
ANALISIS DAMPAK  FOREIGN DIRECT INVESTMENT, 

MODAL MANUSIA, DAN KORUPSI TERHADAP PRODUK 

DOMESTIK BRUTO DI ASIA 

(Studi Kasus Negara Maju dan Berkembang di Asia Periode 

Tahun 2003-2015) 

 

TESIS 

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Mencapai Gelar Magister 
 

 

 

Oleh: 

INMA FATMAWATI 

166020102111004 

 

 

MAGISTER ILMU EKONOMI 

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2018 

  



ii 
 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

  



iii 
 

 

IDENTITAS TIM PENGUJI 

  



iv 
 

 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

  



v 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari kuasa dan pertolongan Allah 

SWT yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis 

ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat 

Allah SWT yang senantiasa merahmati dan menolong hamba-Nya. Selain 

pertolongan Allah SWT, terdapat banyak pihak yang telah memberikan 

dukungan, doa, saran, kritik, serta bantuannya kepada penulis dalam proses 

penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak 

yang telah mendukung proses penulisan Tesis ini, diantaranya: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan baik 

2. Kedua orangtua serta saudara penulis selaku orang-orang terkasih yang 

telah memberikan kasih sayang dan kebahagiaan yang tak terhingga 

serta dukungan baik doa, moril, maupun materi selama penulis hidup 

sampai saat ini. 

3. Prof Agus Suman, SE., DEA., Ph.D dan Dr. Wildan Syafitri, SE., ME., 

Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, 

tenaga, pikiran, memberikan arahan, memberikan masukan dan kritikan 

yang membangun, dan juga untuk seluruh kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis.  

4. Dr. Setyo Tri Wahyudi, SE., ME., Ph.D dan Dr. Dra. Sri Muljaningsih, 

M.Sp selaku dosen penguji pada saat Seminar Proposal dan Ujian Tesis 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran demi 

hasil penulisan Tesis yang baik.  



vi 
 

5. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya 

Malang. 

6. Drs. Nurkholis, MBuss.Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

7. Mba Fitra, Febby, Ismi, Mas Robby, Pak Indra, Ricky, Pak Galuh, Pak 

Agus selaku teman-teman terkasih dari kelas Reguler 2 yang telah 

menemani, memberi masukan, kebahagiaan serta dukungan kepada 

penulis. 

8. Dini, Riri, Mbak Titis, Bu Triana, Mas Arba’in, Mas Dzul Fadli, Mas Teddy, 

dan Firman selaku teman-teman terkasih dari kelas Reguler 1 dan kelas 

Bappenas yang telah menemani, memberi masukan, kebahagiaan serta 

dukungan kepada penulis. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

banyak memberikan bantuan selama proses penulisan Tesis ini. 

 

 

Malang, Desember 2018 

 

 

Penulis  



vii 
 

ABSTRAK 

 

Studi ini mencoba untuk membuktikan dampak Foreign Direct Investment (FDI), 

modal manusia, dan korupsi pada Produk Domestik Bruto (PDB) di negara-

negara Asia, terutama untuk negara maju dan berkembang. Ada banyak 

penelitian yang membuktikan bahwa FDI dan modal manusia baik secara parsial 

dan simultan mampu mendorong PDB. Sementara itu, korupsi secara teoritis 

memiliki dampak negatif pada peningkatan PDB, tetapi beberapa penelitian lain 

telah membuktikan bahwa korupsi dalam beberapa hal juga dapat mendorong 

peningkatan PDB. Penelitian ini menggunakan data FDI, School Enrollment Ratio 

Tertiary dan korupsi yang diambil dari Indeks Persepsi Korupsi untuk 

menentukan dampak pada PDB dari 2003-2015 menggunakan metode  analisis 

data panel dengan menggunkana variabel dummy untuk membedakan negara 

maju dan berkembang. Selain itu juga dilakukan pengujian model untuk 

menentukn model mana yang paling sesuai digunakan antara Common Effect 

Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. 

Hasil pengujian model menunjukkan bahwa model yang paling sesuai adalah 

Random Effect Model untuk digunakan di dalam penelitian ini. Sedangkan hasil 

uji statistik menunjukkan bahwa FDI memiliki dampak negatif tidak signifikan 

terhadap peningkatan PDB. Modal manusia dan Indeks Persepsi Korupsi 

memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan PDB. Hasil ini 

berlaku untuk negara maju maupun berkembang. Dimana variabel dummy 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, artinya bahwa klasifikasi antara 

negara maju maupun berkembang tidak mempengaruhi dampak FDI, modal 

manusia, dan korupsi terhadap peningkatan PDB. Dampak negatif FDI ke negara 

maju dan berkembang di Asia dipicu oleh peningkatan impor, arus modal keluar, 
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serta tingginya daya saing perusahaan multinasional. Dampak positif dari modal 

manusia dan korupsi adalah melalui peningkatan pada produktivitas yang 

memicu peningkatan pada PDB. 

Keyword: PDB, FDI, Modal Manusia, Korupsi, Negara Maju dan Berkembang, 

Metode Data Panel  
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ABSTRACT 

 

 This study aims to prove the impact of Foreign Direct Investment (FDI), 

human capital, and corruption on the Gross Domestic Product (GDP) in Asian 

countries, particullary for developed and developing countries. There are many 

studies proving that FDI and human capital partially and simultaneously support 

GDP. Meanwhile, corruption theoretically poses negative impact on GDP 

increase, yet other other studies have proven that corruption in several matters 

supports GDP increase. This study uses data of FDI, School Enrollment Ratio 

Tertiary and corruption obtained from the Corruption Perception Index to 

determine the impact on GDP from 2003-2015 using panel data analysis with 

dummy variables to differentiate developed and developing countries. In addition, 

a model assessment was also conducted to determine which model is suitable, 

either Common Effect Model, the Fixed Effect Model, and the Random Effect 

Model. 

 

 The results of the model assessment show that the most appropriate 

model to be used in this study is Random Effect Model. The results of statistical 

assessment show that Corruption Perception Index has a positive impact and 

significant impact on increasing GDP. This result applies for both developed and 

developing countries, where the dummy variable shows insignificant influence, 

which means that classification between developed and developing countries 

does not influence the impact of FDI, human capital, and corruption on GDP 

increase. The negative impact of FDI on developed and developing countries is 

triggered by the increased of imports, capital outflows, and the high 

competitiveness of multinational companies. The positive impact of human capital 

and corruption is through productivity increase that triggers GDP increase. 
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Keywords: GDP, FDI, human capital, corruption, developed countries, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Selama 3 dekade terakhir telah tercatat pertumbuhan output yang cukup 

tinggi di negara-negara Asia. Meskipun terjadi krisis ekonomi dunia, namun 

pertumbuhan PDB di Asia masih menunjukkan angka yang positif dalam artian 

masih mampu memberikan performa yang baik. Setelah krisis keuangan global 

pada tahun 2008-2009 pertumbuhan PDB di Asia melambat dari rata-rata 

tahunan 8,3% pada tahun 2006-2010 menjadi 5,9% pada tahun 2015. Meskipun 

tidak terkena dampak langsung dari adanya krisis keuangan global, namun Asia 

masih terkena dampak tidak langsung berupa penurunan permintaan ekspor dari 

mitra dagang utama kawasan Asia. 

China merupakan salah satu negara di Asia yang menjadi pendorong 

utama pertumbuhan PDB di kawasan Asia. Sedangkan dengan adanya krisis 

keuangan global ini, banyak negara-negara berkembang di Asia yang 

pertumbuhannya menurun. Penurunan pertumbuhan berpotensi memberikan 

dampak terhadap seluruh dunia, mengingat bahwa Asia merupakan kawasan 

yang menyumbang lebih dari seperempat PDB dunia yang dapat dinilai dari nilai 

tukarnya. Penurunan pertumbuhan ini tentu saja dapat mengancam pemulihan 

perekonomian global. 
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Gambar 1. Pertumbuhan PDB di Asia Berdasarkan Subregion 

 

Sumber: Asian Development Outlook 2017, diolah 

Asian Development Bank (ADB) melalui Asia Development Outlook 

(ADO) 2017 memperkirakan pertumbuhan PDB Asia tahun 2017 dan 2018 

mencapai 5,7%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,8%. 

Sementara itu di beberapa wilayah di kawasan Asia, lebih dari dua per tiga 

mencatat pertumbuhan yang berkembang. Peningkatan ini disebabkan oleh 

peningkatan pada permintaan eksternal, harga komoditas yang terus membaik, 

serta adanya reformasi domestik. Sehingga berdasarkan laporan dari ADB hal 

tersebut menjadikan kawasan Asia menjadi salah satu pendorong pertumbuhan 

global terbesar sebesar 60%. Menurunnya pertumbuhan PDB di kawasan Asia 

pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan oleh adanya 

ketidakpastian kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara maju serta arus 

modal keluar (capital outflow). 
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Tabel 1. Pertumbuhan PDB di 8 Negara Asia 

Country 
Growth rate of PDB 

2014 2015 2016 2017 

Qatar 4,0 3,6 2,2 1,6 

Jepang 0,4 1,4 0,9 1,7 

Korea, Rep of 3,3 2,8 2,9 3,1 

Hong Kong, China 2,8 2,4 2,2 3,8 

Thailand 1,0 3,0 3,3 3,9 

Indonesia 5,0 4,9 5,0 5,1 

Malaysia 6,0 5,0 4,2 5,9 

India 7,4 8,2 7,1 6,6 

Sumber: World Bank (2017), diolah 

Dalam Tabel 1 diperlihatkan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan untuk 8 

negara di Asia yang menjadi fokus pada penelitian ini. Dimana 4 negara teratas 

merupakan negara maju sedangkan sisanya adalah negara berkembang. 

Berdasarkan tabel 1, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih 

besar jika dibandingkan dengan negara maju. Hal ini dikarenakan negara 

berkembang memiliki prospek perekonomian yang baik untuk mendorong 

pertumbuhan PDB. Meskipun besarnya masih kalah apabila dibandingkan 

dengan negara maju. 

Dalam penelitian ini menggunakan 8 negara di Asia sebagai fokus 

penelitian dengan diklasifikasi menjadi  negara maju (high income) dan negara 

berkembang (middle income).  Klasifikasi ini didasarkan oleh data World Bank 

dengan menghitung Gross National Income (GNI) atau Pendapatan Nasional 

Bruto (PNB)  per kapita untuk setiap negara yang diperoleh dari angka GNI  

setiap negara dengan jumlah populasinya. Penggunaan GNI per kapita pada 

penghitungan World Bank menunjukkan tidak hanya pendapatan per kapita saja 

namun juga berkaitan erat dengan ukuran non-moneter lain seperti kualitas 
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hidup, angka harapan hidup, tingkat kematian anak-anak, dan pendaftaran di 

sekolah. Berikut data yang diperoleh dari World Bank: 

Tabel 2. Klasifikasi Negara Berdasarkan GNI 

Negara Klasifikasi GNI Per Capital 2017 

Qatar High Income $ 61.070,00 

Hongkong High Income $ 46.310,00 

Jepang High Income $ 38.550,00 

Korea Selatan High Income $ 28.380,00 

Malaysia Middle Income $  9.650,00 

Thailand Middle Income $  5.960,00 

Indonesia Middle Income $  3.540,00 

India Middle Income  $  1.820,00 

Sumber: World Bank (2018), diolah  

Tabel 2 diatas menunjukkan negara maju dengan klasifikasi high income 

memiliki angka GNI per kapita yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

negara berkembang atau middle income. Perbedaan ini mencapai 3 kali lipat jika 

dibandingkan dengan negara maju. Dikarenakan angka GNI per kapita juga 

mengukur ukuran non-moneter, hal inilah yang mendasari mengapa perbedaan 

ini bisa cukup jauh. Permasalahan negara berkembang terletak pada kualitas 

modal manusia, pengangguran, kemiskinan, dan tingkat kriminalitas. Dengan 

demikian meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih 

besar daripada negara maju, namun beban-beban non-moneternya masih cukup 

tinggi. 

Secara umum ada banyak faktor yang dapat dikatakan sebagai 

determinan dari pertumbuhan ekonomi. Teori yang disampaikan oleh Harrod dan 

Domar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui PDB didorong oleh 

adanya investasi guna meningkatkan permintaan agregat dan kapasitas 

produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya  investasi maka 
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pertumbuhan PDB akan berkembang dan meningkat sesuai dengan teori ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kanewar (2017) menunjukkan hasil bahwa FDI 

dan pengiriman uang secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dengan menggunakan PDB di Kepulauan Fuji baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. Hasil dari penelitian oleh Silajdzic & Mehic (2015) 

menunjukkan bahwa pengaruh positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui peningkatan pada PDB yang juga dikaitkan dengan kemampuan 

pencarian pengetahuan dan efisiensi FDI yang lebih besar. Penelitian lain yang 

memberikan hasil yang  sama adalah penelitian dari Ameen & Khalid (2015) 

dimana FDI memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan 

pembangunan manusia, hanya saja lonjakan arus masuk FDI masih belum cukup 

untuk dikombinasikan dengan pembangunan modal manusia untuk bisa 

berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB. 

FDI merupakan salah satu bentuk dari physical capital atau modal fisik. 

Modal fisik sering diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan atau 

berkaitan dengan material atau fisik. Modal fisik sendiri yang dapat berupa kas, 

real estat, peralatan dan persediaan hingga teknologi yang digunakan dalam 

proses produksi.  

Pada tahun 2016 aliran masuk Investasi Asing Langsung (Foreign Direct 

Investment / FDI) ke kawasan Asia mengalami penurunan sebesar 15% menjadi 

$443 miliar. Penurunan ini terjadi di tiga per empat subregional di kawasan Asia. 

