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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Gross domestic product meupakan salah satu indikator utama bagi setiap 

negara dalam mengukur sejauh mana aktivitas perekonomian suatu negara dapat 

mempengaruhi dan menghasilkan tambahan pemasukan bagi negara dan 

masyarakat di negara tersebut dalam satu periode tertentu. Pada dasarnya, faktor 

ekonomi tidak lepas dari penggunaan faktor produksi, dimana suatu saat diharapkan 

hal tersebut dapat memberikan output sehingga mampu memberikan kontribusi 

kembali atas faktor produksi yang telah digunakan atau diinvestasikan. Dengan 

adanya gross domestic product dan faktor yang mendorongnya, maka diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan atas output yang dihasilkan serta dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara tersebut. 

 Gross domestic product merupakan indikator penting dalam menganalisa 

pembangunan ekonomi suatu negara, keduanya saling berkaitan dan menunjang 

satu sama lain. Perkembangan teori ekonomi, khususnya pembangunan ekonomi 

suatu negara atau biasa disebut dengan development state theory memiliki fase yang 

panjang dalam sejarahnya. Salah satu kawasan yang mengalami perkembangan 

pesat adalah kawasan Asia Timur, pada era perkembangan perang dunia kedua saat 

banyak negara dipengaruhi oleh pemikiran neoklasik. Menurut Robbert Sollow 

neoklasik merupakan masa perekonomian dimana pembentukan harga, produksi, 

dan distribusi pendapatan mealui mekanisme permintaan dan penawaran pasar. 

 Namun, hal ini menjadikan negara kawasan Asia makin terpuruk karena
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ketidak mempuan mereka dalam menguatkan sektor mikro dan berhadapan dengan 

kejayaan negara-negara yang unggul dalam pasar dan persaingan dagang dunia 

seperti negara kawasan Amerika dan Eropa. Teori developmental state atau 

pembangunan negara yang diimplementasikan di kawasan Asia Timur memiliki 

dasar teori yang bertolak belakang dengan implementasi neoklasik yang 

mengepankan mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam teori ini, peran 

pemerintah dalam perekonomian berperan kuat dalam mengatur kebijakan dan 

investasi perekonomian suatu negara namun tidak mengesampingkan peranan 

permintaan dan penawaran dalam pasar.  

 Implementasi ini telah terbukti dengan majunya negara kawasan Asia Timur, 

seperti halnya China, Jepang dan Korea Selatan. Dalam buku berjudul Ministry of 

International Trade and Industry (MITI) and the Japanese Miracle yang ditulis oleh  

Chalmers Johnson menjelaskan bahwa negara berkembang sebagai negara yang 

berfokus pada pembangunan ekonomi dan mengambil langkah-langkah kebijakan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jhonson  berpendapat bahwa 

pembangunan ekonomi Jepang banyak berkaitan dengan inovasi dan intervensi 

yang progressive kedepan oleh pemerintahannya. Sehingga pasca berlangsungnya 

Perang Dunia II, khususnya negara kawasan Asia Timur bisa meningkatkan sektor 

ekonomi dnegan terbuktinya perkembangan ketiga negara tersebut yang cukup 

pesat. 

 Perekonomian China, Jepang dan Korea Selatan semakin membaik, terbukti 

dari peningkatan yang setiap tahunnya, dapat dianalisa melalui peningkatan GDP 

atau Gross domestic product. Disisi lain, peningkatan sektor produksi juga 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chalmers_Johnson
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memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. 

Walaupun ketiga negara ini pernah dijajah, namun ketiganya memiliki potensi 

tinggi dalam menggembangkan ekspor dan sisi pariwisata. Ketiganya memiliki 

strategi tersendiri dalam mengembangkan perekonomian setelah Perang Dunia II. 

Ekspor dan promosi pariwisata dilakukan ketiga negara tersebut untuk 

meningkatkan penerimaan devisa, sehingga dapat menjadikan nilai mata uang 

terapresiasi.  

