dan keterampilan kerja, yang menurut pemikiran 

neoklasik tradisional akan diisi sebagian ataupun seluruhnya oleh 

perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di negara-negara 

penerima investasi asing langsung tersebut. Perusahaan-perusahaan 

asing tersebut, tidak hanya akan dapat menyediakan sumber-sumber 

finansial saja dan/atau pabrik-pabrik baru saja kepada negara-negara 
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tujuan investasi asing langsung tersebut, akan tetapi juga dapat 

menyediakan berbagai sumberdaya-sumberdaya yang dapat 

dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk 

juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan 

kewirausahaan dan teknologi produksi, yang kemudian dapat 

dialihkan kepada mitra-mitra usaha di dalam negeri melalui program-

program latihan dan proses belajar sambil bekerja. Selanjutnya, 

perusahaan-perusahaan asing tersebut juga berguna untuk mendidik 

para manajer lokal, agar mereka dapat mengetahui cara-cara di dalam 

mengadakan hubungan dengan bank-bank di luar negeri, mencari 

alternatif pasokan sumber daya dan memperluas jaringan-jaringan 

pemasaran sampai ketingkat internasional. Selain itu, perusahaan-

perusahaan asing tersebut, juga akan membawa pengetahuan baru dan 

teknologi yang paling canggih, mengenai proses produksi sekaligus 

memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan-peralatan modern ke 

negara-negara tujuan investasi asing langsung tersebut. Transfer 

pengetahuan dan teknologi tersebut akan sangat berguna dan 

produktif bagi negara-negara penerima investasi asing langsung 

tersebut. 

3. Tenaga Kerja 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-

64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi 



24 
 

dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 

2002). Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan 

golongan yang menganggur dan mencari kerja (simanjuntak, 1985). 

Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap 

untuk bekerja atau sedang mencari kerja pada tingkat upah yang 

berlaku. 

Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja 

adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah 

tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan 

(Simanjuntak, 1985). Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja 

tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah 

penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan 

menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja 

yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu peningkatan 

kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed) 

atas tiga macam. Pertama, tenaga kerja penuh (full employed) adalah 

tenaga kerja yang mempunyai jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu 

dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Kedua, tenaga 

kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed) 

yaitu tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu. 

Ketiga, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak 
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bekerja (unemployed), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja 0 ≥ 1 jam 

per minggu. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 oktober 1998 telah 

ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di 

Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak 

menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Hal ini 

terjadi karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional 

yang cukup kuat. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 

15 tahun atau lebih yang ikut serta berpartisipasi dalam proses 

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

b. Konsep Tenaga Kerja 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) 

sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang 

berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat 

Statistik) membagi tenaga kerja (employed), yaitu: 

1. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang 

mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu 

dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. 
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2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under 

employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam 

seminggu. 

3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak 

bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 

> 1 jam perminggu. 

  Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan 

tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan 

kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan 

industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan 

tenaga kerja.2 Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat 

perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga 

pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah 

ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan 

nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga 

pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan 

pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan 

itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk: 



27 
 

 Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 

optimum 

 Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional 

 Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraannya, dan 

 Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

c. Teori Tenaga Kerja 

 Teorihuman capital 

Dalam teori human capital pentingnya meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia dengan berbagai bentuk, diantaranya 

pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja, 

kesehatan, dan gizi serta transmigrasi. Sumberdaya yang berkualitas 

dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu 

Negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Apabila kualitas 

sumberdaya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan, maka 

produktivitas penduduk akan meningkat. Dengan demikian, maka 

angka pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut semakin meningkat. 

Sementara itu, upaya dalam mengukur kualitas sumberdaya manusia 

melalui pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, 

salah satunya dengan melihat Rata-rata Usia Lama Sekolah (RLS). 