Namun alasan dibalik penurunan FDI ke wilayah-wilayah ini berbeda-beda. Di 

Asia Timur, menyusul adanya restrukturisasi yang cukup besar pada tahun 2015, 

arus FDI ke China yang stabil tidak mampu mengimbangi penurunan FDI ke 

Hongkong sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan FDI di kawasan Asia 

Timur. Beberapa negara di Asia Tenggara juga mencatat penurunan FDI ke 
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wilayahnya disebabkan oleh adanya ketidakpastian perekonomian dunia. Di Asia 

Barat juga terjadi penurunan arus masuk FDI akibat adanya penurunan harga 

minyak serta ketidakpastian politik di Asia Barat. Sedangkan Asia Selatan 

mampu bertahan tanpa ada penurunan yang signifikan dari arus masuk FDI yang 

didukung oleh stabilnya arus FDI ke India. 

Gambar 2. Aliran Masuk FDI Berdasarkan Subregion, 2015 dan 2016 (dalam 

miliar dolar) 

 

Sumber: World Investment Report 2017 

Penurunan aliran masuk FDI ke Asia mempengaruhi tiga dari empat 

subregion. Sebagian penurunan arus masuk FDI ke kawasan Asia tercatat 

sebagian besar di Hongkong, namun negara lain seperti Indonesia, Mongolia, 

Thailand, Singapura, dan Turki juga mengalami penurunan yang cukup tajam. 

Sedangkan di China dan India tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan 

atau kurang lebih tidak berubah karena hanya mengalami penurunan masing-

masing sebesar 1%. 

Beberapa negara berkembang di kawasan Asia merupakan 10 negara 

tuan rumah FDI teratas termasuk China, Hongkong, Singapura, dan India. Aliran 

FDI dari negara-negara berkembang di kawasan Asia meningkat 7% sehingga 

menjadi $ 363 miliar. Hal ini dikarenakan meningkatnya aliran FDI dari China. 
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Pada tahun 2017 diharapkan ada peningkatan aliran FDI di kawasan Asia 

menjadi $515 miliar karena prospek ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan 

China serta kemungkinan peningkatan kepercayaan para investor kepada Asia. 

Untuk negara penerima FDI utama di kawasan Asia seperti Indonesia dan India, 

menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik minat investor juga dapat 

berkontribusi pada peningkatan aliran FDI Asia tahun 2017.  

Dalam proses pertumbuhan guna meningkatkan angka PDB tidak 

terlepas dari peran sumber daya manusia yang dimiliki. Jumlah penduduk yang 

besar menjadi modal utama dalam mendorong perekonomian. Besarnya jumlah 

sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan penting bagi 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar dengan 

kualitas yang baik dapat mendorong perekonomian, sedangkan jumlah penduduk 

yang besar tapi tidak diimbangi oleh tingginya kualitas dari sumber daya manusia 

tersebut hanya akan menjadi beban pembangunan. Sehingga upaya-upaya 

untuk dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia terus dilakukan 

pemerintah guna mendorong pertumbuhan pada PDB.  

Pendidikan merupakan salah satu modal manusia yang sering digunakan 

sebagai fokus pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui pendidikan, 

modal manusia dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengikuti pendidikan 

formal maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk mendorong 

produktivitas tenaga kerja. Melalui pendidikan manusia mengalami sebuah 

proses yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

keahlian, kreativitas dalam berinovasi. Dari tujuan-tujuan tersebutnya sebenarnya 

manfaat dari adanya pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui peningkatan pendapatan.  Serta secara tidak langsung pendidikan juga 

dapat meningkatkan harkat dan martabat seseorang. Jadi pendidikan lebih 
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terlihat sebagai  investasi sumber daya yang saat  ini dilakukan untuk  

mendapatkan  return  dimasa depan baik berupa pendapatan maupun harkat 

martabat. Investasi pada modal manusia berupa pengeluaran pemerintah 

biasanya digunakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan baik bagi 

siswa, guru, maupun orang tua. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arteaga (2018), menunjukkan hasil bahwa 

modal manusia memerankan peranan penting dalam menentukan upah. Hasil 

temuan ini sesuai dengan konsep di atas bahwa dengan adanya modal manusia 

dapat meningkatkan pendapatan. Sedangkan hasil temuan penelitian yang 

dilakukan oleh Hanushek (2013), mengatakan bahwa pertumbuhan negara 

berkembang tidak akan bisa menandingi negara maju apabila kualitas dari 

pendidikan itu sendiri tidak diperbaiki. Penelitian lain juga membuktikan bahwa 

modal manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan PDB. Li & 

Wang (2016) menunjukkan bahwa berbagai jenis modal manusia mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi melalui jalur yang berbeda: modal manusia dasar 

berkontribusi terhadap pertumbuhan melalui "saluran akumulasi faktor" dan 

modal manusia maju melalui "saluran produktivitas", baik secara individu maupun 

secara simultan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Organisasi kerjasama dan 

pembangunan Eropa OECD pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa 5 negara 

Asia menempati posisi teratas secara global yang didasarkan pada Matematika, 

Sains, dan Usia 15tahun. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 

sampel 76 negara dan 5 negara Asia yang masuk 5 peringkat teratas tersebut 

diantaranya adalah Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.  
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Baru-baru ini sebuah lembaga penelitian bernama The Social Progress 

Imperative merilis hasil penelitian tentang tingkat pendidikan dasar di seluruh 

dunia yang tersaji melalui Index Kemajuan Sosial. Diantaranya, 4 negara dengan 

sistem pendidikan terbaik di dunia dipegang oleh Asia yaitu Korea Selatan, 

Jepang, Singapura, dan Hongkong. 

Asia memiliki empat sektor pendidikan yaitu basic education, technical 

dan vocational education, higher education dan adult education. Pendidikan 

teknik dan vokasional merupakan pendidikan yang paling diminati di masyarakat 

Asia. Menurut banyak negara di Asia, pendidikan ini merupakan indikator penting 

bahwa negaranya mengarah pada proses modernisasi. Kemudian, pendidikan 

bagi orang dewasa merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Asia. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas orang-orang dalam masyarakat 

dan secara langsung akan menyumbang pada pengembangan sosio ekonomis 

penduduk. 

Terlebih lagi untuk pendidikan tinggi dimana adanya pendidikan yang 

lebih tinggi dimaksudkan untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas. Lulusan-lulusan dari perguruan tinggi diharapkan lebih mampu 

bersaing di pasar tenaga kerja karena memiliki lebih banyak keterampilan dan 

keahlian sesuai bidangnya. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, 

diharapkan lulusannya semakin ahli dalam bidangnya serta lebih mudah dalam 

mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, maka tentu saja kemampuan dan 

keterampilannya seharusnya sudah tidak diragukan lagi. Semakin tinggi 

pendidikannya seharusnya mampu meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja 

itu sendiri yang kemudian dapat mendorong peningkatan pada PDB suatu 

negara. Mariana (2015), Katırcıoğlu (2009), dan Huang, F., Jin, L., Sun, X., 

(2009) membuktikan melalui penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara 
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pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi serta dalam jangka panjang 

pendidikan tinggi mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui peningkatan pada PDB. Pendidikan tinggi mampu 

mempengaruhi pertumbuhan PDB melalui beberapa cara yaitu peningkatan pada 

produktivitas tenaga kerja melalui akumulasi keterampilan dan pengetahuan, 

penguasaan teknologi, dan inovasi. 

Terlepas dari berbagai prestasi yang telah dicapai Asia, korupsi menjadi 

salah satu hal yang melukai semua negara. Dalam proses pertumbuhan 

ekonomi, korupsi menjadi salah satu momok terbesar yang dapat memberikan 

dampak negatif terhadap pertumbuhan. Ada beberapa pendapat yang 

memberikan opini mengenai dampak korupsi terhadap pertumbuhan. Pertama, 

menurut beberapa peneliti korupsi justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Dimana dengan adanya korupsi maka akan dapat mengimbangi pemerintahan 

yang buruk sehingga gratifikasi, uang pelicin dan suap menjadi andalan bagi 

mereka yang tidak ingin dipersulit dengan aturan dan kebijakan yang kemudian 

memberikan kemudahan bagi para pelakunya untuk dapat terus melakukan 

kegiatan ekonomi. Hal inilah yang pada akhirnya akan berdampak pada 

meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Huang (2016) menunjukkan hasil bahwa 

terdapat kausalitas positif antara korupsi dengan pertumbuhan PDB di Korea 

Selatan dan China, sedangkan untuk negara Asia lainnya tidak menunjukkan 

adanya kausalitas. Sedangkan kebijakan antikorupsi yang telah diberlakukan di 

sebagian besar negara di kawasan Asia untuk mendorong pertumbuhan memiliki 

kemungkinan tidak efektif. Leff (1964) mengatakan bahwa korupsi dapat menjadi 

mesin pendorong bagi pertumbuhan ketika terjadi penundaan birokrasi dan 

penetapan regulasi oleh pemerintah yang memungkinkan private agent untuk 
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“membeli” jalan keluar secara politik sehingga mengakibatkan inefisiensi. Aidt 

(2008) juga mengatakan bahwa di negara dengan kondisi institusi dan birokrasi 

yang lemah, korupsi tidak banyak mengganggu efisiensi dan pertumbuhan.  

Kedua, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena 

meningkatkan biaya dengan adanya pembayaran ilegal, resiko pembatalan 

perjanjian, hingga adanya penyidikan. Para pejabat atau aparatur yang 

melakukan tindak korupsi akan membuat berbagai aturan yang memberikan 

keuntungan bagi diri mereka sendiri. Seperti aturan yang mempersulit perijinan 

usaha sehingga hanya pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pejabat saja 

yang akan dilindungi dari persaingan. Tentu saja hal ini akan berdampak juga 

pada tidak efisiennya persaingan di pasar. Dengan adanya korupsi, maka waktu 

dan biaya lebih banyak dialihkan ke upaya-upaya untuk memperbaiki birokrasi 

dan pemerintahan dibandingkan dengan perbaikan pada pelayanan publik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Farooq, Shahbaz, Arouri, & Teulon (2013) 

mengungkapkan bahwa korupsi menjadi penghalang dalam pertumbuhan PDB di 

Pakistan. Cieślik & Goczek (2018) juga menemukan bahwa rendahnya tingkat 

korupsi di suatu negara memiliki efek positif dan secara statistik signifikan 

terhadap tingkat pertumbuhan PBD per kapita. Méon dan  Sekkat (2005) juga 

membuktikan bahwa korupsi akan lebih merusak pertumbuhan negara ketika 

kondisi pemerintahan buruk. 

Pada dasarnya korupsi merupakan inti dari tata kelola yang baik (Good 

Governance) dari pemerintahan. Dimana good governance mengatur seluruh 

hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Namun sayangnya 

penerapan good governance masih belum banyak dilakukan dengan baik di 
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berbagai negara. sebagian besar aparatur pemerintah masih bertahan pada pola 

pikir dilayani daripada sebagai pelayan untuk masyarakat. 

Permasalahan korupsi telah menjamur di setiap negara, bahkan negara 

yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi paling tinggi pun masih memiliki masalah 

dengan korupsi. Berikut kami sampaikan data korupsi di dunia. 

Gambar 3. Corruption Perception Index 2016 di Seluruh Dunia 

 

Sumber: Corruption Perception Index 2016, diolah 

 Gambar 3 diatas menunjukkan posisi Asia apabila dilihat dari skor CPI 

(Corruption Perception Index). Secara keseluruhan Asia masih cukup baik dalam 

skor CPI dimana masih lebih tinggi dari Kawasan Eropa Timur dan Afrika bahkan 

masih lebih tinggi dari skor CPI secara global. Namun skor CPI Asia masih lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan Eropa Barat yang mencapai nilai 66 pada 

tahun 2016. 
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Gambar 4. Korupsi dan Pertumbuhan PDB di Asia Tahun 2015 dan 2016 

 

 
Sumber: Corruption Perception Index 2015-2016, diolah 

Dengan nilai skor yang mendekati nol merupakan negara dengan tingkat 

korupsi sangat tinggi, sedangkan nilai skor yang mendekati 100 adalah negara 

dengan tingkat korupsi rendah atau bahkan mendekati bersih dari korupsi. 

Berdasarkan gambar 4 dapat disimpulkan bahwa tidak selalu negara yang 

memiliki tendensi tindak korupsi tinggi yang diperoleh dengan nilai CPI rendah 

selalu mengalami penurunan pertumbuhan PDB dan begitu juga sebaliknya. 

Beberapa negara yang mengalami peningkatan nilai CPI justru mengalami 

penurunan pada rata-rata pertumbuhan PDB seperti Qatar, Hongkong, 

Indonesia, dan India. Sedangkan beberapa lainnya menunjukkan bahwa 

tingginya nilai CPI negara tertentu untuk tahun tertentu juga justru mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi seperti Indonesia tahun 2016. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak selalu negara yang memiliki nilai CPI 
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rendah atau tingkat korupsi yang tinggi justru menurunkan pertumbuhan PDB. 

Beberapa data diatas telah membuktikan bahwa tinggi rendahnya nilai CPI tidak 

bisa menentukan rata-rata tingkat pertumbuhan PDB suatu negara. 

Di negara-negara dengan skor indeks rendah, masyarakat sering 

menghadapi situasi penyuapan dan pemerasan, bergantung pada layanan dasar 

yang telah dirusak oleh penyalahgunaan dana, dan menghadapi ketidakpedulian 

saat meminta ganti rugi dari pihak berwenang. Di negara-negara dengan nilai 

indeks lebih tinggi, situasinya mungkin tidak terlihat jelas dalam kehidupan 

sehari-hari warga negaranya, namun kesepakatan tertutup, keuangan gelap, dan 

penegakan hukum yang tidak merata memperburuk berbagai bentuk korupsi di 

dalam dan di luar negeri. 

