
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Benua Asia yang 

memiliki tiga puluh empat Provinsi. Negara Indonesia memiliki berbagai 

keanekaragaman yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Melimpahnya 

keanekaragaman, Indonesia memiliki daya tarik dan kekuatan dalam membangun 

negara yang lebih baik. Adanya pengelolaan yang baik Indonesia dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu 

masalah yang fokus dikaji oleh banyak instansi pemerintah maupun non-

pemerintahan. Karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menjadi indikator 

penting untuk menilai suatu perekonomian suatu wilayah maupun negara seperti 

Indonesia. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah 

perlu ikut serta dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah atau 

negara. Dalam mengukur maju atau tidaknya suatu daerah atau negara dapat 

dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu daerah atau 

negara tersebut. Salah satu dasar untuk melihat tolak ukur tersebut dapat dilihat 

dari segi kesejahteraan masyarakat daerah atau negara tersebut. Jika kesejahteraan 

masyarakat tersebut baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara 

tersebut cenderung stabil. Menurut Todaro & Smith (2006), pertumbuhan 

ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas dalam suatu 

perekonomian di daerah secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga 
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menghasilkan output nasional dan pendapatan yang semakin lama akan semakin 

besar nilainya. Komponen penting pertumbuhan ekonomi ada 3 yaitu (1) 

Akumulasi modal yang termasuk di dalamnya investasi berbentuk tanah, peralatan 

fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan 

keterampilan dalam bekerja, (2) Pertumbuhan penduduk yang akan membentuk 

pertumbuhan angkatan kerja baru, (3) Kemajuan teknologi yang dapat diartikan 

berfungsi sebagai penyelesaian pekerjaan (Todaro & Smith, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya cukup stabil dengan laju 

pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% setiap tahunnya. Namun, pada tahun  2020 

menurun drastis sekitar 3% karena pandemic covid-19 yang melanda seluruh 

negara termasuk Indonesia. Akibat pandemic covid-19 hampir seluruh negara di 

dunia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat dari pembatasan 

mobilitas atau bahkan lockdown yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Kondisi 

tersebut perlu dibenahi agar laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pulih 

kembali agar dapat terus meningkat dan ikut berkontribusi dalam perekonomian di 

dunia. Salah satu cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan 

cara memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih termotivasi untuk 

mencintai produk loka dan memperketat persaingan perdagangan dalam negeri 

agar masyarakat Indonesia bisa melakukan ekspor secara besar-besaran.  
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Grafik 1-1 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018-2020 (Persen) 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

 Dilihat dari grafik 1.1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 hingga 2020 

laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan secara terus 

menerus. Laju pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2020 mengalami penurunan 

kira-kira sebesar 2,9%. Penurunan tersebut terjadi akibat beberapa faktor, salah 

satunya akibat pendemi covid-19 yang ada di Indonesia. Pandemi covid-19 terjadi 

tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi juga di negara lainnya yang hampir di 

seluruh negara di dunia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang 

drastis. Akibat penurunan drastis tersebut salah satunya adalah pembatasan 

mobilitas antar negara atau bahkan di negara-negara lain menerapkan lockdown.  

Dalam penelitian yang dilakukan M. Mahru Rahman (2018) yang dilakukan di 

negara Asia Selatan, menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki hubungan positif 

dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.Selain itu, dalam 

penelitian Cahyadin & Sarmidi (2019), Obafemi (2018), dan Shahid (2014) 
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menunjukkan bahwa tenaga kerja terbukti dapat meningkatkan produktivitas 

komoditas barang suatu daerah atau negara. Tenaga kerja dapat menjadi faktor 

penting dalam mengukur performa suatu perekonomian suatu daerah atau negara. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup 

bagi masyarakat untuk menjamin kesejahteraan karena pada dasarnya tingkat 

kesejahteraan masyarakat ataupun tenaga kerja menjadi salah satu indikator dalam 

menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara tersebut stabil. 

 

Grafik 1-2 

Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2018-2020 (Juta Jiwa) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

Dilihat dari grafik 1-2, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja terus meningkat 

dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Selama 3 tahun jumlah angkatan kerja 

mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 4,8 juta jiwa. Akan tetapi, jika 

dilihat dari nilai laju pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja pada tahun 

2020 tidak sebanding dengan besaran laju pertumbuhanekonomi di Indonesia pada 

tahun 2020. Pada grafik 1-1 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 
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2020 mengalami defisit, sedangkan pada grafik 1-2 menunjukkan jumlah 

angkatan kerja yang semakin meningkat.  

Selain tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh perdagangan 

internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar & Shehu (2020) mengenai 

hubungan perdagangan internasional pada pertumbuhan ekonomi di India 

menunjukkan hasil bahwa perdagangan internasional berupa ekspor barang dan 

jasa berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Qazi (2011), Kehinde, 

dkk (2012) dan Azeez, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa perdagangan 

internasional ekspor berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa perdagangan internasional 

merupakan mesin dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara.  

 

Grafik 1-3 

Ekspor Provinsi Menurut Asal Barang Tahun 2018-2020 (Juta US$) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

180012.5 

167683 

163191.9 

150000 

155000 

160000 

165000 

170000 

175000 

180000 

185000 

2018 2019 2020 

Ekspor Provinsi Menurut Asal Barang (FOB Juta US$) 

Ekspor Provinsi 
Menurut Asal Barang 
(FOB Juta US$) 



6 
 

 
 

Pada grafik 1-3 terlihat bahwa ekspor Indonesia selama tahun 2018 hingga 

2020 mengalami penurunan secara terus menerus. Dapat dilihat selama 3 tahun 

ekspor mengalami penurunan sebesar 16820,6 juta US$. Salah satu faktor 

penyebab menurunnya ekspor adalah pembatasan mobilitas dan lockdown karena 

pendemi covid-19 yang melanda Indonesia.  

