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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka 

panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang 

dialami dunia hanya semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut 

dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan 

periode sebelumnya. Sampai abad ke-18 kebanyakan masyarakat di berbagai 

negara masih hidup pada subsistem dan mata pencaharian utama adalah 

melakukan kegiatan di sektor pertanian, perikanan atau berburu. Pada masa itu 

kuda dan beberapa binatang peliharaan lain merupakan tenaga penarik bagi alat 

pengangkutan yang utama.  

Walau bagaimanapun, sungguh menyedihkan untuk menyadari kenyataan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut bukanlah suatu peristiwa yang berlaku di 

semua negara. Negara-negara di Asia dan Afrika tidak menikmati sepenuhnya 

peningkatan perumbuhan ekonomi tersebut. Sehingga ke pertengahan abad ke – 

20 kebanyakan negara berkembang belum mengalami pertumbuhan yang berarti. 

(Sadono Sukirno, 2006:421).  

Dalam banyak strategi pembangunan khususnya di negara sedang 

berkembang, orientasi kemajuan ekonomi di arahkan pada pencapaian 

pembangunan ekonomi yang tinggi. Menurut Nafziger (2006)  pertumbuhan 

ekonomi mengacu pada peningkatan produksi atau pendapatan per suatu negara 

kapita produksi biasanya diukur dengan produk nasional bruto (GNP) atau 
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pendapatan nasional bruto (GNI) yang digunakan secara bergantian. GNP atau 

GNI tersebut merupakan total output suatu perekonomian dalam bentuk barang 

dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan pencapaian output dari waktu ke waktu yang dihasilkan 

dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah.  

Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi  dapat 

menunjukkan kemajuan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya negara dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah mencerminkan keterbatasan 

kemampuan perekonomian suatu negara dalam menghasilkan output 

perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat  dicapai dengan menggabungkan 

faktor produksi yang ada ke dalam kegiatan ekonomi yang berkembang. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan produk 

domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan 

meningkat apabila persentase kenaikan Produk Domestik Bruto pada suatu 

periode lebih besar dari periode sebelumnya.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam 

proses pembangunan ekonomi suatu negara. Besar kecilnya pertumbuhan 

ekonomi mencerminkan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya 

ekonominya untuk menghasilkan output perekonomiannya. Pencapaian dalam 

kapasitas output suatu negara memiliki makna yang luas terkait dengan interaksi 

di antara pelaku ekonomi yang ada dalam kegiatan ekonomi baik secara nasional 

maupun internasional. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara 

mencerminkan kapasitas perekonomian yang semakin besar yang dialami oleh 
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suatu negara dalam proses pembangunan ekonominya. Dalam hal ini indikator 

pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan perkembangan PDB dari waktu ke 

waktu. (Christea Frisdiantara & Imam Mukhlis, 2018:68). 

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi 

adalah salah satu tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2001 

ke tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam angka persentase 

dapat dilihat dari grafik berikut ini: 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 1.1 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2010-2015)  

Dapat dilihat bahwa gambar 1.1 menjelaskan bahwa selama tahun 2010 

sampai dengan tahun 2015 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia terus 

mengalami penurunan. LPE dari 6,22%, 6,17%, 6,03%, 5,56%, 5,01% sampai 

4,88%.  
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Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 1.2 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2015-2019) 

 

Kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi 

dimana pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang 

cukup tinggi yaitu pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88%, 

lalu pada tahun selanjutnya 2016 mengalami kenaikan lagi menjadi 5,03%. 