Apabila melihat data pertumbuhan PDB, aliran FDI, modal manusia, dan 

korupsi, maka tabel di bawah ini dapat memberikan gambaran secara singkat 

mengenai keempat variabel tersebut diatas. 

Tabel 3. Perkembangan Rata-rata PDB, FDI, Modal Manusia, dan Korupsi 
Negara Maju dan Berkembang Tahun 2014 dan 2015 

 

Negara Maju 
 

Negara Berkembang 

2014 2015 
 

2014 2015 

PDB 1.689.437 juta US$  1.559.971 juta US$  

 

917.697 juta US$  911.697 juta US$  

FDI 39.978 juta US$  47.951 juta US$  

 

18.823 juta US$  20.643 juta US$  

Modal 

Manusia 
59,96% 59,82% 

 
34,19% 31,52% 

CPI 68,50 68,75 
 

40,50 40,50 

Sumber: World Bank dan Transparency International, diolah 

Dalam tabel 3 diatas memberikan sedikit gambaran mengenai 

perkembangan tahun 2014 dan 2015 dari angka PDB, aliran FDI, modal manusia 

yang dinilai dari Gross Enrollment Ratio Tertiary, serta korupsi untuk negara maju 

dan negara berkembang. Angka-angka diatas merupakan angka rata-rata 
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dengan menggabungkan 8 negara sebagai fokus penelitian yang terbagi menjadi 

negara maju dan berkembang.  

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa baik untuk negara maju maupun 

berkembang terjadi penurunan pada rata-rata PDB meskipun aliran FDI yang 

masuk semakin besar. Hal ini tentu saja bertentangan dengan penelitian-

penelitian yang sebelumnya disampaikan dimana aliran masuk FDI memiliki 

kontribusi besar pada pertumbuhan dengan menciptakan kesempatan kerja baru 

bagi tenaga kerja yang ada serta pemanfaatan FDI dan modal manusia secara 

bersama-sama. Yang artinya tingkat modal manusia juga ikut berperan dalam 

pertumbuhan. Sedangkan pada data pada table 3 juga terdapat fakta bahwa 

terjadi penurunan rasio modal manusia.  Sedangkan untuk data korupsi tercermin 

pada data Corruption Perception Index (CPI) berupa skor antara 0 (sangat tinggi 

tingkat korupsi) hingga 100 (sangat bersih dari korupsi). Pada tabel 3 terlihat 

adanya peningkatan pada skor CPI yang mengindikasikan semakin rendahnya 

korupsi justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan baik untuk negara maju 

maupun berkembang. Padahal secara teori yang telah disinggung sebelumnya 

bahwa korupsi seharusnya memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan 

PDB. 

Berdasarkan gap problem diatas, hal inilah yang melatarbelakangi penulis 

untuk melihat lebih jauh dampak dari modal fisik yang dilihat dari FDI, modal 

manusia yang dilihat dari Gross Enrollment Ratio Tertiary, serta korupsi terhadap 

pertumbuhan di Asia terutama di negara maju dan negara berkembang. Karena 

seperti yang diketahui bahwa berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan 

bahwa modal fisik yang dalam penelitian ini adalah FDI serta modal manusia 

yang berupa pendidikan secara simultan maupun parsial mampu memberikan 

dampak positif terhadap pertumbuhan pada PDB, sedangkan korupsi di sebagian 
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besar penelitian sebelumnya memberikan dampak yang negatif. Beberapa 

peneliti yang juga melakukan penelitian yang melibatkan FDI, modal manusia 

dan korupsi terhadap pertumbuhan PDB, sebagian besar hanya berfokus pada 

dampak FDI dan korupsi saja terhadap pertumbuhan pada PDB. Dimana variabel 

modal manusia hanya digunakan sebagai variabel kontrol dalam melengkapi dan 

tidak secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan. Variabel modal 

manusia tidak digunakan sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependennya yaitu pertumbuhan. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Cieślik & Goczek (2018), Stansel (1992), dan Ugur & Dasgupta 

(2011) yang menggunakan variabel modal manusia sebagai variabel kontrol 

bukan sebagai variabel independen sebagaimana variabel FDI dan korupsi yang 

dimasukkan ke dalam model penelitiannya. Sehingga dengan gap research ini, 

maka peneliti ingin meneliti FDI, modal manusia, dan korupsi sebagai variabel 

independen untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDB di Asia 

secara simultan terutama untuk negara maju dan negara berkembang di 

kawasan Asia. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh antara FDI, modal manusia dan korupsi terhadap 

PDB  di negara maju (high income) untuk kawasan Asia? 

2. Bagaimana pengaruh  antara FDI, modal manusia dan korupsi terhadap 

PDB di negara berkembang (middle income) untuk kawasan Asia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh antara FDI, 

modal manusia dan korupsi terhadap PDB di negara maju untuk kawasan 

Asia 
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2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara FDI, modal manusia 

dan korupsi terhadap PDB di negara berkembang untuk kawasan Asia 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1  Manfaat Akademis 

 Sebagai bahan pertimbangan serta acuan bagi penelitian selanjutnya 

mengenai dampak dari modal fisik yang dilihat dari FDI, modal manusia yang 

dilihat dari Gross Enrollment Ratio Tertiary, serta korupsi terhadap PDB di Asia 

terutama di negara maju dan negara berkembang. 

 1.4.2  Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, penentu kebijakan, serta 

pengambil keputusan dalam  hal memahami bagaimana dampak dari modal fisik 

yang dilihat dari FDI, modal manusia yang dilihat dari Gross Enrollment Ratio 

Tertiary, serta korupsi terhadap PDB di Asia terutama di negara maju dan negara 

berkembang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1  Teori Pertumbuhan 

Pertumbuhan ekonomi sering diartikan sebagai peningkatan performa 

perekonomian suatu negara yang ditunjukkan dengan peningkatan output 

perkapita suatu negara. Menurut Boediono (2012), pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses meningkatnya total output per kapita dalam jangka 

panjang, bisa dalam waktu 10, 20, atau bahkan 50 tahun lebih. Menurutnya 

dalam proses pertumbuhan ekonomi yang disebutkannya, Boediono juga 

mengemukakan beberapa aspek penting yang juga turut serta dalam 

pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah proses, output per kapita, dan jangka 

panjang. Proses yang dimaksud disini adalah bagaimana perkembangan 

perekonomian suatu negara yang dilihat dari jangka waktu tertentu seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya. Output perkapita yang disebutkan Boediono 

melihat pertumbuhan dari dua sisi yaitu output total dan jumlah penduduk. 

Dimana output total yang dibagi dengan jumlah penduduk juga dapat 

mencerminkan pertumbuhan ekonomi negara dalam angka output perkapita. 

Sedangkan untuk jangka panjang yang merupakan aspek terakhir yang 

dikemukakan oleh Boediono menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 

melihat pertumbuhan atau kenaikan output perkapita dalam jangka panjang saja. 

Artinya bahwa ketika terjadi penurunan output perkapita dalam waktu tertentu 

namun tren selama 10 tahun menunjukkan kenaikan maka hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
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Samuleson (1996) juga memberikan opininya mengenai pengertian 

pertumbuhan ekonomi dimana menurutnya dalam menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya bisa dilihat dari output 

perkapitanya saja. Samuelson lebih menekankan pada Produk Nasional Bruto 

(PNB) yang potensial dimana juga melihat dari sisi pertumbuhan upah riil serta 

peningkatan standar hidup masyarakatnya. 

Dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, indikator yang 

biasa digunakan adalah dengan melihat angka dari Produk Domestik Bruto 

(PDB). PDB merupakan nilai yang menghitung keseluruhan barang dan jasa 

yang diproduksi baik di dalam negeri maupun pendapatan dari faktor produksi di 

luar negeri dalam jangka waktu tertentu biasanya annualy. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai 

pembangunan. Beberapa ahli ekonomi membedakan definisi antara 

pertumbuhan dan pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu 

indikator untuk menilai suatu negara selain dari pertumbuhan ekonominya. Pada 

dasarnya pertumbuhan ekonomi hanya menghitung pendapatan dan tingkat 

output yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan ekonomi suatu negara. 

Sedangkan pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas. Tidak 

hanya berhenti pada pertumbuhan pendapatan saja namun lebih kepada 

kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan 

Manusia, Pengangguran, Kemiskinan serta berbagai sektor perekonomian 

lainnya seperti lembaga, pengetahuan, teknik, dan sosial. Jadi dalam proses 

pembangunan ekonomi pasti disana ada pertumbuhan ekonomi sebagai salah 

satu faktor yang dipertimbangkan untuk menilai pembangunan ekonomi suatu 

negara. 
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Dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peran faktor 

ekonomi yang ikut berperan di dalamnya sangat penting guna mendorong 

peningkatan pada pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut faktor-faktor ekonomi 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya: 

1. Sumber daya manusia. manusia merupakan faktor produksi paling 

penting yang berperan sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian. 

Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.  

2. Sumber daya alam. Besarnya sumber daya alam yang dimiliki suatu 

negara juga ikut menyumbang dalam proses pertumbuhan ekonomi. 

namun sumber daya alam saja tidak akan cukup mampu dalam 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tanpa sumber daya manusia yang 

mendukung. Artinya disini adalah bahwa sumber daya manusia yang 

berkualitas jika dikombinasikan dengan sumber daya alam yang dimiliki 

akan dapat mendorong perekonomian. Sumber daya alam ini meliputi 

kesuburan tanah, kekayaan mineral dan tambang, kekayaan hasil hutan, 

kekayaan laut, dan sebagainya. 

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecepatan pertumbuhan ekonomi juga 

dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung dapat 

mendorong efisiensi produski serta meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produksi sehingga terjadi percepatan produksi output total. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan beralihnya padat karya 

ke padat modal yang lebih banyak menggunakan faktor produksi seperti 

mesin-mesin dan mengurangi penggunaan tenaga kerja. 
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4. Budaya. Budaya menggambarkan pribadi masyarakat yang mampu 

menghambat maupun mendorong perekonomian. Dimana budaya 

masyarakat yang jujur, cerdas dan bekerja keras akan dapat membantu 

meningkatkan pertumbuhan, sedangkan budaya seperti korupsi, kolusi, 

nepotisme, dan anarkis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara 

nasional. 

5. Sumber daya modal. Sumber daya modal disini digunakan untuk proses 

produksi dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia. modal ini 

juga dapat digunakan untuk menunjang penelitian yang berguna 

meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pengadaannya. 

Todaro (1994) mengungkapkan beberapa faktor yang menentukan 

keberhasilan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yaitu: 

1. Akumulasi modal yang diperoleh dari menjumlahkan sebagian 

pendapatan yang disimpan dan diinvestasikan oleh masyarakat untuk 

meningkatkan pendapatan setelahnya. Yang dimaksud dengan akumulasi 

modal disini adalah investasi yang meliputi tanah, peralatan fisik, serta 

sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya manusia yang dimaksud 

adalah segala investasi yang yang mampu meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia. 

2. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Pertumbuhan jumlah 

penduduk di suatu negara juga menjadi penentu pertumbuhan 

perekonomiannya. Semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah tenaga 

kerja produktif akan semakin meningkat. Disisi lain jumlah penduduk yang 

besar diartikan sebagai pangsa pasar bagi perekonomian. 
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3. Kemajuan teknologi selama proses produksi juga ikut mendorong 

pertumbuhan ekonomi. dimana penggunaan berbagai mesin selama 

proses produksi memberikan banyak kemudahan, disamping itu juga 

mampu menekan penggunaan tenaga kerja yang berlebihan sehingga 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang diinginkan.  

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Rostow 

Salah satu ahli ekonomi, Rostow, mengemukakan anggapan bahwa dalam 

pertumbuhan ada lima tahapan yang harus dilalui setiap negara agar dapat 

bergerak maju. Kelima tahapan tersebut adalah: 

1. Masyarakat Tradisional 

Tahapan ini ditandai dengan cara hidup masyarakat yang masih sangat 

tradisional dalam berbagai bidang. Masyarakat masih memegang teguh 

adat istiadat dan percaya pada hal-hal mistis. Perekonomiannya pun 

masih didominasi dengan pertanian yang menggunakan alat tradisional 

dan minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi tinggi. 

2. Pra Kondisi Lepas Landas 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana masyarakat mulai bersiap untuk 

mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Suatu masa peralihan yang 

ditandai dengan perubahan segi nilai dan perilaku masyarakat terhadap 

kegiatan ekonomi, seperti meningkatnya minat investasi masyarakat dan 

berkembangnya ide-ide pembaharuan. 

3. Lepas Landas 

Pada tahapan ini pertumbuhan dianggap hal yang normal yang tumbuh 

akibat adanya perubahan-perubahan dari segi politik, teknologi, serta 

perluasan pasar. Tahapan ini juga ditandai dengan tersingkirnya 
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hambatan yang dapat menghambat laju pertumbuhan dan meningkatnya 

investasi. 

4. Bergerak ke Kedewasaan 

Tahapan ini ditandai dengan tingkat teknologi yang tinggi di berbagai 

kegiatan ekonomi negara. Sektor pertanian semakin kuat, jumlah tenaga 

kerja di sektor industri meningkat dan peranan dunia usaha semakin 

penting. 

5. Zaman Konsumsi Massal yang Tinggi 

Tahapan terakhir ini ditandai dengan konsumsi masyarakat yang tinggi 

secara agregat dan juga diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang 

semakin meningkat. 

Berdasarkan tahap pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow, tahap 

pertumbuhan Korea Selatan berada pada tahap keempat yaitu tahap 

kedewasan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin berkembangnya berbagai sektor 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan seperti sektor ekspor 

(bidang semi konduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, 

komputer, baja, kapal dan petrokimia) dan sektor impor (plastik, elektronik dan 

peralatannya, minyak, baja dan bahan kimia organik). Dan saat ini Korea Selatan 

juga masih mengembangkan pertumbuhan pada sektor pariwisata.  