Rata-rata Usia Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas 
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sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan. RLS ini melihat rata-

rata usia lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk berusia 

produktif, yaitu berusia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka RLS 

disuatu daerah maka akan semakin baik kualitas SDM yang 

dimilikinya (BPS, 2015) 

 Teori Model Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik Solow 

Model pertumbuhan ekonomi NeoKlasik Solow (Solow 

Neoclasiccal Growth Model) yang menunjukkan bahwa output selalu 

berbeda pada tingkat full employment, diformulasikan dalam fungsi 

produksi agregat standar Cobb Douglas sebagai berikut: 

� = ��(��)��� 

Dimana Y adalah Produk Domestik Bruto (PDB), K adalah stok 

modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja, serta A 

adalah produktivitas tenaga kerja yang pertumbuhannya ditentukan 

secara eksogen. α melambangkat elastisitas output terhadap model, 

yakni persentase kenaikan PDB yang bersumber satu persen 

penambahan modal fisik dan modal manusia. 

Teori pertumbuhan Neoklasik menyatakan bahwa pertumbuhan 

output selalu bersumber satu atau lebih dari tiga faktor yakni 

kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penanaman modal 

(tabungan dan investasi) dan penyempurnaa teknologi (Todaro dan 

Smith, 2006). 
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d. Manfaat Tenaga Kerja 

Sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah sumber daya 

yang berupa jasa-jasa manusia baik fisik maupun mental. Dengan 

demikian tenaga kerja bukan saja diartikan sebagai tenaga kerja 

jasmani yang digunakan dalam proses produksi, tetapi juga meliputi 

kemampuan tenaga kerja, keterampilan kerja maupun pengetahuan 

yang telah ada dalam diri pekerja. Sumber daya manusia merupakan 

faktor produksi meliputi semua usaha manusia baik pikiran maupun 

fisik yang ditunjukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Berpijak 

dari kedua pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tenaga 

kerja adalah manusia yang memiliki kemampuan baik secara fisik 

maupun mental untuk melakukan kegiatan yang produktif karena 

miliki pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui 

proses belajar. Dengan kata lain bahwa tenaga kerja adalah setiap 

penduduk yang berpotensi dan mampu melakukan kegiatan produktif 

baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat 

pada umumnya, sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki, atau yang diperoleh melalui proses belajar, sehingga dapat 

menghasilkan produksi barang maupun jasa untuk meningkat 

perekonomian. 

Tenaga kerja mencakup pula potensi, kemampuan, 

pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melakukan kegiatan 

yang produktif. Jelas bahwa manusia mempunyai potensi untuk 
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dikembangkan, serta kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk tujuan 

yang produktif yaitu manusia yang berkualitas. 

Dengan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki maka dari itu tenaga 

kerja bisa menghasilkan produktifitas yang baik sehingga mampu 

meciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan bisa mendongkrak 

perekonomian. 

4. Keterbukaan Perdagangan 

a. Pengertian Keterbukaan Perdagangan 

Keterbukaan perdagangan menggambarkan semakin hilangnya 

hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun 

non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. 

Secara teori keterbukaan perdagangan memberi keuntungan bagi 

semua negara yang terlibat di dalamnya. Keuntungan dari 

keterbukaan perdagangan melalui perdagangan diantaranya berupa 

pembukaan akses pasar yang lebih luas, pencapaian tingkat efisiensi 

dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta peluang penyerapan 

tenaga kerja yang lebih besar. 

Menurut Nopirin (1999) keterbukaan perdagangan melalui 

perdagangan internasional dapat dilihat dari dua komponen yaitu 

ekspor dan impor. Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan 

penjualan barangbarang yang diproduksi di dalam negeri ke luar 
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negeri. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pendapatan yang 

masuk ke sektor perusahaan. Ekspor merupakan injeksi ke dalam 

aliran pendapatan sama seperti investasi. Sedangkan impor 

merupakan kebocoran dari pendapatan karena menimbulkan aliran 

modal ke luar negeri. Oleh karena itu pendapatan yang ditimbulkan 

dari proses produksi dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa 

dalam negeri (C). Atau keluar dari aliran pendapatan sebagai 

tabungan (S) atau pembelian barang dari luar negeri (M). Ekspor 

neto (X-M) adalah jembatan yang menghubungkan antara 

pendapatan nasional dengan transaksi internasional. 

