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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi perekonomian 

suatu negara adalah PDB (Produk Domestik Bruto). Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS), PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha di sebuah negara. PDB meringkas aktivitas ekonomi dalam 

suatu nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Jumlah nilai barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya dan 

dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu negara diukur 

melalui PDB harga berlaku. PDB yang tinggi mengindikasikan baiknya sumber 

daya ekonomi suatu negara. 

Grafik 1-1 

PDB (Juta US$) dan Pertumbuhannya (%) di Indonesia Tahun 1991-2019 

 

 
Sumber: World Bank 
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 Grafik 1-1 menunjukkan bahwa meski PDB Indonesia selalu meningkat, 

pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan pada 

tahun 2010-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas produksi 

belum optimal, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun dikhawatirkan akan 

membuat calon investor tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Pada 

akhirnya, kesempatan kerja yang tercipta tidak sebanding dengan tambahan 

angkatan kerja. 

 Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap PDB adalah investasi. 

Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk 

membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan 

kemampuan produksi barang dan jasa. Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi 

yang dilakukan masyarakat secara terus menerus maka akan meningkatkan 

kegiatan perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Grafik 1-2 

Investasi (Juta US$) di Indonesia dan Pertumbuhannya (%) Tahun 1991-

2019 

 

 
Sumber: World Bank 
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 Pertumbuhan investasi di Indonesia tahun 1991-2019 berdasarkan Grafik 

1-2 cenderung fluktuatif, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 1999. 

Selama kurun waktu 29 tahun terakhir, tahun 1999 merupakan satu-satunya tahun 

dengan nilai investasi yang menurun. Penurunan yang tajam tersebut disebabkan 

oleh krisis dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang 

mengakibatkan nilai investasi turun sebesar 18 triliun rupiah. Setelah krisis 

tersebut, nilai investasi di Indonesia berangsur naik meski pertumbuhannya tetap 

fluktuatif. 

 Selain investasi, angkatan kerja juga merupakan salah satu variabel yang 

berkaitan erat dengan PDB. Menurut World Bank, angkatan kerja terdiri dari 

orang-orang yang berusia 15 tahun ke atas yang memasok tenaga kerja untuk 

produksi barang dan jasa selama periode tertentu, termasuk orang-orang yang saat 

ini bekerja dan orang-orang yang menganggur tetapi mencari pekerjaan serta 

pencari kerja. Semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia akan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif, sehingga tenaga kerja yang terampil 

menjadi elemen penting untuk meningkatkan kualitas produksi yang dapat 

memengaruhi PDB. 

Tabel 1-1 

Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2015-2019 (Jiwa) 

 

Tahun 
Angkatan 

Kerja 

Jumlah Penduduk 

Bekerja 
Pengangguran 

2015 124.657.268 114.819.199 5.622.043 

2016 125.957.742 118.411.973 5.416.183 

2017 129.202.366 121.022.423 5.013.052 

2018 132.584.070 126.282.186 5.833.699 

2019 135.802.884 128.755.271 4.916.064 
Sumber: BPS 



4 
 

 

 Tabel 1-1 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia 

mengalami kenaikan setiap tahun, dan begitu pula jumlah penduduk bekerja. 

Meski demikian, masih banyak penduduk yang menganggur. Pengangguran dan 

angkatan kerja yang tidak terampil dapat berdampak buruk bagi perekonomian 

suatu negara. Angkatan kerja yang terampil dapat mendorong output 

perekonomian suatu wilayah. Menurut Haque, Kibria, Selim, & Smrity (2019) 

dalam observasinya di Bangladesh, untuk meningkatkan angkatan kerja yang 

terampil, perlu adanya perbaikan pendidikan, pengetahuan akan teknologi, dan 

kesehatan. 

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi PDB adalah pembangunan 

manusia. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), tujuan 

pembangunan manusia adalahmenciptakan lingkungan yang memungkinkan 

rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang 

produktif. Meski demikian, pada kenyataannya, indeks pendidikan di Indonesia 

masih tergolong rendah dengan rata-rata lama sekolah kurang dari Sembilan 

tahun. Pendidikan yang rendah tersebut dikhawatirkan membuat pekerja 

Indonesia kurang produktif sehingga tidak dapat berkontribusi secara optimal bagi 

PDB. 

Tabel 1-2 

IPM di Indonesia Tahun 2011-2019 

Tahun IPM 

2011 67,30 

2012 68,10 

2013 68,70 

2014 69,00 

2015 69,50 

2016 70,30 

2017 70,70 

2018 71,20 

2019 71,80 
Sumber: BPS 
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 Berdasarkan Tabel 1-2, IPM di Indonesia cenderung terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata IPM di Indonesia selama 9 tahun 

terakhir adalah sebesar 69,63. Menurut pengelompokan IPM BPS, angka tersebut 

tergolong sedang. Dengan demikian, rata-rata IPM tersebut masih lebih dekat 

dengan batas bawah kategori tinggi dan batas atas kategori sedang. Hal ini 

menjadi sebuah permasalahan sendiri bagi Indonesia karena fakta yang ditemukan 

menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Indonesia belum mampu 

mencapai angka harapan lama sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa 

PDB merupakan indikator keadaan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi 

sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional dalam bentuk 

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berperan penting 

bagi peningkatan kapasitas produksi. Nilai investasi di Indonesia cenderung naik 

tiap tahunnya, tetapi pertumbuhan investasi cenderung fluktuatif.  

 Peningkatan output suatu negara juga tidak terlepas dari faktor angkatan 

kerja. Di Indonesia, jumlah penduduk menganggur masih tergolong tinggi meski 

jumlah penduduk bekerja juga meningkat. Selain itu, meski IPM di Indonesia 

sudah masuk dalam kategori tinggi, rata-rata lama sekolah masih sangat rendah 

dan IPM lebih mendekati batas bawah kategori tinggi. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh investasi, 
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angkatan kerja, dan IPM terhadap PDB di Indonesia, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan variabel 

yang memengaruhi PDB di Indonesia, memberikan gambaran terkait pengaruh 

dari determinan variabel terhadap PDB di Indonesia, serta menambah wawasan 

bagi penulis tentang determinan variabel yang memengaruhiPDB di Indonesia dan 

dampaknya. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini, maka perlu ditentukan sistematika yang baik. Sistematika penulisan 

pada penelitian iniadalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan hubungan 

antarvariabel yang digunakan dalam penelitan, beberapa penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil-hasil penelitian, mulai dari uji validitas model, 

interpretasi koefisien regresi, dan interpretasi ekonomi. 
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BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. 