Sedangkan Hongkong telah mencapai tahap kelima yaitu tahap konsumsi 

masal tingkat tinggi yang ditandai dengan peningkatan pada sektor jasa dan 

proporsi tenaga kerja yang besar pada sektor jasa. Hongkong merupakan salah 

pusat keuangan internasional terkemuka di dunia, dimana layanan jasa di 

Hongkong memberlakukan pajak rendah, kebijakan pelabuhan yang bebas dai 

intervensi pemerintah, serta pasar keuangan internasional yang mapan. Tiga 

sektor utama Hongkong diantaranya adalah jasa, perdagangan dan pariwisata. 
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Sektor jasa menyumbang lebih dari 90% dari output ekonominya. Sektor 

perdagangan Hongkong merupakan entitas perdagangan terbesar ketujuh di 

dunia baik untuk ekspor maupun impor, dimana penerimaan dari sektor ini lebih 

bernilai dibandingkan dengan PDB. impor yang dilakukan Hongkong dikarenakan 

lahan pertanian yang rendah sehingga perlu mengimpor bahan makanan dari 

luar untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan sektor pariwisata Hongkong 

mendorong PDB sebesar 5% dengan menyumbang US $32,9 miliar pada tahun 

2016 yang kemudian menjadikan Hongkong sebagai destinasi wisata terbaik ke-

14 di dunia. Jepang juga telah mencapai tahap kelima di dalam teori 

pertumbuhan Rostow yang juga ditandai dengan laju pertumbuhan sektor jasa 

yang cepat serta meluasnya konsumsi masyarakat akan barang tahan lama dan 

jasa. Sekitar tiga perempat dari seluruh total penghasilan di Jepang ditopang 

oleh sektor jasa. Dimana industri jasa di Jepang berasal dari perbankan, real 

estate, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Beberapa nama 

perusahaan asal Jepang telah dikenal di seluruh dunia seperti Mitsubishi UFJ, 

Mizuho, NTT, TEPCO, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokio Marine, Japan Railway, 

Seven & I, dan Japan Airlines.  

 Qatar juga berada pada tahap kelima ditandai dengan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, struktur ekonomi negara tersusun 

dengan baik, peningkatan pada investasi dan tabungan, serta negara mampu 

menginvestasikan pendapatan nasionalnya. Dimana sektor industri migas terus 

melaju dengan pesat sejak ditemukannya tambang migas pada tahun 1940 

sehingga menjadikan industri migas sebagai leading sector di Qatar hingga saat 

ini. Penerimaan yang diperoleh dari industri migas mencapai $100.000 rata-rata 

pendapatan per kapitanya jauh melebihi Amerika Serikat maupun Inggris. 

Pertumbuhan ekonominya juga meningkat, tingkat pajak yang rendah, tidak 
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diberlakukannya pajak penghasilan, standar hidup yang tinggi untuk warga di 

wilayah hukumnya, serta tingkat pengangguran yang sangat rendah. Selain itu 

juga untuk investasi, tercatat hingga tahun 2014 Qatar telah memiliki investasi di 

hampir semua negara di dunia. Hal ini dikarenakan terdapat miliaran surplus 

dalam perekonomian Qatar sehingga pemerintah lebih fokus pada investasi di 

berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia Pasifik. 

 Thailand adalah negara berkembang dengan tahapan pertumbuhan telah 

sampai pada tahap ketiga yaitu tahap lepas landas. Hal ini didasari oleh 

peningkatan pada industrialisasi, meningkatnya sektor pengolahan atau 

manufaktur, dan mulai berkembangnya sektor-sektor jasa. Sebagian besar  

perusahaan di Thailand tergolong dalam Usaha Kecil Menengah (UKM). Meski 

begitu, UKM menyumbang sekitar 37% dari total PDB Thailand. Selain itu UKM 

menyediakan lebih dari 80% pekerjaan formal. Sedangkan sektor manufaktur 

menyumbang sekitar 43,9% dari total PDB. Malaysia juga berada pada tahap 

yang ketiga ini, dimana penopang pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah sektor 

industri dan migas. Sektor pertanian di Malaysia hanya menyumbang sebesar7% 

dari total pendapatan nasional Malaysia. Meski begitu, hasil pertanian yang 

difokuskan pada kepala sawit dan karet menjadikan Malaysia sebagai 

pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2011.  

 Sedangkan Indonesia dan India masih berada pada tahap yang kedua 

dimana sektor pertanian masih membutuhkan sumber daya manusia yang cukup 

tinggi meskipun beberapa sektor industri lain sudah mulai berkembang. Selain itu 

juga masih rentan terhadap perubahan-perubahan dari luar yang dapat secara 

langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan. 
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2.1.1.2 Teori Neo Klasik 

Teori Neo Klasik telah dikembangkan pertama kali oleh Solow yang 

kemudian diikuti oleh beberapa ahli ekonomi lain seperti Edmund Phelps, Harry 

Jhonson, dan J.E Meade. Ahli ekonom Neo Klasik mengemukakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penawaran dari faktor produksi dan 

kemajuan teknologi. Dalam teori ini ada 4 variabel penting yaitu output, 

akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi. 

                                                                                                      (1) 

Dimana Y adalah output yang dihasilkan dari penggunaan akumulasi 

modal (K) dan tenaga kerja (L) yang didukung oleh penggunaan teknologi (A). 

Jadi sampai dimana pertumbuhan ekonomi akan maju sangat bergantung pada 

pertambahan dan penggunaan faktor-faktor produksi serta tingkat kemajuan 

teknologinya. Hanya saja dalam teori yang dikemukakan oleh Solow ini 

menganggap bahwa teknologi merupakan variabel eksogen. 

Teori ini memberikan kebebasan pada pelaku kegiatan ekonomi untuk 

mengkombinasikan antara jumlah barang modal dan tenaga kerja yang 

digunakan dalam sebuah proses produksi. Maka para pelaku akan 

menggunakan kombinasi yang menguntungkan bagi mereka. Jika barang modal 

yang digunakan lebih banyak maka mereka akan mengurangi penggunaan 

tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya ketika barang modal yang digunakan sedikit 

maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih besar. Perubahan pada 

penggunaan barang modal dan tenaga kerja baik naik atau turunnya akan 

proporsional dengan kenaikan dan penurunan produksi.  

Ketika perekonomian negara dalam kondisi yang baik, maka teknologi 

perlu dimasukkan ke dalam model dimana mampu mendorong dan 
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meningkatkan kemampuan masyarakat untuk produksi lebih banyak. Dengan 

demikian teknologi pada akhirnya menghubungkan efisiensi tenaga kerja pada 

model. 

                                                                                                           (2) 

Dimana E adalah efisiensi tenaga kerja sebagai akibat dari meningkatnya 

teknologi. Efisiensi tenaga kerja dapat dilihat dari kemampuan dan pengetahuan 

masyarakat mengenai metode-metode baru dalam produksi. Efisiensi tenaga 

kerja tidak hanya disebabkan oleh peningkatan pada teknologi, tetapi juga 

pengembangan dalam pendidikan dan kesehatan, serta keahlian angkatan kerja. 

Teori Neo Klasik menunjukkan kemungkinan teori tersebut dalam 

penyelidikan empiris dan menentukan peranan yang sebenarnya dari faktor-

faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa peneliti telah 

membuktikan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, faktor yang 

paling penting adalah kemajuan teknologi serta meningkatnya keterampilan 

tenaga kerja.  

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen 

Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai koreksi terhadap teori Neo 

Klasik karena ketidakmampuan teori Neo Klasik dalam menjelaskan dan 

membuktikan adanya tendensi konvergensi, yaitu keadaan dimana akan tiba 

saatnya semua negara memiliki tingkat pendapatan per kapita yang sama rata. 

Konvergensi disini menunjukkan bahwa pada suatu saat pertumbuhan negara 

maju akan melambat sedangkan pertumbuhan negara miskin akan semakin 

cepat. Sehingga pada titik tertentu pendapatan setiap negara akan sama rata. 

 Yang membedakan antara teori pertumbuhan Neo Klasik dan teori 

pertumbuhan endogen adalah pendapat mengenai teknologi dimana dalam teori 
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Neo Klasik dianggap sebagai faktor eksogen sedangkan dalam teori 

pertumbuhan endogen dianggap sebagai faktor endogen. Yang berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang 

tercermin pada keputusan pelaku ekonomi dalam melakukan investasi pada 

bidang ilmu pengetahuan. Selain itu cakupan teori endogen lebih luas, tidak 

hanya sekedar modal fisik akan tetapi juga mencakup modal manusia. Teori ini 

juga menganggap bahwa faktor yang yang menjadi penyebab tidak meratanya 

atau berbedanya tingkat pendapatan per kapita setiap negara adalah karena 

perbedaan kapasitas investasi modal fisik atau investasi, modal manusia, 

mekanisme alih pengetahuan, serta dukungan infrastruktur terhadap proses 

produksi. 

 Teori pertumbuhan endogen menggunakan asumsi increasing return to 

scale pada modal di dalam fungsi produksi agregatnya, yang berarti terdapat 

kenaikan skala hasil dari output dengan penggunaan teknologi dan modal baik 

modal fisik maupun modal manusia. Persamaan teori pertumbuhan endogen 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

                     (3) 

Dimana Y adalah otuput, A merupakan faktor yang mempengaruhi teknologi, dan 

K adalah modal yang meliputi modal fisik dan modal manusia. Dalam formulasi 

tersebut diatas, diasumsikan tidak ada diminishing return terhadap modal yang 

digunakan. Yang mungkin terjadi adalah penggunaan modal fisik dan manusia 

dalam proses produksi mampu meningkatkan produktivitas didorong oleh 

penggunaan teknologi sampai pada tingkat tertentu sehingga mampu menutup 

diminishing return yang terjadi.  

Persamaan kedua mengenai akumulasi modal adalah: 
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                                                                                                        (4) 

dimana ∆K adalah perubahan persediaan modal, sY adalah investasi, dan dK 

adalah depresiasi modal. Sehingga jika digabungkan antara persamaan (3) dan 

(4) maka: 

  

 
 

  

 
             (5)  

selama sA > d, bahkan tanpa kemajuan teknologi yang bersifat eksogen pun 

pertumbuhan akan terus meningkat. Dalam model pertumbuhan endogen, 

tabungan dan investasi akan terus mampu mendorong pertumbuhan yang 

berkesinambungan. 

Model teori pertumbuhan endogen membantu menjelaskan fenomena 

aliran modal antara negara kaya dengan negara miskin yang biasanya 

mengakibatkan perbedaan yang cukup besar antara keduanya. Selain itu itu 

model ini juga menjelaskan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi, pemerintah memiliki peran yang penting melalui 

investasi asing di dalam industri yang padat pengetahuan meliputi perangkat 

komputer dan telekomunikasi. 

2.1.2 Investasi dan Pertumbuhan 

Investasi diartikan sebagai salah satu upaya dengan menyisihkan 

sebagian pendapatan untuk digunakan kembali guna meningkatkan output dan 

pendapatan setelahnya. Penggunaan ini bisa dilakukan dengan cara 

pengeluaran pada barang-barang kapital riil dan pembelian aktiva. Secara umum 

pengeluaran untuk investasi ditujukan untuk mendapatkan manfaat di masa yang 

akan datang dengan mengelola sumber daya yang ada saat ini (Waluyo, 2016).  
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Ada dua jenis investasi apabila dilihat dari jenisnya yaitu investasi riil dan 

investasi finansial. Investasi riil adalah investasi yang dikeluarkan untuk 

menambah barang tahan lama atau barang-barang modal untuk digunakan 

dalam proses produksi guna meningkatkan produktivitas. Investasi riil masih 

dibagi lagi menjadi 3 komponen investasi yaitu (i) investasi tetap perusahaan,(ii) 

investasi untuk perumahan, dan (iii) investasi perubahan bersih persediaan 

perusahaan. Sedangkan investasi finansial diartikan sebagai investasi yang 

dikeluarkan untuk pembelian surat-surat berharga seperti saham, obligasi, 

portofolio, dan surat hutang lainnya. 

Dalam perekonomian, investasi berperan sebagai penggerak 

pertumbuhan yang sangat penting. Dalam proses meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, telah disinggung oleh Keynes bahwa investasi juga ikut berperan 

didalamnya. Secara umum pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat jumlah 

output atau perolehan pendapatan nasional. Teori Akselerasi merupakan teori 

yang memberikan gambaran bagaimana investasi dapat saling berhubungan 

dengan pendapatan nasional. Namun dalam teori ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang tetap atau kaku dari jumlah barang modal dengan terciptanya 

pendapatan nasional. Teori akselerasi mengemukakan bahwa rasio antara nilai 

stok modal dan nilai produksi yang dihasilkan adalah tetap.  

Terdapat dua pandangan yang dihasilkan dari teori akselerasi ini, yaitu: 

1. Adanya hubungan yang proporsional antara jumlah barang modal yang 

ada dengan tingkat produksi nasional yang dapat diciptakannya. 

2. Kebutuhan investasi yang lebih besar dari peningkatan produksi yang 

seharusnya guna meningkatkan produksi di masa yang akan datang. 
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Aspek ini kemudian disebut sebagai prinsip percepatan (acceleration 

principle). 

Teori akselerasi ini menunjukkan bahwa investasi diperlukan selama 

proses pertumbuhan ekonomi tergantung pada keperluan dan keinginan 

masyarakat untuk melakukan pembelanjaan di masa depan. Jika pembelanjaan 

agregat pada tahun berikutnya lebih besar dari tahun sebelumnya maka investasi 

perlu dilakukan untuk mengganti dan menambah barang modal. Begitu juga 

sebaliknya apabila pembelanjaan agregat di tahun setelahnya masih lebih 

rendah dibandingkan tahun sebelumnya maka investasi tidak diperlukan. 