Beberapa penelitian menemukan bahwa Ekspor, Impor dan Government 

Expenditure memilki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Hany (2019), Foreign Direct Investment (FDI), Ekspor, 

dan Impor Prawira, dkk (2019), Investasi, Tenaga kerja dan Pengeluaran 

Pemerintah Setijawan, dkk (2021), Tenaga Kerja, IPM dan Kemiskinan Prayitno 

& Yustie (2020). 

 

Grafik 1- 4 

Jumlah Penduduk Provinsi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020 

(Ribu Jiwa) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

Dilihat dari grafik 1-4, terlihat bahwa jumlah penduduk terus meningkat 
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penduduk mengalami peningkatan sebesar 32,56 juta jiwa. Jumlah penduduk yang 

mengalami kenaikan tentu akan menambah pendapatan perkapita dengan diiringi 

bertambahnya jumlah tenaga kerja. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

meneliti tentang Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Banyuwangi Sari & Fisabilillah (2021) 

menemukan hasil bahwa jumlah penduduk menunjukkan tanda negatif serta 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Hasil 

tersebut berarti setiap pertambahan lonjakan jumlah penduduk dapat menurunkan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Ekspor, Tenaga Kerja dan 

Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Penelitian ini 

menggunakan data mulai tahun 2018 sampai dengan 2020. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh tingkat ekspor, tenaga kerja dan jumlah penduduk 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018 sampai dengan 

2020? 

2. Variabel manakah yang mempunyai kontribusi atau pengaruh paling besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 sampai 

dengan 2020? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan permasalahan tersebut, 

maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat ekspor terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam waktu 2018-2020. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2018-2020. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2018-2020. 

D. Manfaat Penelitian  

Dilihat dari tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian 

antara lain:  

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis agar bisa 

memahami secara mendalam pengaruh tingkat ekspor, tenaga kerja dan 

jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan agar menjadi gambaran 

mengenai pengaruh variabel tingkat ekspor, tenaga kerja dan jumlah 

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

E. Metode Penelitian  

E.1. Alat dan Model Penelitian  

 Mengacu pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Hany 

(2019), Prawira, dkk (2019), Setijawan, dkk (2021), dan Prayitno & Yustie (2020) 
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maka penulis memutuskan untuk menggunakan alat analisis regresi data panel 

dengan model ekonometrik sebagai berikut:  

 

Di mana:  

GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 

EKS  = Ekspor (Juta US$) 

TK  = Tenaga Kerja (Juta Jiwa) 

JP  = Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 

  = Error Term (faktor kesalahan) 

0  = Konstanta  

1…3  = Koefisien Regresi Variabel Independen  

i  = Observasi ke i 

t  = Tahun ke t 

E.1. Data dan Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif 

dalam bentuk time series dan cross section pada periode 2018 sampai 

dengan2020. Objek penelitian yang akan diamati dalam analisis pertumbuhan 

ekonomi adalah negara Indonesia.  

 Data diperoleh dari BPS (2020) secara online. Selain itu, penulis juga 

melakukan studi pustaka dengan membaca jurnal, artikel lewat internet dan 

literatur yang bersangkutan dengan penelitian. Penelitian ini akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan uji pemilihan model 
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menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Setelah 

dilakukan uji pemilihan model dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari 

uji t-statistik, uji F-statistik dan uji Koefisien Determinasi (R
2
). Pengoperasian 

analisis menggunakan perangkat lunak (software) Microsoft Excel 2010 dan 

program Eviews 10 dan perangkat lainnya yang berkaitan dan relevan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN  

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan alat dan model analisis, data 

dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, membahas teori-teori yang relevan dengan 

variabel independen yaitu tingkat ekspor, tenaga kerja dan jumlah penduduk yang 

hanya membahas pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan 

ekonomi dan disertai dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Sumber utama yang digunakan dalam mencari teori-teori tersebut 

adalah dari berbagai buku teks ekonomi dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan 

teori-teori dari topik penelitian yang akan dilakukan penulis. Landasan teori 

diakhiri dengan hipotesis variabel-variabel independen terhadap variabel 
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dependen apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel 

dependen. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diawali dengan menguraikan secara ringkas metode regresi data 

panel dengan berlandaskan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Dilanjutkan dengan membahas defisini operasional variabel (pertumbuhan 

ekonomi, tingkat ekspor, tenaga kerja dan jumlah penduduk) yang menjelaskan 

data apa saja yang dipakai untuk perhitungan variabel-variabel tersebut. Metode 

penelitian diakhiri dengan menjelaskan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian meliputi lembaga, terbitan dan tahun terbit. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif yang berisi 

deskripsi perkembangan ekonomi terkait dengan variabel dependen (pertumbuhan 

ekonomi) dan independen (tingkat ekspor, tenaga kerja dan jumlah penduduk). 

Selanjutnya, menyajikan hasil estimasi model analisis regresi data panel diikuti 

pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Interpretasi ekonomi membahas 

uraian mengenai kondisi dan masalah ekonomi yang berkaitan dengan variabel 

dalam penelitian.  

BAB V PENUTUP  

Penutup berisi kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi variabel 

model analisis regresi data panel ditutup dengan saran kebijakan, baik untuk 

otoritas pembuatan kebijakan ekonomi serta bagi penelitian selanjutnya. 