Namun disisi lain, ekonomi lain seperti Prebish, Singer dan 

Myrdal mengatakan bahwa aktivitas perdagangan internasional yang 

dilakukan antara negara maju dan negara berkembang akan 

menimbulkan pengaruh negatif seperti terhambatnya pergerakan arus 

modal internasional akibat perbedaan struktur modal, timbulnya 

demonstration effect dan terjadi penurunan term of trade yang akan 

berdampak langsung pada keberlangsungan produksi industri 

domestik yang kemudian menghambat laju pertumbuhan ekonomi 

(Jhingan, 1983; & Bibi dkk, 2014). 

b. Konsep Keterbukaan Perdagangan 

Perdagangan mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi 

yaitu proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela 

dari masing-masing pihak bukan karena paksaan, ancaman perang 
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dan lain sebagainya. Pengertian perdagangan dalam arti khusus 

tersebut mempunyai implikasi yang sangat fundamental bahwa 

perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak 

yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain 

yang merasa dirugikan. Sehingga perdagangan bebas atau free trade 

akan selalu memberikan manfaat tambahan atau sering disebut gains 

from trade. 

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan 

oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar 

kesepakatan bersama dengan sukarela dan tanpa paksaan. Menurut 

Apridar (2012) banyak faktor yang mendorong suatu negara 

melakukan perdagangan internasional diantaranya yaitu: 

 Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri 

 Untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan 

negara 

 Perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi 

 Kelebihan produk dalam negeri sehingga memerlukan pasar 

baru untuk menjual produk tersebut 

 Perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, 

budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya 

perbedaan hasil produksi 

 Adanya keterbatasan produksi 
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 Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang 

 Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan 

dukungan dari negara lain 

 Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di 

dunia dapat hidup sendiri. 

c. Teori Keterbukaan Perdagangan 

 Teori Perdagangan Internasional Adam Smith 

Dari sudut pandang teori perdagangan internasional 

menganjurkan agar setiap negara melakukan perdagangan 

internasional untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut teori 

Adam Smith yaitu Keunggulan Mutlak. Adam Smith 

menyatakan bahwa perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan 

yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Adam Smith 

juga menganjurkan adanya spesialisasi kerja dan penggunaan 

mesin-mesin sebagai sarana utama untuk peningkatan produksi. 

Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara 

didasarkan pada keunggulan absolut yaitu kemampuan suatu 

negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan 

menggunakan sedikit input dibandingkan dengan negara lain. 

Atau dengan kata lain keunggulan mutlak merupakan 

kemampuan suatu negara memproduksi barang atau jasa dengan 

opportunity cost yang lebih rendah daripada negara lain. Sebuah 
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negara memiliki keunggulan mutlak dari negara lain dalam 

memproduksi sebuah komoditi, namun memiliki kerugian 

mutlak dari negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya. 

Maka negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan 

cara melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang 

memiliki keunggulan mutlak dan menukarkannya dengan 

komoditi lain yang memiliki kerugian mutlak. Melalui proses 

ini, sumber daya di setiap negara dapat digunakan dalam cara 

yang paling efisien. Output komoditi yang diproduksi setiap 

negara pun akan meningkat. Teori Ada Smith memusatkan 

perhatiannya pada variabel riil seperti suatu barang diukur 

dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk 

menghasilkan barang. Semakin banyak tenaga kerja yang 

digunakan semakin tinggi nilai barang tersebut (labor theory of 

value). 

Asumsi yang digunakan Adam Smith dalam analisanya 

adalah: 

a. Berlakunya teori nilai tenaga kerja (labor theory of value) 

bagi penentuan nilai suatu barang. 

b. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat 

homogen. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja mempunyai 

kualitas yang sama untuk setiap bidang produksi. 
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c. Terdapat immobilitas faktor produksi antar negara. Asumsi 

yang digunakan Adam Smith tersebut mendorong setiap 

negara melakukan spesialisasi terhadap faktor produksi 

tertentu, sehingga akan menghasilkan pertambahan 

produksi dunia yang akan dipakai bersama-sama melalui 

perdagangan internasional antar negara. Dengan demikian 

kebutuhan suatu negara tidak diperoleh dari pengorbanan 

negara-negara lain, tetapi semua negara dapat 

memperolehnya secara serentak. Dengan demikian 

perdagangan internasional akan memberi manfaat bagi 

perekonomian suatu negara atau wilayah. 