Negara berkembang cenderung memiliki masalah pertumbuhan dan 

pembangunan diantaranya adalah keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam 

keadaan seperti inilah investasi diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan 

serta melepaskan diri dari keterbelakangan dan kemiskinan. Dengan adanya 

investasi maka pertumbuhan akan meningkat lebih cepat serta dalam jangka 

panjang akan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Maka 

semakin tinggi investasi maka akan semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi 

yang dapat dicapai.  

Kekurangan modal yang sedang dihadapi oleh negara berkembang dapat 

diatasi dengan pengerahan modal dalam negeri, namun sebagian besar negara 

berkembang merasa bahwa modal dalam negeri saja masih belum mampu 

mendorong pertumbuhan dan pembangunan secara maksimal sehingga 

diperlukanlah pengerahan modal luar negeri. Apabila modal luar negeri telah 

ditambahkan dan masih belum cukup untuk mendorong pertumbuhan dan 

pembangunan maka yang perlu dilakukan adalah memperlambat laju 

pertumbuhan atau menerapkan anggaran belanja negara secara defisit.  
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Penanaman modal asing atau investasi asing sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah kekurangan modal dilakukan pihak asing sebagai 

salah satu mencari keuntungan mereka. Karena sistem penetapan tingkat bunga 

berbeda dengan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri akan mengikuti 

penetapan tingkat bunga di pasar internasional, sedangkan penanaman modal 

asing atau investasi asing akan mencoba mengambil keuntungan sebesar-

besarnya yang akan mereka dapatkan. Sehingga penanaman modal asing atau 

investasi asing tidak dapat dikatakan sebagai pengerahan modal yang 

didasarkan untuk membantu kekurangan modal di dalam negeri tetapi lebih 

kepada mencari keuntungan. 

Investasi asing yang paling banyak dibahas adalah investasi asing 

langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Froot (1993: 1) mendefinisikan 

FDI sebagai pengarahan dan pemindahan modal dengan bertujuan memperoleh 

atau memperluas kekuatan dan kontrol perusahaan atas aset-aset produktif yang 

dimilikinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa FDI merupakan bentuk penanaman 

modal oleh perusahaan guna memperluas jangkauannya secara lintas batas 

negara asal melalui kantor-kantor yang tersebar di seluruh belahan dunia 

terutama negara-negara berkembang. Investasi melibatkan MNC (Multinational 

Corporation) di berbagai negara dimana kantor-kantornya berdiri dengan 

melakukan merger, akuisisi dan joint venture. 

Dampak masuknya FDI ke suatu negara bisa dikatakan bahwa FDI 

mampu mendorong pertumbuhan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan dengan 

masuknya FDI akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar, penyerapan 

tenaga kerja yang lebih tinggi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan 

yang signifikan, hingga peningkatan pada konsumsi yang berimbas pada 

pertumbuhan secara keseluruhan. Selain itu peningkatan pada arus masuk FDI 
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dapat meningkatkan modal perusahaan yang selanjutnya meningkatkan 

produktivitas melalui bertambahnya penggunaan modal fisik dan sumber daya 

dalam kegiatan ekonomi. 

Nistor (2014) mengatakan bahwa FDI dapat mempengaruhi pertumbuhan 

serta FDI dapat dianggap sebagai faktor yang aktif dalam pengembangan dan 

penyesuaian menuju ekonomi pasar dan daya saing. FDI memiliki kontribusi bagi 

pertumbuhan melalui penggunaan teknologi baru dan pengetahuan di host 

country serta membuka pasar baru bagi mereka. Chowdhury & Mavrotas, 2006 

memeriksa hubungan antara FDI dan pertumbuhan dan hasilnya menunjukkan 

bahwa terdapat tanda yang kuat dari kausalitas dua arah antara FDI dan 

pertumbuhan. Sedangkan Mohammed, Mosté, & Mohammed (2015) 

membuktikan bahwa terdapat hubungan yang tidak terarah dari FDI terhadap 

pertumbuhan, dimana dapat menjadi alat yang baik untuk memprioritaskan 

sumberdaya. 

Berikut adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan masuknya 

modal asing terutama FDI: 

a. Penanaman modal asing membantu masalah kekurangan modal di 

negara berkembang 

b. Memberikan kesempatan kerja serta menekan kemiskinan 

c. Penggunaan teknologi yang lebih baik sehingga meningkatkan 

produktivitas 

d. Sumber penghasilan pendapatan bagi pemerintah melalui pajak 

e. Lebih mudah mendapatkan bahan baku dan menjual ke perusahaan 

asing bagi perusahaan-perusahaan nasional 
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Beberapa kelemahan juga tercipta dengan masuknya modal asing. Dalam 

jangka panjang penanaman modal asing akan mengurangi jumlah tabungan di 

masa depan jika kegiatannya adalah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, 

memperburuk permasalahan kekurangan mata uang asing jika menurunnya 

kegiatan ekspor hasil produksi dan meningkatnya kegiatan impor bahan mentah 

oleh perusahaan nasional. 

Selain itu dalam prakteknya, beberapa negara investor yang 

memasukkan dananya di suatu negara dengan dalih menanamkan investasi juga 

menggunakan tenaga kerja dari negara asal untuk dipekerjakan di  negara tujuan 

investasi. Sebagai contoh di Indonesia, investasi yang dilakukan oleh China ke 

Indonesia cukup besar, namun China juga mengirimkan tenaga kerjanya untuk 

menjalankan proyek yang dilakukan dengan uang investasinya tersebut. 

Sehingga masuknya FDI ke suatu negara tidak  akan memberikan dampak yang 

signifikan terhadap pertumbuhan jika ada intervensi-intervensi berlebihan dari 

pihak investor. Menurut Nistor (2014), di Romania pernah terjadi beberapa kasus 

yang menunjukkan bahwa FDI juga memberikan dampak negatif terhadap 

pertumbuhan. Dimana setelah privatisasi, investor FDI mengambil keputusan 

untuk menghentikan operasi perusahaan, menggunakan aset dan 

mengembalikan pendapatan.  

Beberapa dampak buruk lain dari masuknya FDI ke host country adalah 

melemahnya posisi kompetitif dari perusahaan lokal apabila dibandingkan 

dengan perusahaan multinasional yang dialiri dana FDI, sehingga inilah yang 

disebut efek mencuri pasar (Melnyk, L. Dkk, 2014). Disamping itu masuknya FDI 

juga akan mengakibatkan terdistorsinya harga faktor atau misalokasi sumber 

daya yang ada, juga beberapa diantaranya meningkatkan arus modal keluar 

lebih besar dibandingkan dengan arus modal masuk akibat pengembalian laba 
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perusahaan ke home country (negara asal MNC) serta distorsi harga karena 

proteksionisme, monopoli pasar,dan menipisnya sumber daya alam yang dapat 

berdampak buruk bagi pertumbuhan. (Singer, H.W., 1950; Predisch, R., 1986; 

Bos, H.C., Sanders, M. and C. Secchi, 1974; Bacha E.L., 1974). 

2.1.3  Modal Manusia dan Pertumbuhan 

 Manusia sebagai modal pembangunan sudah tidak diragukan lagi 

pengaruhnya terhadap kemajuan suatu negara atau daerah. Pentingnya 

investasi pada sumber daya manusia yang dimiliki kini sudah menjadi prioritas 

bagi sebagian besar negara. Tingginya jumlah penduduk mendukung 

pembangunan tumbuh lebih baik dan cepat dari sebelumnya. Tentu saja yang 

berperan dalam mendorong pembangunan adalah sumber daya manusia yang 

berkualitas. Hal inilah yang menjadikan landasan bagi pengambil keputusan atau 

dalam hal ini pemerintah untuk terus meningkatkan investasi pada modal 

manusia guna mendorong pembangunan. 

 Pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kapasitas 

produksi melalui peningkatan kemampuan penyerapan teknologi modern yang 

mampu membantu proses produksi. Selain itu pendidikan juga meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga banyak yang 

menggunakan fasilitas kesehatan dengan baik. Modal manusia dalam bidang 

pendidikan dapat memperbesar pengembalian atas investasi yang mempertinggi 

harapan hidup melalui (Todaro, 2011): 

1. Banyaknya program kesehatan yang bergantung pada keterampilan yang 

dipelajari di sekolah. 

2. Sekolah mengajarkan kesehatan dan kebersihan pribadi dasar. 

3. Pendidikan dibutuhkan guna membentuk dan melatih petugas kesehatan 
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4. Mendorong masyarakat untuk menunda kelahiran anak guna 

meningkatkan kesehatan. 

 Teori modal manusia atau Human capital Theory sudah lama 

dikembangkan oleh Theodore Schultz pada tahun 1961 dengan judul Investment 

In Human capital pada Jurnal The American Economic Review. Menurutnya 

investasi yang dilakukan guna meningkatkan pembangunan manusia penting 

dilakukan, diantaranya adalah dengan pendidikan. Pendidikan dianggap suatu 

investasi dalam pembangunan, baik itu pembangunan manusia itu sendiri 

maupun pembangunan ekonomi daerah atau negara. Schultz menempatkan 

manusia sebagai fokus utama dalam pembangunan sehingga mau tidak mau 

investasi itu harus dilakukan guna mendorong pembangunan. Melalui 

pendidikanlah terjadi transfer ilmu dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian, 

teknologi,serta dapat mendorong manusia dalam berinovasi guna meningkatkan 

produktivitasnya (Schultz, 1961). 

 Ada pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan bagaimana peran 

dari modal manusia dalam pembangunan, yaitu pendekatan oleh Nelson (1966) 

dan (Lucas, 1988). Nelson (1966) menyebutkan bahwa faktor terpenting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah modal manusia. Yang menjadi 

pembeda pertumbuhan ekonomi antar negara adalah besarnya jumlah modal 

manusia. Menurutnya pendidikan memegang kunci penting dalam merubah 

modal manusia menjadi lebih baik, lebih terdidik, dan lebih kompeten untuk 

mengisi lapangan pekerjaan yang sesuai dan tersedia. Sehingga tenaga kerja 

yang ada akan lebih mampu untuk menerima perubahan struktur dan melakukan 

inovasi selama proses kegiatan ekonomi berlangsung guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 
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 Sedangkan pendekatan yang kedua dikemukakan oleh Lucas, (1988). 

Menurutnya pembentukan kualitas modal manusia tidak ditentukan pada saat ini 

saja namun kontribusi antar generasi yang menjadikan kualitas modal manusia 

menjadi lebih baik. Ada dua efek dari peningkatan modal manusia yaitu efek 

produktivitas eksternal dan produktivitas internal. Dalam hal ini pembentukan 

modal manusia tidak hanya berasal dari peningkatan secara individu saja namun 

juga peningkatan pada produktivitas para pekerja dengan keahlian yang sama. 

Peningkatan pada kualitas modal manusia dapat dilakukan melalui dua cara 

yaitu pendidikan dan learning by doing. 

 Dalam menelaah hubungan pendidikan dan pembangunan ekonomi 

melibatkan dua proses yang mendasar yaitu (i) interaksi antara permintaan 

bermotif ekonomi serta respon penawaran bermotif politik dan (ii) perbedaan 

antara manfaat dan biaya sosial maupun pribadi dari berbagai tingkat 

pendidikan. Dari sisi permintaan pendidikan dipengaruhi oleh (i) prospek pelajar 

di masa datang dimana mereka yang berpendidikan tinggi untuk mendapat 

pendapatan yang lebih besar dan (ii) biaya pendidikan yang harus dikeluarkan  

atau ditanggung peserta didik. Sedangkan dari sisi penawaran pendidikan jumlah 

sekolah dari tingkat dasar,menengah,hingga pendidikan tinggi ditentukan oleh 

proses politik yang sama sekali tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi. Proses 

politik yang memberikan tekanan terhadap jumlah pendidikan bisa diartikan 

sebagai penawaran publik terkait pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. 

 Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Melalui pendidikan, manusia akan menjalani setiap proses transfer ilmu 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, bahkan teknologi. Hal tersebutlah 

yang kemudian diharapkan akan menjadi salah satu pegangan manusia untuk 

melanjutkan hidupnya, meningkatkan harkat dan martabatnya, sampai 
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meningkatkan pendapatannya. Arteaga (2018) mengatakan bahwa pendidikan 

berkontribusi pada peningkatan pendapatan individu karena tingkat pendidikan 

seseorang mampu menentukan upah yang akan diperolehnya.  

 Ilmu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta penguasaan 

teknologi menjadi nilai jual tersendiri bagi para tenaga kerja. Mereka yang 

memiliki keahlian tertentu akan menjadi aset berharga bagi perusahaan. 

Penggunaan tenaga kerja yang terampil dapat mendorong perusahaan untuk 

lebih meningkatkan kapasitas produksinya. Lebih jauh lagi peningkatan pada 

kualitas pendidikan dalam jangka panjang akan dapat mendorong pertumbuhan 

menjadi lebih baik.  Hanushek (2013) telah membuktikan di dalam penelitiannya 

bahwa kualitas pendidikan akan mampu menjadi alat dalam mendorong negara 

berkembang menjadi lebih baik dan dalam jangka panjang akan dapat bersaing 

dengan negara maju. Solaki  (2013) mengatakan bahwa pendidikan dapat 

mendorong pertumbuhan dan terdapat hubungan kausalitas terarah dari 

pendidikan tinggi ke pertumbuhan. 

 Peningkatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh peningkatan kualitas 

pendidikan juga dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan bagi para tenaga 

kerja yang terampil. Dengan meningkatnya pendapatan, secara umum akan 

meningkatkan konsumsi jika diasumsikan investasi yang dilakukan tetap. 

