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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam satu 

dekade terakhir ini terbukti dari terus naiknya tingkat pendapatan domestik bruto 

(PDB), PDB per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan 

kemakmuran dan tingkat pembagunan sebuah negara. Dalam dua dekade ke depan 

Indonesia bersiap untuk meningkatkan kesejahteraan, menghindari diri dari 

perangkap zona negara berpenghasilan menengah, dan bertekad untuk tak 

meninggalkan apapun dalam upayanya mengejar negara-negara berpenghasilan 

tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (World Bank, 2014). 

 Menurut Boediono (2001), pertumbuhan ekonomi di artikan sebagai suatu 

proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa 

dalam jangka panjang kesejahteraan tercermin pada peningkatan output per kapita 

yang sekaligus memberikan banyak alternatif pada masyarakat dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang 

semakin meningkat. 

 Strategi pembangunan Indonesia telah membantu mengangkat lebih dari 

10 juta warga negaranya dari kemiskinan selama 10 tahun terakhir. Pengeluaran 

rumah tangga oleh kelas menengah Indonesia yang makin banyak memberi 

kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun basis pertumbuhan saat ini 

sangat bergantung pada ekspor komoditas. Kini setelah permintaan komoditas 
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global memudar Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan yang baru dan 

mengatasi berbagai faktor struktural. Kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan 

saat ini berada di tingkat negatif dan infrastruktur yang tidak mencukupi menjadi 

hambatan bagi ekonomi. Selain itu, juga ada tantangan dalam menyediakan 

pendidikan berkualitas dan mengembangkan keterampilan untuk mendorong 

produktivitas (Asian Development Bank [ADB], 2017).  

 Menurut World Bank (2016) pesatnya pertumbuhan ekonomi negara-

negara berkembang di kawasan Asia dimulai pada era 1960-an atau setelah awal 

kemerdekaan, kemudian mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 1990-an. 

Dalam kurun waktu hampir tiga dekade, negara-negara yang awalnya tergolong 

dalam negara low income dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah telah 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan mereka ke dalam kategori middle income. 

Tabel 1.1 

Klasifikasi Pendapatan Per kapita 

Sumber : World Bank (2016) 

World Bank pada tahun 2016 mengeluarkan klasifikasi terbaru pendapatan 

per kapita negara-negara di dunia, dapat dilihat di Tabel 1.1. Dari daftar yang 

dikeluarkan world bank tersebut dapat kita identifikasi negara yang tergolong 

dalam low income adalah negara yang berpendapatan < = US$ 1,005, Negara yang 

Low income < = US$ 1,005 

Middle income 
Low middle US$ 1,006- US$ 3,955 

Upper middle US$ 3,956 - US$ 12,235 

High income > US$ 12,235 
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tergolong dalam negara lower-middle income yaitu US$ 1,006 - US$ 3,955. 

Upper-middle income US$ 3,956 - US$ 12,235 dan yang high income adalah yang 

berpendapatan di atas US$ 12,235 dan saat ini Indonesia berada dalam kondisi 

lower-middle income dengan pendapatan US$ 3,570 di tahun 2016.  

 World Bank (2014) menyatakan bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia 

pasca krisis tahun 1997/1998 adalah pencapaian yang mengagumkan. Selama 

lebih dari satu dekade dari 1997 hingga 2014 Indonesia telah berkembang pesat 

menjadi negara yang stabil di bidang politik, ekonomi dan keamanan. 

Pertumbuhan ekonomi yang nampak dari PDB konstan, PDB per kapita, dan PDB 

riil yang tumbuh progresif menunjukkan ketahanan Indonesia sebagai negara dan 

bangsa khususnya dalam menghadapi berbagai krisis dan potensi krisis di dunia. 

Grafik 1.1 menunjukkan Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan 

terus naiknya pendapatan per kapita masyarakatnya sehingga memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Grafik 1.1 

Perkembangan PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2005-2016 

 
Sumber : World Bank (data diolah) 
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Dari Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami kenaikan yang 

sangat signifikan pada tahun 2005-2012, dari pendapatan US$ 1.343 menjadi US$ 

3.688 kenaikan sebesar hampir tiga kali lipat tersebut tercapai dalam kurun waktu 

7 tahun. Tapi pada tahun berikutnya Indonesia mengalami penurunan hingga 

tahun 2015 dan kemudian naik di tahun 2016 tapi belum bisa menyamai kenaikan 

pada tahun 2012. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia 

mengalami perangkap dalam negara yang tergolong pendapatan per kapita 

menengah. Namun demikian, prestasi yang diperoleh Indonesia melalui 

pencapaian-pencapaian yang impresif di masa lalu, tidak serta merta menjadikan 

Indonesia kebal dengan pelambatan perekonomian global yang terjadi saat ini. 