Tetapi teori dari Adam Smith mempunyai kelemahan dalam 

menjelaskan perdagangan internasional yang dilakukan oleh 

negara dengan keunggulan absolute pada kedua jenis produk 

dan negara yang sama sekali tidak mempunyai keunggulan 

absolute pada kedua jenis produk. Menurut teori Adam Smith 

tidak akan terjadi perdagangan internasional yang 

menguntungkan antar kedua negara tersebut. Kelemahan teori 

Adam smith itu, kemudian diperbaiki oleh David Ricardo 

melalui teori Comparative Advantage (keunggulan komparatif). 

 Teori Perdagangan Internasional David Ricardo 

Menurut Boediono (1997) prinsip teori keunggulan 

komparatif dari David Ricardo yaitu perdagangan masih dapat 
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terjadi selama masing-masing negara mempunyai keunggulan 

komparatif dalam menghasilkan suatu macam komoditi. Karena 

teori ini menekankan bahwa perdagangan internasional dapat 

saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki 

keunggulan absolut atas suatu komoditi seperti yang 

diungkapkan oleh Adam Smith, namun cukup memiliki 

keunggulan komparatif di mana harga untuk suatu komoditi di 

negara yang satu dengan negara lainnya relatif berbeda. Menurut 

hukum keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang 

efisien dibandingkan negara lain dalam memproduksi kedua 

komoditi, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan 

perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara 

pertama harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan 

mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih 

kecil (keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang 

memiliki kerugian absolut yang lebih besar (kerugian 

komparatif). 

d. Manfaat Keterbukaan Perdagangan 

Menurut ahli ekonomi klasik maupun neoklasik, perdagangan 

internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Perdagangan internasional merupakan “motor pertumbuhan (engine 

of growth)”. Menurut Apridar (2009) efek perdagangan internasional 

berpengaruh pada berbagai sektor antara lain: 
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1) Efek terhadap konsumsi 

Dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat 

pada suatu negara dapat mengkonsumsi barang dan jasa dengan 

jumlah yang lebih besar daripada sebelum adanya perdagangan 

internasional. 

2) Efek terhadap produksi  

Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang 

kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara 

umum terdapat empat macam pengaruh yaitu : 

 Spesialisasi produksi  

Perdagagangan internasional mendorong masing-

masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di 

mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. 

Spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat kepada 

masyarakat kecuali disertai dengan menukarkan hasil 

produksinya dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. 

Spesialisasi dengan perdagangan bisa meningkatkan 

pendapatan riil masyarakat, tetapi spesialisasi tanpa 

perdagangan mungkin justru menurunkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 Kenaikan investasi surplus  

Perdagangan dapat meningkatkan pendapatan riil 

masyarakat. Dengan pendapatan riil yang lebih tinggi 
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berarti negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana 

sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi 

(inilah yang disebut investible surplus). Investasi yang lebih 

tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 

Jadi perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi. Inilah inti dari pengaruh perdagangan 

internasional terhadap produksi lewat investible surplus. 

Kenaikan investible surplus karena perdagangan adalah 

sesuatu yang nyata. 

 Vent for Surplus  

Menurut Adam Smith, perdagangan internasional dapat 

membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil 

di dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula 

terbatas karena terbatasnya pasar di dalam negeri, sekarang 

bisa diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula 

menganggur (surplus) sekarang memperoleh saluran (vent) 

untuk bisa dimanfaatkan, karena adanya daerah pasar yang 

baru. Inti dari konsep “vent for surplus” adalah bahwa 

pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah 

pasar baru. 
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 Kenaikan Produktivitas 

Produktivitas memiliki pengaruh yang sangat penting 

terhadap sektor produksi berupa peningkatan produktivitas 

dan efisiensi pada umumnya. 

3) Efek terhadap Neraca Perdagangan  

Neraca perdagangan (trade balance) adalah sebuah ukuran 

selisih antara nilai impor dan ekspor atas barang nyata dan jasa. 

Tingkat neraca perdagangan dan perubahan ekspor dan impor 

diikuti secara luas dalam pasar valuta asing. Efek terhadap 

neraca perdagangan cenderung menaikkan barang-barang impor. 

Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka 

ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk 

kondisi neraca pembayaran. 