Peningkatan konsumsi agregat secara keseluruhan akan dapat meningkatkan 

pertumbuhan.  

2.1.4  Korupsi dan Pertumbuhan 

 Korupsi menurut UU NO.31/1999 dan UU No.20/2001 adalah perbuatan 

yang mencakup tindakan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain 

yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan 
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kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara 

(pasal 3), kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11), kelompok delik 

penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10), delik pemerasan dalam jabatan 

(pasal 12), delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7), delik gratifikasi 

(pasal 12B dan 12C).  

 Menurut Transparency International (TI), korupsi merupakan tindakan dan 

perilaku yang ditujukan untuk memperkaya diri secara tidak pantas serta 

melanggar hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan oleh 

pejabat publik, politisi maupun pegawai negeri. Menurut Bank Dunia korupsi 

diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan publik untuk 

meningkatkan keuntungan pribadi baik yang dilakukan oleh pejabat publik 

maupun pihak swasta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi 

adalah tindakan memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan yang 

melanggar hukum, ilegal, dan tindak pantas yang dilakukan oleh perorangan 

maupun lembaga baik dari pemerintahan dan swasta dengan tujuan 

meningkatkan keuntungan politik dan materi individu. 

 Jenis-jenis korupsi menurut Anwar (2006) secara lebih operasional adalah 

sebagai berikut: 

1. Korupsi ekstortif, tindakan korupsi yang meliputi tindakan suap yang 

dilakukan oleh pihak pengusaha kepada penguasa atau pemerintah. 

2. Korupsi manupulatif, tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau 

badan usaha untuk kepentingan ekonomi kepada pemerintah untuk 

membuat peraturan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 
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3. Korupsi nepolistik, tindakan korupsi karena adanya hubungan 

kekeluargaan. 

4. Korupsi  subversif, tindakan yang dilakukan dengan penyalahgunaan 

wewenang yang mengambil kekayaan negara untuk dialihkan ke pihak 

asing untuk mengambil sejumlah keuntungan pribadi. 

  Secara umum dampak adanya korupsi akan mengurangi pendapatan 

negara, meningkatkan utang negara, serta berkontirbusi besar pada nilai defisit 

fiskal. Lebih jauh lagi korupsi juga mendistorsi berbagai sumber daya yang 

seharusnya dapat digunakan secara produktif. Korupsi menimbulkan inefisiensi 

pada seluruh kebijakan dan aturan yang dibuat sehingga menjadikan pemerintah 

tidak mampu melakukan perbaikan melalui kebijakan dan aturan baru karena 

adanya kegagalan pasar. Korupsi juga meningkatkan biaya pajak yang harus 

dibayarkan oleh seseorang karena meningkatnya biaya produksi sehingga 

menghambat kesejahteraan masyarakat. Bahkan lebih buruk lagi, korupsi juga 

dapat meningkatkan angka kemiskinan karena berbagai sasaran pemerintah 

banyak yang tidak tercapai. 

 Mengikuti model pertumbuhan endogen berdasarkan Cieślik & Goczek 

(2018) dimana produksi pada host country adalah sebagai berikut: 

                                        (6) 

Dimana dY(t) adalah output, K(t) adalah kapital atau modal fisik dan modal 

manusia, dan z(t) adalah guncangan pada produktivitas. Kemudian tingkat 

korupsi, λ, digambarkan oleh inovasi pada proses Poisson (memindahkan 

sejumlah sumber daya secara acak untuk sektor-sektor administrasi yang tidak 

produktif), P(t, λ), dengan pergerakan yang rendah δ dari stok modal yang 
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dialokasikan oleh investor untuk host country ke dalam sektor birokrasi yang 

tidak produktif. Sehingga return to capital pada host country menjadi: 

        
                       

        
 

                                                                                                (7) 

 Dengan demikian, korupsi memiliki dampak dapat mengurangi 

pengembalian atas modal pada host country. Yang berarti bahwa korupsi juga 

merusak asumsi teori pertumbuhan endogen dimana dalam teori tersebut 

dikatakan dalam pertumbuhan tidak adanya diminishing return. 

 Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa terdapat hubungan 

kausalitas negatif antara korupsi dengan PDB per kapita, namun arah 

hubungannya masih tidak jelas. Dalam bukunya, Lambsdorf (2007) mengatakan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang bergerak dari tingkat korupsi yang tinggi 

ke arah rendahnya pendapatan. Sedangkan Treisman (2000) dan Paldam (2002) 

mengatakan bahwa transisi dari kondisi korupsi yang tinggi ke korupsi yang 

rendah adalah memalui produk pembangunan ekonomi. Artinya bahwa 

kemampuan negara dalam menciptakan produk-produk pembangunan ekonomi 

yang lebih baik mampu memberikan dampak positif terhadap menurunnya tingkat 

korupsi yang tinggi. 

 Korupsi memiliki potensi merusak dan menghambat pembangunan 

berkelanjutan dari berbagai aspek. Sejauh mana dampak korupsi yang dapat 

dirasakan ditentukan oleh lembaga pemerintah dan modal aset yang ada karena 

dua hal tersebut memiliki pengaruh untuk mengendalikan peluang dan insentif 

bagi politisi dan birokrat untuk terlibat pada penjualan aset publik demi 

meningkatkan keuntungan pribadi (Shleifer dan Vishny, 1993). Kebanyakan 
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pelaku korupsi memanfaatkan wewenang dan kekuasaannya untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar melalui pemberlakuan 

kebijakan yang hanya menguntungkan beberapa pihak, proteksi usaha bagi 

pengusaha yang memiliki koneksi dengan oknum pemerintah, serta kemudahan 

perijinan bagi yang bersedia membayar lebih untuk “kemurahan hati” oknum 

pemerintah.  

 Jika lembaga pemerintah mampu bekerja secara efisien sebagai 

instrumen demokrasi, maka masyarakat akan mampu mempengaruhi kebijakan. 

Apabila diasumsikan bahwa masyarakat peduli terhadap hasil dari kebijakan 

pemerintah dan tingkat korupsi, maka masyarakat seharusnya dapat memantau 

kinerja dari pemerintahan, mendeteksi siapa yang seharusnya bertanggungjawab 

atas hasil yang tidak diinginkan,serta meminta pertanggungjawaban kepada 

yang bersangkutan (Potter dan Tavits, 2011). 

 Rent seeking merupakan akar dari korupsi dimana kaum kapitalis dan 

pengusaha yang memiliki modal akan mendapatkan keuntungan dengan cara 

menjalin hubungan dengan birokrasi. Pemburu rente yang dalam hal ini adalah 

pengusaha yang memiliki modal mencari dan mendapatkan kesempatan dan 

peluang untuk mendapatkan sumberdaya, proteksi usaha, atau wewenang 

tertentu yang diatur dan diberikan oleh birokrasi atau pemerintah. Dalam teori ini 

rente yang dimaksud bukanlah rente atau sewa seperti yang disebutkan oleh 

ekonom klasik yaitu sewa sebagai salah satu balas jasa faktor produksi. Namun 

makna rente disini lebih ke arah negatif yaitu selisih antara nilai pasar akibat 

adanya “kemurahan hati” oleh birokrasi dengan jumlah yang harus dibayarkan 

kepada birokrasi atau pemerintah oleh  penerima rente. Sehingga secara 

sederhana perburuan rente dapat diartikan juga sebagai pencarian keuntungan 

lebih oleh pengusaha dengan memanfaatkan wewenang dan kekuasaan dari 
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birokrasi atau penguasa melalui selisih nilai yang diterima dengan yang 

dibayarkan atas “kemurahan hati” penguasa. Rent seeking ini dapat berupa 

perburuan pendapatan melalui monopoli, perijinan (lisensi), maupun penggunaan 

sumberdaya dalam bisnis. Pengusaha akan mendapatkan keuntungan melalui 

persaingan pasar yang tidak sehat. Dengan demikian secara langsung akan 

mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingan pribadi 

pihak yang terkait.. 

 Kelompok kepentingan ini memanfaatkan kekuasaan dan wewenang 

pemerintah dengan mempengaruhi kebijakan dan aturan untuk mendapatkan 

keuntungan melalui proses politik. Keberadaan praktek perburuan  rente (rent 

seeking) menjadikan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak 

efisien karena apapun kebijakan dan aturan yang diberlakukan hanya akan 

menguntungkan kelompok tertentu. Hal inilah yang kemudian mencerminkan 

tidak bertemunya kepentingan para pelaku, yaitu masyarakat dan pemerintah 

(politisi dan birokrat). 

 Rent seeking theory, menurut Aidt (2003) ada tiga kondisi dibawah ini 

yang mendorong terjadinya korupsi:  

1. Kekuasaan atau otoritas yang diskretif. Artinya, pejabat publik memiliki 

wewenang, baik legal maupun tidak untuk menentukan bagaimana 

sebuah keputusan atau kebijakan dijalankan.  

2. Potensi bagi terciptanya rente ekonomi.  

3. Institusi yang lemah. Tanpa adanya  sanksi, pengawasan dan penegakan 

aturan yang ketat dan konsisten, maka rente ekonomi bukan hanya 

sekedar potensi, tapi akan terealisasi.   
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  Pada dasarnya tindakan korupsi sangat merugikan negara, pertama dari 

sisi pendapatannya sedangkan yang kedua dari kesejahteraan masyarakat. Dari 

sisi pendapatan negara jelas dirugikan dengan adanya korupsi karena ada 

sebagian pendapatan yang seharusnya masuk kas negara tetapi justru masuk 

kantong pribadi. Tentu saja dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk 

memajukan perekonomian dan mendorong kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan dari sisi kesejahteraan masyarakat, dana tersebut dapat digunakan 

untuk menunjang fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada, membangun 

infrastruktur, serta dapat juga dialihkan untuk mendukung industri-industri yang 

perlu dikembangkan lagi. 

 Dampak dari tindakan korupsi yang menyimpang ini diuraikan oleh 

Surachmin (2011) dalam bukunya menjadi beberapa poin seperti berikut: 

1. Menurunnya kualitas publik 

2. Meningkatnya kesenjangan sosial 

3. Menyusutnya pendapatan negara 

4. Hilangnya kepercayaan investor 

5. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara 

6. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah 

7. Hukum tidak lagi dihormati 

Berikut bagan yang dapat menggambarkan bagaimana korupsi dapat 

mempengaruhi pertumbuhan. 

 

 

 

 



45 
 

Gambar 5. Bagan Dampak Korupsi 

 

 Apabila dilihat dari sisi investasi, tindakan korupsi dapat meningkatkan 

resiko yang mungkin diperoleh investor ketika menempatkan modalnya pada 

host country. Sehingga beberapa investor enggan untuk berinvestasi di negara 

yang memiliki tendensi tindakan korupsi tinggi. Dengan demikian akan 

berpengaruh pada menurunnya investasi dan aliran modal masuk yang 

kemudian berimbas pada rendahnya produktivitas karena berkurangnya modal 

akibat adanya penurunan pada investasi. Sehingga pada akhirnya akan 

mempengaruhi pertumbuhan yang tidak berkembang. 

 Sedangkan apabila dilihat dari sisi birokrasi, terdapat dua pendapat. Yang 

pertama adalah bahwa korupsi mampu menekan beban biaya yang harus 

dikeluarkan oleh seseorang untuk terus melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini 

sebagai akibat dari penggunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan 

pribadi. Sehingga akan menekan waktu tunggu atau antri yang biasanya 

melibatkan perijinan usaha atau segala yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi 

perusahaan. dengan demikian kegiatan ekonomi akan dapat terus berjalan, 

produktivitas akan meningkat, dan pertumbuhan akan menjadi lebih baik. 

Sedangkan yang kedua, korupsi yang dilakukan melalui birokrasi akan 

meningkatkan praktek rent seeking, dimana beberapa pihak akan menggunakan 
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kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk memperkaya diri. Dalam birokrasi, 

praktek ini dapat berupa kebijakan yang semakin diperketat sehingga akan 

menghambat proses baik perijinan maupun kegiatan ekonomi. sehingga hanya 

beberapa dari mereka yang memiliki koneksi dengan “orang dalam” yang akan 

mendapat keuntungan. Sehingga akan menciptakan pasar persaingan tidak 

sempurna seperti adanya monopoli oleh beberapa perusahaan tertentu. hal ini 

kemudian akan melemahkan kegiatan ekonomi dan berdampak pada 

pertumbuhan. 

 Selain itu, dengan adanya korupsi akan meningkatkan biaya pajak karena 

sebagian pendapatan negara dikantongi sendiri oleh oknum yang terlibat korupsi. 

Disamping itu juga korupsi mengurangi pendapatan negara yang seharusnya 

dapat digunakan untuk kepentingan publik. Berkurangnya pendapatan negara 

selanjutnya dapat mengurangi anggaran belanja pemerintah di berbagai sektor. 

Sehingga pembangunan di berbagai sektor tersebut tidak dapat maksimal karena 

terhambat oleh dana yang tidak mencukupi. Akibatnya adalah kualitas layanan 

publik untuk masyarakat semakin menurun.  