Sebaliknya, Indonesia di hadapkan pada tantangan dan risiko yang semakin 

dinamis dan memerlukan pendekatan yang berbeda. 

Bagi Indonesia investasi asing memiliki peranan yang besar dalam 

melengkapi kebutuhan investasi dalam negeri. Investasi meningkatkan 

kemampuan produksi dan menjadi media transfer teknologi dari luar negeri ke 

dalam negeri. Dalam hal produksi, Investasi bisa meningkatkan produktivitas 

perusahaan dalam negeri dengan transfer teknologi yang dibawa bersamaan 

dengan masuknya investasi. Masuknya modal asing ke Indonesia dapat memicu 

tumbuhnya sektor industri dan sektor pertanian. Pertanian akan tumbuh seiring 

masuknya teknologi yang dapat menambah faktor produksi. Meningkatnya faktor 

dalam negeri akan berdampak pada sektor ekspor-impor yang naik, sehingga 

mendapatkan surplus net ekspor. Jika net ekspor tinggi maka faktor produksi di 
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dalam negeri akan baik, hal ini akan meningkatkan PDB Indonesia sehingga 

pendapatan masyarakat naik.  

Pendekatan yang belakangan dilakukan oleh pemerintah dalam mencoba 

meningkatkan nilai investasi adalah menetapkan peraturan perundang-undangan 

terlebih dahulu, lalu melakukan negosiasi dengan sektor swasta yang mana 

investasinya dibutuhkan untuk mencapai sasaran pemerintah. Pendekatan ini 

berlawanan dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara yang telah 

berhasil, yang melakukan analisis sehat dan kemitraan kuat dengan sektor swasta 

dalam menemukan dan mengkoordinasi langkah awal (World Bank, 2014). 

Menurut Sukirno (2004) ekspor dapat memperluas pasar dan 

memungkinkan negara yang mengekspor memperoleh dana untuk mengimpor 

barang lain, perkembangan perdagangan dunia menunjukkan perkembangan 

ekspor yang pesat telah menciptakan perekonomian yang cepat dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pesatnya ekspor suatu negara akan 

menambah perbelanjaan agregat, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

pertumbuhan pendapatan nasional yang pesat. 

Net ekspor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan 

domestik bruto (PDB). Net ekspor adalah total ekspor dikurangi total impor. Net 

ekspor merangsang meningkatnya pendapatan dan merangsang pertumbuhan 

ekonomi apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada jumlah impor, sebaliknya 

apabila jumlah ekspor lebih kecil dari impor maka, net ekspor akan menurunkan 

pendapatan nasional (Purwanggoro, 2015). 
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Jumlah penduduk yang menjadi faktor penting dalam dalam menentukan 

pendapatan per kapita di suatu negara. Jumlah penduduk yang selalu meningkat 

tanpa terkendali akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Dapat 

dilihat perkembangan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu naik, lihat 

berdasarkan Grafik 1.2 Indonesia harus mengulangi rencana dari program yang 

diterapkan Indonesia tahun 1970an, yang terbukti mampu mengendalikan 

pertumbuhan penduduk lewat program dari Badan Kordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) yang sekarang disebut Keluarga Berencana (KB). Namun 

program itu terhenti karena krisis ekonomi tahun 1997, trend itu berhenti karena 

program keluarga berencana tergeser dengan program-program penanganan krisis 

yang dianggap lebih mendesak (Boediono, 2016:154). 

Grafik 1.2 

Jumlah Penduduk Indonesia Indonesia Tahun 

2010-2016

 
Sumber : World Bank dan BPS (data diolah) 
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menjadikan Indonesia menambah jumlah pengangguran yang dapat menurunkan 

pendapatan per kapita. Hal ini dapat berakibat buruk jika terjadi secara 

bekelanjutan. Jumlah penduduk yang semakin banyak menuntut Indonesia untuk 

terus meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar tidak menjadi pengangguran, 

salah satunya dengan cara meningkatkan pertumbuhan industri yang banyak maka 

bisa menyerap pengangguran dan sekaligus meningkatkan output Indonesia. 

