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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah indikator yang dapat digunakan 

sebagai tolok ukur suatu negara untuk menilai dan mengevaluasi kondisi 

perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya 

kapasitas berbagai barang ekonomi pada sebuah negara dalam jangka panjang 

(Todaro, 2000), diiringi dengan meningkatnya output barang dan jasa di dalam 

perekonomian serta peningkatan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2011). 

Peningkatan pendapatan nasional dapat dilihat dari berbagai kegiatan 

ekonomi yang juga meningkat. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah 

satu konsep pendapatan nasional yang sering digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi. PDB sebagai total output barang dan output jasa akhir 

yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian di suatu negara dalam kurun waktu 

satu tahun dan dinyatakan berdasarkan harga pasar (Julius R., 2015). Peningkatan 

pada PDB merupakan adanya indikasi bahwa perekonomian negara tersebut lebih 

baik dari tahun sebelumnya. 

Negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih besar dapat 

menyediakan perawatan kesehatan yang lebih baik, menyediakan sistem 

pendidikan yang lebih baik, dan dapat mengukur kemampuan negara untuk 

mendapatkan hal-hal yang menyusun sebuah hidup yang berarti (N. G. Mankiw, 

2006). Manfaat perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah bahwa 

perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) akan memberikan gambaran 
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mengenai tingkat kemakmuran negara dengan cara membaginya dengan jumlah 

penduduk, perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun PDB per kapita 

juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu 

masyarakat, dan angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas 

suatu negara (Rahardja & Manurung, 2008). Grafik 1.1. menyajikan data 

mengenai perkembangan PDB secara nasional. 

Gambar 1. 1 Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2014-2020 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021) 

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa sejak tahun 2014-2020, tingkat 

GDP Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan tren meningkat dan 

menyentuh angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,95 ribu triliun rupiah dan 

mengalami penurunan di tahun selanjutnya pada tahun 2020 menjadi sebesar 

10,72 ribu triliun rupiah. Pemanfaatan dan pengoptimalan sumberdaya yang 

melimpah masih merupakan faktor utama dalam peningkatan PDB. 
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Keberhasilan dalam peningkatan PDB tidak terlepas dari peningkatan 

penanaman modal atau investasi. Penanaman modal asing merupakan salah satu 

cara untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Penanam modal asing adalah 

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing yang 

melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Dikarenakan adanya penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan kerja 

sehingga dapat mengurangi pengangguran, manfaat lain dari adanya investasi 

asing adalah terjadinya transfer pengetahuan dan skill bagi tenaga kerjadi negara 

berkembang. 

Tabel 1. 1 Data Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2014-2020 

 
   

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 bahwa penanaman modal asing di Indonesia 

pada tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Tercatat 

pada tahun 2014 mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 25,12 miliar USD, 

kemudian turun cukup drastis hingga mencapai nilai 4,54 miliar USD pada tahun 

2016. Menurut Akbar (2019) penurunan PMA juga terjadi di beberapa negara di 

ASEAN sebagai akibat konflik perdagangan antara Tiongkok dan Amerika 

Serikat. Pada tahun 2017 hingga 2020 PMA di Indonesia menunjukkan adanya 

Tahun 

Penanaman Modal Asing  

(Miliar US$) 

2014 25.12 

2015 19.77 

2016 4.54 

2017 20.51 

2018 18.90 

2019 24.99 

2020 18.68 
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pembaikan atau investment recovery. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan 

pemerintah Indonesia yang pro terhadap investasi asing, seperti pemberian 

insentif-insentif perpajakan agar investor tidak terbebani dengan kenaikan upah 

minimum. 

Kontribusi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

pengurangan kesenjangan adalah peningkatan pendidikan yang pada akhirnya 

akan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, 

maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di sisi lain, kenaikan produktivitas 

diartikan sebagai kenaikan penghasilan. Sehingga selalu diasumsikan bahwa 

manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok 

miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, maka penghasilan 

kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan 

akan mengecil.  

Tabel 1. 2 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK di Indonesia 

Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) (%) 

2014 59.35 

2015 59.71 

2016 59.95 

2017 60.37 

2018 60.67 

2019 60.84 

2020 61.25 

      Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 memperlihatkan angka partisipasi murni 

(APM) SMA/SMK di Indonesia selama kurun waktu 2014‒2020 terus meningkat 

walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Peningkatan ini menunjukkan 

kualitas pendidikan di Indonesia yang semakin baik. Pada tahun 2020 APM 
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SMA/SMK di Indonesia bernilai 61,25%, yang artinya 61,29% anak yang berusia 

16‒18 tahun bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya yaitu 

SMA/SMK. Sisanya 38,71% anak yang berusia 16‒18 tahun belum bersekolah 

pada jenjang yang sesuai dengan usianya yaitu SMA /SMK.  

Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa negara dengan proporsi 

penduduk pada kelompok usia tua lebih tinggi cenderung dikaitkan dengan 

penurunan tingkat produktivitas, tabungan yang lebih rendah, dan pengeluaran 

pemerintah yang lebih. Sebagian besar lansia masih bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup rumah tangga, menjaga kesehatan dan mengisi waktu luang. 

Pada umumnya mereka tidak suka berdiam diri, sebagian lansia terus beraktifitas 

baik di rumah, di kegiatan masyarakat maupun di kegiatan produktif. Berikut tabel 

Presentase Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Indonesia. 

Tabel 1. 3 Presentase Jumlah Penduduk Lanjut Usia 

Tahun Jumlah Penduduk Lansia (juta jiwa) 

2014 13.47 

2015 13.91 

2016 14.45 

2017 15.04 

2018 15.68 

2019 16.37 

2020 17.13 

Sumber: BPS, Statistik Penduduk Lansia. 