 Ada dua teori besar mengenai dampak korupsi terhadap pertumbuhan 

yang masih menjadi perdebatan, yaitu korupsi sebagai pelumas roda 

pertumbuhan (grease the wheels hypothesis) dan korupsi sebagai penghambat 

rida pembangunan (sand the wheels hypothesis). Korupsi yang dianggap 

sebagai pelumas atau pendorong pembangunan didorong oleh keadaan birokrasi 

yang buruk, seperti birokrasi yang tidak jujur dan terlalu memusat. Tindakan 

korupsi yang melibatkan birokrasi dapat meminimalisir waktu tunggu atau antri 

sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang 

bersangkutan. Tindakan suap ini memberikan insentif kepada oknum-oknum 

tertentu untuk mempercepat prosesnya. Tindakan korupsi seperti ini didorong 
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oleh adanya peraturan yang ketat dan proses yang panjang. Tindakan seperti 

gratifikasi, uang pelicin, dan suap pada akhirnya digunakan oleh para oknum 

yang menginginkan kemudahan diatas aturan dan kebijakan yang menghambat 

tersebut. Hanya mereka yang memiliki koneksi atau dekat dengan oknum pelaku 

tindak korupsi yang akan diberikan kemudahan serta dilindungi demi keuntungan 

pribadi. Selain itu, korupsi sebagai pelumas pembangunan juga didasarkan pada 

banyaknya oknum aparat pemerintah yang menerima suap atau bahkan menjual 

layanan dan barang publik secara ilegal. Oknum aparat pemerintah akan 

menerima seluruh pembayaran untuk dirinya sendiri. Konsumen mendapatkan 

layanan dan barang publik dibawah harga seharusnya sehingga mengurangi 

pendapatan negara yang kemudian beralih ke kantong pribadi oknum-oknum 

tidak bertanggungjawab. Huang (2016), Leff (1964) dan Aidt (2008) telah 

membuktikan korupsi tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ketika kondisi 

pemerintahan dan birokrasi buruk, namun justru pada tingkat tertentu korupsi 

akan mendorong pertumbuhan menjadi lebih baik. 

 Korupsi sebagai penghambat roda pembangunan telah banyak 

disebutkan sebelumnya. Dimulai dari kondisi birokrasi yang buruk, banyaknya 

oknum yang melakukan tindakan korupsi pada akhirnya akan mengurangi 

pendapatan negara secara agregat. Oknum yang terlibat dalam tindakan korupsi 

seperti ini akan terus menerima suap dari pihak luar untuk mempertahankan 

sumber pendapatan ilegal tersebut. Tentu saja dalam praktek korupsi tidak hanya 

satu atau dua orang saja, namun pasti ada beberapa orang yang terlibat 

sekaligus dalam suatu tindakan korupsi. Dampaknya akan terlihat pada kualitas 

pelayanan publik bagi masyarakat. Buruknya kondisi birokrasi dan tingginya 

tingkat korupsi akan menurunkan kualitas layanan publik yang bisa diberikan 

kepada masyarakat. Selain itu juga korupsi dapat meningkatkan beban belanja 



48 
 

pemerintah, dimana tidak hanya untuk pembangunan saja namun juga biaya 

guna memperbaiki buruknya birokrasi dan menutup biaya-biaya yang timbul 

akibat tindakan korupsi. Tidak hanya itu, adanya korupsi meningkatkan biaya 

produksi oleh beberapa perusahaan karena adanya “dana siluman” yang 

menambah deretan biaya-biaya yang diperlukan selama produksi. Sehingga 

pada akhirnya akan menurunkan produktivitas karena berkurangnya dana yang 

seharusnya digunakan untuk meningkatkan produksi justru teralihkan. Méon dan  

Sekkat (2005) mengatakan bahwa korupsi akan lebih merusak pertumbuhan 

negara ketika kondisi pemerintahan buruk. Cieślik & Goczek (2018) dan Farooq, 

Shahbaz, Arouri, & Teulon (2013) juga mendukung hipotesis ini bahwa korupsi 

sangat merusak dan mengganggu pertumbuhan ekonomi di suatu negara.  

2.2  KAJIAN EMPIRIS 

 Kajian empiris merupakan kajian yang didasarkan oleh penelitian-

penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Baik 

terkait teori maupun hasil yang diperoleh. Berikut hasil penelitian yang dijadikan 

kajian empiris pada penelitian ini.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Kanewar (2017) menunjukkan hasil bahwa 

FDI dan pengiriman uang secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Kepulauan Fuji baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil dari 

penelitian oleh Silajdzic & Mehic (2015) menunjukkan bahwa pengaruh positif 

FDI terhadap pertumbuhan ekonomi juga dikaitkan dengan kemampuan 

pencarian pengetahuan dan efisiensi FDI yang lebih besar.  

 Penelitian lain yang memberikan hasil yang  sama adalah penelitian dari 

Ameen & Khalid (2015) dimana FDI secara bersama-sama dengan 

pembangunan modal manusia memberikan kontribusi yang cukup besar 
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terhadap pertumbuhan ekonomi bagi host country. Namun teknologi pada FDI 

masih belum cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jika 

dikombinasikan dengan modal manusia. Penelitian Nistor, 2014 memberikan 

hasil bahwa FDI berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara positif 

pada host country tergantung pada area dan wilayah dari investasi asing 

tersebut. Selain itu besarnya pengaruh FDI tergantung pada besarnya kualitas 

dan kuantitas aliran FDI. 

 Kajian empiris yang digunakan dalam penelitian ini terkait hubungan 

antara modal manusia atau pendidikan dengan pertumbuhan diperlihatkan oleh 

penelitian Arteaga (2018) yang menunjukkan hasil bahwa modal manusia 

memerankan peranan penting dalam menentukan upah. Hasil temuan ini sesuai 

dengan konsep di atas bahwa dengan adanya modal manusia dapat 

meningkatkan pendapatan. Sedangkan hasil temuan penelitian yang dilakukan 

oleh Hanushek (2013), mengatakan bahwa pertumbuhan negara berkembang 

tidak akan bisa menandingi negara maju apabila kualitas dari pendidikan itu 

sendiri tidak diperbaiki. Penelitian lain juga membuktikan bahwa modal manusia 

memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan.  

 Li & Wang (2016) menunjukkan bahwa berbagai jenis modal manusia 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur yang berbeda: modal 

manusia dasar berkontribusi terhadap pertumbuhan melalui "saluran akumulasi 

faktor" dan modal manusia maju melalui "saluran produktivitas", baik secara 

individu maupun secara simultan. Mariana (2015) menemukan bahwa pendidikan 

sebagai penentu pertumbuhan ekonomi di Romania, hasilnya menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara PDB per kapita dengan jumlah siswa. 

Kemudian dilakukan uji  model VEC dan memberikan hasil bahwa jumlah siswa 

pada pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang positif terhadap 
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pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Agiomirgianakis (2002) juga 

menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan kausalitas langsung antara primary 

dan secondary education terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk 

tertiary education memiliki hubungan kausalitas yang bersifat terbalik dengan 

pertumbuhan ekonomi.  

 Sedangkan untuk kajian empiris mengenai pengaruh korupsi terhadap 

pertumbuhan diuraikan dalam penelitian Cieślik & Goczek (2018) yang 

menemukan bahwa rendahnya tingkat korupsi di suatu negara memiliki efek 

positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PBD per 

kapita. Sedangkan Méon dan  Sekkat (2005) membuktikan bahwa korupsi akan 

lebih merusak pertumbuhan negara ketika kondisi pemerintahan buruk. Disisi lain 

Farooq, dkk (2013) menunjukkan hasil bahwa korupsi memberikan dampak yang 

buruk dan dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi di Pakistan.  

 Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Huang (2016) justru 

menunjukkan hasil bahwa untuk sebagian besar di Asia, kebijakan anti korupsi 

justru tidak efisien. Sedangkan untuk Korea Selatan, grease the wheels 

hypothesis terbukti dimana korupsi meningkatkan pertumbuhan. Sedangkan 

untuk China meningkatnya pertumbuhan akan mendorong tingkat korupsi. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konseptual 

Gambar 6. Bagan Kerangka Konseptual 

 

 Sumber: Diolah 

Kerangka konseptual yang menjadi landasan penelitian ini adalah seperti 

Gambar 6 di atas. PDB adalah nilai yang menghitung keseluruhan barang dan 

jasa yang diproduksi baik di dalam negeri maupun pendapatan dari faktor 

produksi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. PDB merupakan salah satu 

cara untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Beberapa telah disampaikan pada 

bab 2 mengenai teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil beberapa konsep pertumbuhan dari beberapa teori yang 

telah disebutkan pada bab sebelumnya. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Foreign Direct Investment 

(FDI), Modal Manusia, dan Korupsi dalam mempengaruhi pertumbuhan terutama 

pada peningkatan PDB di kawasan Asia terutama untuk negara maju dan negara 

berkembang yang menjadi fokus pada penelitian ini. FDI merupakan investasi 

yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara menanamkan 

modalnya di perusahaan cabang di berbagai negara baik modal untuk 

operasional maupun transfer teknologi. Tujuannya jelas bahwa untuk 

meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Tujuan ini secara 

langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB negara baik dalam 

jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Dengan adanya tambahan modal 

yang disertakan dalam proses produksi berupa modal uang maupun teknologi, 

tentu saja juga akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan permintaan 

tenaga kerja. Untuk perusahaan yang menggunakan sektor padat karya, dengan 

adanya tambahan modal akan meningkatkan permintaan tenaga kerja secara 

keseluruhan untuk mengimbangi sumber daya yang digunakan guna 

meningkatkan produktivitas. Sedangkan untuk perusahaan yang menggunakan 

sektor padat modal, penanaman modal yang berupa teknologi pada akhirnya  

akan menggeser penggunaan tenaga kerja dan menggantinya dengan teknologi 

yang lebih canggih. Namun baik perusahaan padat modal maupun perusahaan 

padat karya, masuknya FDI akan mampu mendorong peningkatan pada 

produktivitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan melalui total output 

agregat. 

Dalam hal tidak stabilnya permintaan tenaga kerja, modal manusia 

menjadi isu yang penting dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kualitas manusia atau tenaga kerja agar lebih mampu dan kompeten dalam 

bidangnya masing-masing. Modal manusia yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah pendidikan. Melalui pendidikanlah terjadi transfer ilmu dan pengetahuan, 

keterampilan dan keahlian, teknologi,serta dapat mendorong manusia dalam 

berinovasi guna meningkatkan produktivitasnya (Schultz, 1961). Investasi pada 

bidang pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas modal 

manusia. Investasi pemerintah dalam bidang pendidikan dilakukan dengan cara 

menambah jumlah fasilitas sekolah, pelatihan bagi guru dan tenaga pengajar, 

beasiswa, bahkan subsidi untuk biaya sekolah dan pembangunan gedung-

gedung sekolah. Dengan melalui proses pendidikan, seseorang akan mampu 

meningkatkan kemampuan dan keterampilannya yang kemudian akan 

berdampak terhadap produktivitas dari masing-masing sumber daya manusia. 

Peningkatan ini selanjutnya juga akan mendorong laju pertumbuhan dan PDB 

suatu negara. 

Namun yang menjadi masalah utama di hampir setiap negara adalah 

korupsi. Tindakan korupsi tentu saja sangat merugikan negara dan masyarakat. 

Secara umum korupsi berdampak pada menurunnya kualitas layanan publik 

yang dapat disediakan oleh pihak pemerintah akibat menurunnya APBN maupun 

APBD untuk masing-masing bidang, beberapa investasi pemerintah tidak 

berjalan dengan baik, gagalnya proyek pembangunan dengan bantuan luar 

negeri, serta mengancam pembangunan. Korupsi yang diakibatkan oleh 

buruknya birokrasi mengakibatkan kegagalan pasar serta tidak efisiennya 

kebijakan pemerintah. Setiap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dimana oknum tindak korupsi memiliki wewenang hanya akan 

menguntungkan kelompok tertentu saja. Perijinan usaha dengan berbagai syarat 

dan aturan juga turut mendorong tindakan korupsi berupa pemberian uang 

pelicin oleh pengusaha yang memiliki modal besar kepada para pejabat yang 

berwenang agar usahanya dapat terus berjalan.  Hal inilah yang kemudian 
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menciptakan monopoli pasar bagi mereka yang mau dan bersedia membayar 

suap dan gratifikasi kepada oknum pemerintah. Dengan demikian akan 

melemahkan daya saing bagi sekelompok orang yang tidak “membeli” proteksi 

usaha dari oknum terkait yang kemudian akan berdampak kepada menurunnya 

produktivitas sebagian perusahaan. Selain itu juga adanya korupsi juga 

memberikan dampak negatif terhadap aliran masuk FDI. Dimana tendensi 

perilaku korupsi menjadikan suatu negara memiliki risiko yang tinggi terhadap 

investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Tentu saja hal ini juga 

dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat pertumbuhan. Di dalam 

penelitian ini menggunakan Corruption Perception Index (CPI) sebagai indikator 

dari variabel korupsi. Angka yang ditunjukkan oleh CPI merupakan hasil dari 

survey pada pelaku usaha yang menunjukkan tendensi korupsi di negara 

tertentu. Dimana nilainya antara 0 hingga 100, semakin tinggi nilainya maka 

semakin rendah tingkat korupsinya serta semakin rendah nilainya maka semakin 

tinggi tingkat korupsinya. 