 Ekspor pada umumnya menggunakan objek sumber daya alam dan barang 

padat karya, beralih menjadi ekspor elektronik dan teknologi. Selain itu, The World 

Fact Book menyatakan bahwa China, Jepang dan Korea Selatan menjadi tiga negara 

kawasan Asia Timur yang menduduki ranking 5 negara ekspor tertinggi didunia, 

dimana China menduduki nomor satu dengan jumlah ekspornya pad atahun 2017 

mencapai 2,2 Triliyun USD, sedangkan Jepang menduduki peringkat ke empat 

dengan pencapaian ekspor pada tahun 2017 mencapai 1,56 Triliyun USD disusul 

oleh Korea yang menduduki peringkat ke-lima dengan pencapaian ekspor sebesar 

577 Milyar USD. Hal ini memperkuat asumsi bahwasanya ketiga negara tersebut 

berpengaruh dalam perdagangan internasional khususnya bidang ekspor. 
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 Sumber : World Bank (diolah) 

 

Gambar 1.1 Gross domestic product Tahun 2016 (Juta US$) 

 

Gross domestic product yang terjadi pada suatu negara banyak dipengaruhi 

oleh beberapa komponen. Salah satu komponen pendorong gross domestic product 

adalah sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor bisnis yang 

penting di dunia. Pentingnya sektor pariwisata dinyatakan dengan fakta bahwa hal 

tersebut dapat meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, peningkatan sektor 

swasta maupun pengembangan infrastruktur suatu negara (Gee, 1999). Berdasarkan 

World Travel And Tourism Organisation, pada tahun 2017 terdapat 10,4% 

kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Dunia, sedangkan 9.9% global 

employment berada pada sektor pariwisata. 

Sedangkan sektor pariwisata, ketiga negara tersebut mmeiliki keunikan dan 

keunggulan tersendiri dalam menarik perhatian wisata asing untuk berkunjung dan 

menambah pendapatan sektor pariwisata mereka dengan meningkatkan mutu seni 

dan mengelola objek wisata dengan baik, serta mengalokasikahn dana khusus 

dalam mengelola objek wisata yang ada. Kita ketahui bahwa Korean Wave mulai 
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membanjiri ranah hiburan diseluruh dunia. Pada mulanya Korean Wave merupakan 

suatu guncangan baru Korea atas keterpurukannya dalam Perang Dunia II. Hallyu, 

sebutan bagi Korea untuk menggambarkan gelombang budaya Korea (Kim, 2008) 

Sebagai suatu softpower yang akan dilakukan untuk mengatasi krisis dan sarana 

untuk memperbaiki status perekonomian (The Economist, 2010).  

 Maraknya fenomena Hallyu menjadikan Korea sebagai objek wisata yang 

ramai dikunjungi, dengan  platform KPOP atau Korean POP Culture menjadikan 

Korea ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Bahkan KPOP sebagai suuatu 

platform yang Korea gunakan sebagai media promosi elektronik melalui drama dan 

artis ternama sebagai media influencer guna menarik pembeli dari berbagai negara 

untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan World Travel And Tourism Council 

Pada tahun 2015 menyatakan bahwa lebih dari 17 wisatawan asing ke Korea 

Selatan. Jumlah kunjungan ini lebih tinggi daripada kunjungan tahun sebelumnya 

dengan jumlah wisatawan 14,2 juta wisatawan..  

 Begitu pula China dan Jepang yang terkenal dengan wisata alamnya yang 

juga beragam, beserta Pop Culture yang dimiliki masing-masing negara. Jepang 

dan China juga berada pada masa-masa kejayaan dengan tradisi yang unik, seperti 

Jepang yang menarik dengan anime, manga, wisata alam dan kebudayaannya yang 

masih kental membuat banyak turis asing berkunjung dan meningkatkan 

perekonomian jepang disamping ekspor teknologi dan elektroniknya, Ekspor 

Jepang terus menggeliat seiring dengan pemulihan ekonomi global. Kementerian 

Keuangan Jepang, pada Januari 2018 mengungkapkan, Jepang berhasil 

membukukan pertumbuhan ekspor sebesar 12,2%. Kinerja ekspor Jepang tersebut 
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melampaui kinerja bulan sebelumnya, yakni Desember 2017. Kala itu, ekspor 

meningkat 9,3%. Selain itu, pencapaian kinerja ekspor Jepang pada Januari 2018, 

juga melampaui prediksi hasil survei Reuters yang mematok pertumbuhan 10,3%. 