Kemudian pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami 

peningkatan menjadi 5,07%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada 

tahun 2018 sebesar 5,17%, lalu pada tahu 2019 mengalami penurunan angka 

menjadi 5,02% dikhawatirkan trend permasalahan penurunan LPE ini terus 

mengalami penurunan di tahun 2020 dan kedepannya ditambah lagi masalah 

pandemi virus covid19 yang memperburuk perekonomian. Untuk melihat 

penyebab menurunnya laju pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah kegiatan 

investasi khususnya penanaman modal asing (PMA), ekspor, dan pengangguran 

terbuka di Indonesia.  
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      Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Gambar 1.3 

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia 

(Tahun 2015-2019) 

 

Gambar 1.2 merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) selama 5 tahun 

terakhir. Kondisi tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dikarenakan PMA mengalami fluktuasi yang cenderung menurun pada tahun 2015 

yang berada pada angka 29.275,90 juta US$, kemudian mengalami penurunan 

pada tahun 2016 mencapai 28.964,10 juta US$,  di tahun 2017 mengalami 

kenaikan menjadi sebesar 32.239,80 juta US$, kemudian pada tahun 2018 

mengalami penurunan menjadi sebesar 29.307,91 juta US$ dan yang terakhir pada 

tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 28.208,80 juta US$. 
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    Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Gambar 1.4 

Perkembangan Ekspor di Indonesia 

(Tahun 2015-2019)  

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Eskpor Indonesia mengalami 

fluktuasi dimana pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan pada 

tahun 2015 tercatat berada pada angka 15036,60 Juta US$, pada tahun 2016 

ekspor Indonesia mengalami penurunan menjadi 14518,60 juta US$ kemudian 

pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 16882,80 juta US$, lalu pada tahun 

2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 18005,90 juta US$. Kemudian di 

tahun 2019 kembali mengalami penurunan angka menjadi 16749,70 juta US$. Hal 

ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sehingga dapat membantu kemajuan ekonomi negara. 
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    Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Gambar 1.5 

Perkembangan Pengangguran Terbuka di Indonesia 

(Tahun 2015-2019) 

 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

pengngguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 angka pengangguran 

terbuka mencapai 7.560.822  juta orang, tahun 2016 kembali mengalami 

penurunan angka menjadi 7.031.775 juta orang, lalu di tahun 2017 terus 

mengalami penurunan menjadi 7.005.262 juta orang. Pada tahun 2018 dan tahun 

2019 terus mengalai penurunan angka pengangguran terbuka masing-masing 

menjadi sebesar 7.000.691 dan 6.816.840 juta orang. Faktor pengangguran 

terbuka ini tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena semakin 

menurun angka pengangguran terbuka semakin meningkat laju pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia.  
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Uraian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 

oleh Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, Pengangguran Terbuka di 

Indonesia. Untuk membuktikan fenomena tersebut penulis ingin meneliti 

“Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia tahun 2001-2019” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa 

permasalahan yang di hadapi sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, dan 

Pengangguran Terbuka secara parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Tahun 2001-2019? 

2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, dan 

Pengangguran Terbuka secara bersama-sama Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia Tahun 2001-2019? 

3. Bagaimana tingkat elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, dan Pengangguran Terbuka? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis. 

1. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, dan Pengangguran 

Terbuka secara parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Tahun 2001-2019. 
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2. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Eskpor, dan Pengangguran 

Terbuka secara bersama-sama Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Tahun 2001-2019. 

3. Tingkat elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penanaman Modal 

Asing (PMA), Ekspor, dan Pengangguran Terbuka 

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Untuk memberikan kontribusi ilmiah tentang pentingnya hasil analisis 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 

pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, dan Pengangguran 

Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan sebagai salah 

satu bahan informasi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Operasional Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dalam mengambil langkah – langkah kebijakan yang 

tepat dan strategis terutama pelaksanaan Penanaman Modal Asing 

(PMA), Ekspor, Cadangan Devisa, dan Pengangguran Terbuka di 

Indonesia guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 

3. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi penulis, terutama yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti yaitu analisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu pengaruh Penanaman Modal 
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Asing (PMA), Ekspor, dan Pengangguran Terbuka terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Indonesia melalui data yang diperoleh 

peneliti menggunakan data sekunder dari website Badan Pusat Statistik Nasional, 

data Kementerian Keuangan, data Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI) 

serta dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang didapat dari internet. 

1.5.2. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan sejak keluar surat keputusan pada tanggal 

14 Februari 2020 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan 

Ekonomi Pembangunan sampai dengan waktu sebelum pelaksanaan sidang 

Komprehensif. 
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