  

Tabel 1.5 terlihat jumlah lansia di Indonesia terus naik dari tahun 2014 

hingga 2020, di mana pada tahun 2020 jumlah lansia mencapai 17,13 juta jiwa. 

Pertumbuhan penduduk lansia yang sangat pesat juga diperkirakan akan terjadi di 

Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari terjadinya transisi demografi dimana saat ini 
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Indonesia sudah berada pada tahapan angka kematian dan angka kelahiran yang 

rendah (Bappenas, 2019). Menurunnya tingkat kelahiran sebagai dampak dari 

keberhasilan program keluarga berencana (KB) dan tingkat pendidikan wanita 

yang membaik. 

Di sektor ekonomi kondisi yang mempersulit pembangunan salah 

satunya adalah tingkat korupsi. Dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan 

biaya karena adanya pembayaran ilegal dan risiko pembatalanperjanjian atau 

karena adanya penyidikan. Meski begitu, ada juga yang menyatakan bahwa 

korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan 

menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan 

demikian, korupsi akan menggangu aktivitas investasi dan perdagangan. 

Perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pejabat dilindungi dari persaingan, 

hasilnya perusahaan-perusahaan menjadi tidakefisien. Dampak negatif lainnya, 

korupsi menimbulkan distorsi pada sektor publik dengan mengalihkan investasi 

publik ke proyek-proyek masyarakat dimana sogokan dan upah tersedia lebih 

banyak. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi mengalami 

peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 hingga 2020. Jumlah kasus yang 

paling kecil terdapat di tahun 2015 dengan 57 kasus. Jumlah kasus penindakan 

terbanyak terjadi di tahun 2020 yang mencapai 1298 kasus. Peningkatan kasus 

yang sangat signifikan menunjukkan adanya celah dalam sistem birokrasi yang 

memungkinkan tumbuh suburnya aktivitas korupsi. Dampak korupsi bagi 

perekonomian suatu negara adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi, 
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menurunnya investasi, meningkatnya jumlah penduduk miskin, dan semakin 

melebarnya ketimpangan pendapatan. Tugas pemerintah adalah memperbaiki 

sistem untuk menutup celah korupsi. 

Tabel 1. 4 Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Tahun 

Jumlah Penindakan Pidana 

Korupsi (Kasus) 

2014 58 

2015 57 

2016 99 

2017 121 

2018 199 

2019 887 

2020 1298 

Sumber: KPK Republik Indonesia (2021) 

 

B. Rumusan Masalah 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dapat 

menggambarkan kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu yang 

dihitung dengan data PDB (Produk Domestik Bruto) yaitu jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan dalam proses produksi barang dan jasa pada perekonomian 

negara. 

Beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap PDB di Indonesia 

adalah faktor realisasi nilai PMA, pendidikan, korupsi, dan jumlah 

penduduklanjut usia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertanyaan 

penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat PMA mempengaruhi PDB di Indonesia? 

2. Apakah tingkat Pendidikan mempengaruhi PDB di Indonesia? 

3. Apakah jumlah tindak pidana Korupsi mempengaruhi PDB di Indonesia? 

4. Apakah jumlah Penduduk Lanjut Usia mempengaruhi PDB di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitiannya yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat PMA terhadap PDB di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat Pendidikan terhadap PDB di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Penduduk Lanjut Usia terhadap PDB di 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Korupsi terhadap PDB di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi terutama bagi pemerintah dan instansi-instansi 

terkait, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi lebih 

terpadu dan sinergis. 

2. Hasil penelitian ini juga sebagai referensi bagi peneliti yang akan meneliti 

lebih lanjut yang bersangkutan dengan judul penelitian ini. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dapat menambah 

perbendaharaan referensi di perpustakaan UMS serta dapat menambah 

pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa yang akan 

meneliti masalah yang sama. 

E. Metode Penelitian  

1. Alat dan Model Penelitian 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh variabel PMA di Indonesia, 

Pendidikan di Indonesia, jumlah penduduk Lanjut Usia di Indonesia, dan Korupsi 
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di Indonesia terhadap PDB di Indonesia menggunakan alat analisis OLS 

(Ordinary Least Square) yang formulasi model estimasinya sebagai berikut: 

PDBt = β0 + β1 PMAt + β2 APMt + β3 JPLt + β4 JKKt + et (1.1) 

di mana: 

PDB  = Produk Domestik Bruto (triliun rupiah) 

PMA  = Penanaman Modal Asing (juta USD) 

APM  =  Angka Partisipasi Murni (persen) 

JPL  = Jumlah Penduduk Lansia (ribu jiwa) 

JKK  = Jumlah Kasus Korupsi (kasus) 

β0  = Konstanta (intercept) 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien variabel independen ke i 

t  = Tahun ke t 

e  = Unsur kesalahan (error term) 

 

2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya 

adalah data runtut waktu (time series) 17 tahun yaitu data yang secara kronologis 

disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sumber 

data berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), World Bank, dan KPK. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan peneitian, manfaat peneliian, metode 

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tenteng beberapa teori-teori. Teori-teori tersebut 

mencakup Produk Domestik Bruto, Penanaman Modal Asing, 

Pendidikan, Korupsi, dan Jumlah Penduduk Lanjut Usia. Pada bagian ini 

juga terdapat penelitian terdahulu yang menghasilkan kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang 

obyek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan 

dengan masalah yang di bahas. Penulis juga melakukan sanalisis data 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis 

kuantitatif dan analisis ekonomi, kemudian merumuskan saran sebagai 

masukan untuk penelitianselanjutnya. 