Berdasarkan kondisi perekonomian ketiga negara Asia Timur tersebut, 

setiap negara memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam meningkatkan gross 

domestic product. Walaupun ketiganya pernah mengalami masa keterpourukan 

dalam Perang Dunia II. Namun mereka bisa bangkit dan membenarkan teori 

development state yang menyatakan bahwa setiap negara berkembang mampu 

bangkit dan membangun perekonomiannya masing-masing dengan cara yang lebih 

visioner dan prospektif dalam pengelolaan kekayaan serta pemanfaatan sektor 

produksi guna meningkatkan gross domestic product. 

B. Rumusan Masalah 

 Gross domestic product memiliki kaitan yang erat dengan ekspor, ekpor 

merupakan salah satu hal yang dapat menunjang perekonomian suatu negara, 

Adanya peningkatan ekspor maka akan diikuti dengan peningkatan gross 

domestic product, hal ini menjadi salah satu jalan keluar atas permasalahan 

ekonomi yang kerap muncul seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran 

dan membengkaknya hutang liuar negri.. Pada dasarnya ada banyak manfaat 

yang didapatkan apabila suatu negara melakukan ekspor, salah satu manfaat 

yang didapat adalah peningkatan cadangan devisa, hal ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan investasi maupun pembayaran hutang luar negri negara yang 

bersangkutan. 

Sektor pariwisata sebagai salah satu faktor pendorong pemasukan devisa 
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menjadi objek yang perlu diamati dan dinilai kontribusinya terhadap gross 

domestic product. Terutama bagi ketiga negara di kawasan Asia Timur ini yang 

memiliki potensi alam yang melimpah serta keindahan alam yang masih terjaga 

dengan baik disamping tingginya sektor industrui dan ekspor yang melejit 

disetiap tahunya. Kntribusi sektor pariwisata terhadap pemasukan negara 

menjadi suatu hal yang baru dalam perekonomian suatu negara. Bahkan suatu 

negara dapat mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendorong perekonomian, 

walaupun kontribusinya tidak sebesar ekspor, investasi dan pemasukan langsung 

tidak langsung lainnya, namun sektor pemasukan pariwisata internasional ini 

tergolong memmiliki andil yang besar bagi China, Jepang dan Korea Selatan 

yang masuk dalam dua puluh negara dengan  penerimaan pariwisata 

internasional tertinggi berdasarkan  United Nations World Tourism 

Organization pada tahun 2015. Maka dalam permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran umum ekspor, penerimaan pawisita internasional 

dan  gross domestic product  di negara China, Jepang dan Korea Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh ekspor dan penerimaan pariwisata internasional 

terhadap gross domestic product China, Jepang, Korea Selatan 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran umum ekspor, pariwisata internasional dan gross 

domestic product China, Jepang dan Korea Selatan 

2. Mengetahui pengaruh ekspor dan penerimaan pariwisata internasional 
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terhadap gross domestic product China, Jepang, Korea Selatan 

D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini hanya meneliti tiga negara Asia Timur dengan Gross 

domestic product tertinggi dan menganalisis negara kawasan Asia Timur yang 

memiliki ekspor serta penerimaan dalam sektor pariwisata internasional pada 

ranking teratas UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dimana 

analisis menggunakan data panel dengan analisis 20 tahun. Dimulai pada tahun 

1997-2016 guna mempengaruhi tingkat kontribusi ekspor dan penerimaan 

pariwisata internasional terhadap gross domestic product ketiga negara dengan 

acuan Gross domestic product. 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan wadah guna mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh oleh penulis di bangku kuliah dan membuat penulis lebih 

memahami topik yang diangkat. 

2. penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah mengenai hubungan dan 

pengaruh penerimaan pariwisata internasional dan ekspor terhadap gross 

domestic product China, Jepang, Dan Korea Selatan 

3. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam 

memutuskan kebijakan yang tepat sehingga segera diambil tindakan dalam 

menangani permasalahan pembangunan ekonomi di ketiga negara tersebut.



 

 

 
 

 