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan 

penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. 

Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak di 

imbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak 

sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk yang cukup dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan 

mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan 

mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah (Hendra, 2015). 

Berdasarkan pemaparan di atas, penting untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi PDB per kapita, sehingga dapat digunakan untuk 

menganalisis peluang suatu negara menghindari middle income trap. maka 

penelitian ini akan menganalisis beberapa variabel yaitu variabel Utang Luar 

Negeri, Foreign Direct Investment (FDI), Net Ekspor, Pengeluaran Pemerintah 

dan Jumlah Uang Beredar.  Dengan menganalisis variabel-variabel tersebut, akan 

dilihat pengaruhnya terhadap pendapatan per kapita, sehingga hasil dari analisis 

tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari middle income trap 



8 

 

 

 

bagi Indonesia. Maka dari uraian pemikiran di atas, peneliti memilih judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENDAPATAN PER KAPITA SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI 

MIDDLE INCOME TRAP DI INDONESIA TAHUN 1990-2016” 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang sedang dialami Indonesia merupakan masalah yang 

sangat besar karena mencangkup banyak sektor yang saling terkait yang bisa 

mempengaruhi. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa pertanyaan 

penelitian yang dirumuskan terkait dengan permasalahan tersebut, antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh variabel utang luar negeri terhadap pendapatan per 

kapita di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh variabel Foreign Direct Investment terhadap pendapatan 

per kapita di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh variabel net ekspor terhadap pendapatan per kapita di 

Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan 

per kapita di Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh variabel jumlah uang beredar terhadap pendapatan per 

kapita di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel utang luar negeri terhadap pendapatan 

per kapita di Indonesia? 
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2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Foreign Direct Investment terhadap 

pendapatan per kapita di Indonesia? 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel Net Ekspor terhadap pendapatan per 

kapita di Indonesia? 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap 

pendapatan per kapita di Indonesia? 

5. Untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah uang beredar terhadap 

pendapatan per kapita di Indonesia? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan pendapatan 

negara, investasi, kebijakan ekonomi makro dll. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca 

pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya. 

E. Metode Analisis Data 

E.1. Alat Dan Model Analisis 

 Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Metode 

pertama menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan posisi Indonesia 

dalam Middle Income Trap (MIT) berdasarkan kriteria dari Felipe et al (2012). 

Metode kedua menggunakan analisis regresi berganda dengan Partial Adjustment 

Model (PAM), untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PDB per kapita. 

Adapun formulasi model estimatornya adalah: 

𝑃𝐷𝐵𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑈𝐿𝑁𝑡 + 𝛼2𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛼3𝑁𝐸𝑡 + 𝛼4𝐺𝑡 + 𝛼5𝐽𝑈𝐵𝑡 + λPDB𝑡−1 + 𝑣𝑡     (1.1) 
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Keterangan :  

PDB  = Produk Domestik Bruto per kapita 

ULN  = Utang Luar Negeri 

FDI  = Foreign Direct Investmen 

NE  = Net Ekspor  

G  = Pengeluaran Pemerintah 

JUB  = Jumlah Uang Beredar 

λ  = (1-δ); 0 < λ < 1; δ = koefisien penyesuaian (adjustment) 

𝛼0  = Konstanta jangka pendek 

𝛼1 − 𝛼5 = Koefisien regresi jangka pendek 

𝛽0  = Konstanta jangka panjang 

𝛽1−𝛽5  = Koefisien regresi jangka panjang 

t  = Time / Waktu 

𝑣  = unsur kesalahan (error term) 

E.2. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam 

bentuk runtut waktu (time series) selama kurun waktu 1990-2016 di Indonesia. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari World Bank (www.worldbank.org), 

Badan Pusat Statistik Indonesia (www.bps.go.id) dan Bank Indonesia 

(www.bi.go.id).    

F. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

http://www.worldbank.org/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitan akan 

dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, 

definisi operasional, jenis dan sumber data, dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan 

perkembangan PDB per kapita dan dilanjutkan dengan analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas 

dasar penelitian. 