Efek buruk lain dari perdagangan internasional terhadap 

neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor 

produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi 

asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran 

keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin 

meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk 

terhadap neraca pembayaran. Tantangan terhadap tata 

internasional yang ada khususnya menyangkut pengkotakan-

pengkotakan negara berdasar geoekonomi dan geopolitik 

masyarakat dunia. Persekutuan Negaranegara “non-blok” yang 
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berharap untuk menantang hubungan neokolonialis sesudah 

perang secara berangsur-angsur diperluas dan diperkuat antara 

konferensi Bandung pada tahun 1955 dan konfrensi Aljazair 

pada tahun 1973. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan Antara Variabel 

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap 3 (tiga) 

variabel makro ekonomi yang diduga ada beberapa variabel berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP), adapun ketiga variabel yang 

diduga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP) Indonesia 

adalah Foreign Direct Invesment (FDI), Tenaga kerja, dan Keterbukaan 

perdagangan (Trade Opennes). 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan masing-masing variabel 

independen (variabel makro ekonomi) terhadap pertumbuhan ekonomi 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Foreign Direct Invesment (FDI) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Penanaman modal asing (FDI) merupakan bentuk investasi 

asing dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi 

perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.FDI 

merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian negara. 

FDI, selain sifatnya yang permanen dalam jangka panjang, juga 
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memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen 

dan membuka lapangan kerja baru. 

Putu Setyari, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Indeks Kemudahan Berbisnis, Foreign Direct Invesment, 

dan Populasi Penduduk Terhadap Perekonomian ASEAN. 

Berdasarkan hasil analisis pengujian, secara simultan diketahui 

bahwa variabel Foreign Direct Invesment memiliki pengaruh 

signifikan terhadap PDB ASEAN, sedangkan secara parsial Foreign 

Direct Investment juga berpengaruh positif signifikan terhadap PDB 

ASEAN. 

b. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam teori human capital pentingnya meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia dengan berbagai bentuk, diantaranya 

pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja, 

kesehatan, dan gizi serta transmigrasi. Sumberdaya yang berkualitas 

dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu 

Negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. 

Menurut Effendy Lubis (2012) melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan 

Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel jumlah 

tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan segnifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2006-2012. 
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c. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Menurut ahli ekonomi klasik maupun neoklasik, perdagangan 

internasional atau keterbukaan perdagangan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional 

merupakan “motor pertumbuhan (engine of growth)”. Namun disisi 

lain, ekonomi lain seperti Prebish, Singer dan Myrdal mengatakan 

bahwa aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan antara 

negara maju dan negara berkembang akan menimbulkan pengaruh 

negatif seperti terhambatnya pergerakan arus modal internasional 

akibat perbedaan struktur modal, timbulnya demonstration effect dan 

terjadi penurunan term of trade yang akan berdampak langsung pada 

keberlangsungan produksi industri domestik yang kemudian 

menghambat laju pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 1983; & Bibi, dkk, 

2014). 

Khoiriyah, dkk (2012) melakukan penelitian mengenai The 

Comparative Study of Impact of Trade Openness and Foreign Direct 

Investment on Gross Domestic Product in ASEAN3. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa untuk variabel trade opennes berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap GDP di ketiga negara ASEAN 

(Thailand, Malaysia, Indonesia). 
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2. Kerangka Pemikiran 

Pada umumnya kondisi negara dapat dilihat dari pendapatan 

nasionalnya yakni apakah suatu negara berada dalam kelompok negara 

maju atau berkembang, maka Bank Dunia (World Bank) melakukannya 

melalui pengelompokan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama 

dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian 

(Todaro & Smith, 2006). 

Dalam penelitian ini, hubungan antara Foreign Direct Invesment 

terhadap pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif 

segnifikan,sedangkan untuk hubungan tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi juga diduga berpengaruh positif segnifikan, dan untuk hubungan 

keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi diduga 

berpengaruh negatif segnifikan. Dengan variabel-variabel yang 

mempengaruhinya dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai 

berikut. 
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3. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih 

lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya 

masih sementara. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai 

hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang 

dipengaruhi di dalam penelitian. Hipotesis yang dimaksud merupakan 

dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Maka, dalam penelitian 

ini dikemukaa hipotesis sebagai berikut: 

a. Foreign Direct Invesment (FDI) didugaberpengaruh  terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1986-2017. 

b. Tenaga Kerja diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 1986-2017. 

c. Keterbukaan Perdagangan diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tahun 1986-2017. 
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