3.2  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah disampaikan pada Bab I yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Hipotesa Sumber 

H1 Variabel Foreign Direct 

Investment berpengaruh positif 

terhadap Produk Domestik Bruto 

Kanewar (2017), Silajdzic & Mehic 

(2015), Ameen & Khalid (2015), Nistor 

(2014) 

H2 Variabel Gross Enrollment Ratio 

Tertiary berpengaruh positif 

terhadap Produk Domestik Bruto 

Schultz (1961), Arteaga (2018), 

Hanushek (2013), Li & Wang (2016) 

H3 Variabel CPI berpengaruh positif 

terhadap Produk Domestik Bruto 

Lambsdorf (2007), Cieślik & Goczek 

(2018), Farooq, dkk (2013), Huang 

(2016) 

Sumber: diolah 

3.3  Definisi Operasional 

Berdasarkan pemaparan pada kerangka konseptual dan hipotesis-

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, berikut definisi variabel yang 

digunakan: 

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Satuan 
Sumber 

Data 

Peneliti 

Sebelumnya 

Produk 

Domestik 

Bruto (PDB) 

 

nilai yang menghitung keseluruhan 

barang dan jasa yang diproduksi baik di 

dalam negeri maupun pendapatan dari 

faktor produksi di luar negeri dalam 

jangka waktu tertentu 

Dalam 

US$ 

World Bank Nistor (2014), 

Ameen dkk 

(2015) 

Foreign Direct 

Investment 

penanaman modal dalam jangka panjang ke 

sebuah perusahaan di negara lain 

Dalam 

US$ 

World Bank Ameen dkk 

(2015), Dutta 

dkk (2017) 

Gross 

Enrollment 

Ratio Tertiary  

total pendaftaran, tanpa memandang 

usia, terhadap populasi kelompok usia 

yang secara resmi sesuai dengan 

tingkat pendidikan yang diperlihatkan 

Dalam 

persen 

World Bank Agiomirgiana

kis (2002), 

Mariana 

(2015), 

Huang (2009) 
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Variabel Definisi Satuan 
Sumber 

Data 

Peneliti 

Sebelumnya 

Corruption 

Perception 

Index 

Tendensi atau kecenderungan tindak 

korupsi di suatu negara 

Dalam 

score 

Transparency 

International 

Farooq dkk 

(2013), 

Huang (2015) 

Sumber: diolah 

Berikut definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

1. PDB adalah nilai yang menghitung keseluruhan barang dan jasa yang 

diproduksi baik di dalam negeri maupun pendapatan dari faktor produksi 

di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 

2. Foreign Direct Investment atau Investasi Asing Langsung merupakan nilai 

total investasi asing yang masuk ke negara-negara Asia dikurangi dengan 

jumlah investasi asing yang keluar dari negara-negara di Asia yang 

dihitung dalam satuan juta US$ secara annualy. 

3. Dalam penelitian ini pendidikan yang digunakan adalah dengan Angka 

Partisipasi Kasar pada lever tersier (Gross Enrollment Ratio, Tertiary) 

dalam presentase (%). Angka ini merupakan rasio total pendaftaran, 

tanpa memandang usia, terhadap populasi kelompok usia yang secara 

resmi sesuai dengan tingkat pendidikan yang diperlihatkan di masing-

masing negara di Asia secara annualy. Pendidikan tersier biasanya 

membutuhkan syarat minimum penerimaan yaitu keberhasilan 

penyelesaian pendidikan di tingkat menengah. 

4. Corruption Perception Index (CPI) menunjukkan tendensi atau 

kecenderungan tindak korupsi pada suatu negara dengan cara 

melakukan survey pada sejumlah pelaku usaha di berbagai negara. 
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Nilainya berkisar antara 0 hingga 100. Dimana semakin tingginya nilainya 

maka mengindikasikan negara tersebut semakin bersih dari korupsi. 



58 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dimana dalam 

kerangka pikir dan hipotesis dibentuk berdasarkan teori-teori yang mendasarinya. 

Penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif karena data 

yang digunakan merupakan data angka. Tujuan digunakannya pendekatan 

kuantitatif adalah untuk mengukur dan menjelaskan pengaruh antar variabel 

yang digunakan selama penelitian ini dimana PDB sebagai variabel dependen 

dan FDI, Gross Enrollment Ratio Tertiary yang merupakan indikator modal 

manusia, dan Korupsi sebagai variabel independen dengan penekanan pada 

teori dan penggunaan prosedur analisis statistik. Dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, maka hasilnya akan lebih mudah dibuktikan karena 

bersifat empiris serta dibantu dengan teknik analisis kuantitatif yang baku. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai explanatory research, di mana melihat 

hubungan kausal antar variabel di dalam penelitian melalui pengujian hipotesis. 

4.2  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data runtun waktu dengan individual atau 

yang biasa disebut dengan data panel. Runtun waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini dimulai tahun 2003 hingga 2015 sedangkan untuk individualnya 

menggunakan 8 negara di Asia sebagai perwakilan dari kawasan Asia yaitu 

Qatar, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Thailand, Malaysia, India. 

Sumber dari data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari data publikasi 

oleh World Bank untuk data PDB, FDI, dan Gross Enrollment Ratio Tertiary untuk 

masing-masing negara. Sedangkan data Korupsi diperoleh dari data publikasi 

oleh Transparency International untuk masing-masing negara. 
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4.3 Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah semua negara di Asia baik yang 

merupakan negara maju maupun negara berkembang. Sedangkan untuk sampel 

penelitian ini adalah memasukkan 4 negara maju (high income) dan 4 negara 

berkembang (middle income) untuk mewakili populasi seluruh negara di kawasan 

Asia. Sampel negara maju pada penelitian ini adalah Korea Selatan, Qatar, 

Hongkong dan Jepang. Dan untuk negara berkembang adalah Indonesia, 

Malaysia, Thailand, dan India untuk tahun 2003 hingga 2015. 

Penentuan sampel di dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi yang 

didasarkan pada Gross National Income (GNI) per kapita yang dirilis oleh World 

Bank pada tahun 2017. Dimana penggunaan GNI per kapita untuk menentukan 

klasifikasi negara tidak hanya mengukur pendapatan per kapita saja namun juga 

ukuran non-moneter lainnya seperti angka harapan hidup, kualitas hidup, angka 

kematian anak, dan pendaftaran di sekolah. Untuk negara dengan klasifikasi high 

income diperoleh 4 negara di Asia yaitu Qatar, Hongkong, Jepang, dan Korea 

Selatan yang kemudian digunakan sebagai sampel untuk negara maju. 

Sedangkan negara dengan klasifikasi middle income diperoleh 4 negara di Asia 

yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India yang kemudian digunakan sebagai 

sampel untuk negara berkembang. 

4.4  Pengukuran Data 

Berikut pengukuran data dari variabel dependen dan variabel independen 

yang digunakan: 

1. Produk Domestik Bruto (PDB) 

PDB diukur dengan menjumlahkan seluruh hasil produksi baik barang 

maupun jasa di dalam negeri dan seluruh hasil produksi yang dihasilkan 
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oleh warga negara di luar negeri dari seluruh sector yang ada. Data yang 

digunakan menggunakan satuan US$. 

PDB = VASektor Primer + VASektor Sekunder + VASektor Tersier 

Keterangan:   PDB = Produk Domestik Bruto 

   VA = Value Added 

 

2. Foreign Direct Investment (FDI) 

Pengukuran FDI pada penelitian ini adalah dengan mengurangi jumlah 

aliran FDI yang masuk ke negara di Asia dengan jumlah aliran FDI yang 

keluar dari negara di Asia dengan satuan US$. 

FDI Net Inflow = FDI Inflow – FDI Outflow 

 

3. Gross Enrollment Ratio Tertiary 

Cara pengukurannya adalah membagi total pendaftaran, tanpa 

memandang usia, terhadap populasi kelompok usia yang secara resmi 

sesuai dengan tingkat pendidikan yang diperlihatkan. 

       
                                      

                                   
        

Keterangan: GERT = Gross Enrollment Ratio Tertiary 

 

 

4. Corruption Perception Index (CPI) 

Pengukuran variabel korupsi oleh Transparency International (TI) 

dilakukan dengan melakukan survei terhadap pelaku usaha di berbagai 

negara. Nilainya berupa indeks antara 0 (tinggi korupsi) hingga 100 

(rendah korupsi). 
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4.5  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Dimana 

dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu PDB sedangkan 

untuk variabel independennya adalah FDI, Gross Enrollment Ratio Tertiary, dan 

CPI yang masing-masing variabelnya memiliki runtun waktu dari tahun 2003 

hingga 2015 untuk 8 negara Asia yaitu yaitu Qatar, Hongkong, Korea Selatan, 

Jepang, Indonesia, Thailand, Malaysia, India. 

Analisis regresi data panel adalah analisis dengan menggunakan 

perpaduan antara data runtun waktu (time series) dan indvidu (cross section) 

dimana data panel sendiri dapat diartikan sebagai pergerakan dari waktu ke 

waktu dari unit-unit individual yang berbeda (Gujarati, 2012). Dengan 

menggabungkan data runtun waktu (time series) dengan individu (cross section) 

menjadikan data panel memiliki jumlah data yang cukup besar tanpa perlu 

melakukan treatment khusus terhadap data yang tersedia. 

Penggunaan data panel memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 

(Gujarati, 2012): 

1. Data panel dapat mengatasi masalah heterogenitas karena 

menggunakan lebih dari satu subyek atau dalam penelitian menggunakan 

negara-negara di kawasan Asia 

2. Perpaduan data time series dan data cross section memberikan hasil 

yang lebih efisien dan meminimalkan kolinearitas antarvariabel 

3. Data panel paling sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan karena 

dalam analisisnya mempelajari cross section secara berulang-ulang 

4. Data panel mampu mengukur dampak yang tidak dapat dilihat pada data 

runtun waktu (time series) murni maupun individu (cross section) murni. 
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5. Memudahkan dalam mempelajari model perilaku yang rumit 

6. Dapat meminimumkan bias yang terjadi karena menggunakan data yang 

besar jika dijumlahkan. 

Tidak hanya keunggulan saja yang dimiliki oleh data panel tetapi juga 

beberapa kelemahan (Baltagi, 2005). Diantaranya adalah dimensi waktu yang 

digunakan. Biasanya sebuah penelitian yang menggunakan data panel akan 

mengambil sampel runtun waktu tiap individu yang lebih pendek dibandingkan 

dengan data time series, sehingga maka argumen asymtotic karakteristik data 

panel akan berkurang. 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi 

parameter dari model data panel, diantara sebagai berikut: 

1. Koefisien Tetap Antar Waktu dan Indivdu (Ordinary Least Square (OLS) 

atau Common Effect) 

Teknik ini mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan perilaku antara 

individu (cross section) yang digunakan pada berbagai kurun waktu (time 

series). Sehingga teknik ini mirip dengan estimasi biasa atau Ordinary 

Least Square pada data time series maupun cross section. Yang 

membedakan adalah bentuk datanya yang berupa data panel.  

2. Fixed Effect Model / FEM 

Teknik ini mengasumsikan bahwa terdapat intercept yang tidak konstan 

yang memungkinkan adanya variabel yang tidak masuk dalam 

persamaan model. Sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan perilaku 

antar individu dan waktu pada data yang digunakan.  

3. Random Effect Model / REM 
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Teknik ini hampir mirip dengan FEM, yang membedakannya adalah 

bahwa perbedaan perilaku antar individu dan waktu tidak dijelaskan lewat 

intercept akan tetapi melalui error yang dimungkinkan akan terus 

berkorelasi sepanjang waktu dan individu. 

Untuk menentukan model manakah yang paling sesuai dengan model 

yang digunakan di dalam penelitian, maka terdapat beberapa teknik estimasi 

regresi yang dapat dilakukan, yaitu (Ekananda, 2015):  

1. Chow Test 

Uji Chow dimaksudkan untuk menentukan model manakah diantara OLS 

dan FEM yang lebih baik digunakan untuk dilakukan estimasi data panel. 

Hipotesis dalam Chow Test adalah: 

H0 : Common Effect atau pooled OLS 

H1: Fixed Effect Model / FEM 

2. Hausman Test 

Uji Hausman dilakukan untuk menguji secara statistik guna memilih 

antara FEM atau REM yang paling tepat digunakan. Hipotesisnya adalah: 

H0 : Random Effect Model / REM 

H1 : Fixed Effect Model / FEM 

3. Lagrange Multiplier Test 

Pengujian ini dilakukan untuk apakah model REM lebih baik digunakan 

dalam estimasi dibandingkan dengan OLS. Hipotesisnya adalah: 

H0 : Common Effect Model / OLS 

H1 : Random Effect Model / REM 

Secara umum model persamaan regresi untuk data panel adalah sebagai 

berikut (Ekananda, 2016): 

Yit = β0 + β1 Xit + ε ; i = 1,2,3,....,N; t = 1,2,3,….., T    (8) 
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Dimana: 

β0 = konstanta 

β1+n = koefisien 

Y = variabel dependen 

X = variabel independen 

ε = error 

N = jumlah observasi (cross section) 

 T = jumlah waktu (time series) 

 N x T = jumlah data panel 

Dimana dalam model persamaan data panel diatas hanya melihat 

hubungan dan pengaruh antar variabel saja, mirip dengan analisis yang 

menggunakan time series dan cross section, yang membedakan hanya bentuk 

datanya saja. Berikut persamaan yang digunakan dalam penelitian ini: 

PDBit = β0 + β1FDIit + β2HCit + β3CPIit + β3Dummyit + ε  (9) 

Keterangan: 

PDB :  Produk Domestik Bruto 

FDI :  Foreign Direct Investment 

HC :  Human capital (Modal Manusia)/ Gross Enrollment Ratio Tertiary 

CPI :  Corruption Perception Index 

Dummy : Variabel Dummy  

    1 = Negara Maju 

    0 = Negara Berkembang 

β  :  koefisien 

ε  :  error 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum Obyek Penellitian 

5.1.1 Perekonomian Negara Maju di Asia 

 Qatar merupakan negara kaya di dunia dengan nilai PDB tahun 2017 

adalah sebesar 167,6 miliar USD dan PDB per kapitanya mencapai 127.600 

USD atau sekitar 1,8 miliar Rupiah.  

Gambar 7. Perkembangan PDB Qatar 

 

Sumber: World Bank, diolah 

Gambar 7 menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan PDB yang cukup 

baik di Qatar. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2014, namun 

perlahan PDB menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini didorong oleh 

produski minyak dan gas alam yang menjadi andalan Qatar. Dimana minyak dan 

gas bumi menyumbang 50% dari PDB, 85% dari pendapatan ekspor dan 70% 

dari pendapatan pemerintah. Peningkatan harga minyak dan gas amalam 

mamapu mendorong pertumbuhan pada PDnya. Sehingga ini lah yang 

menjadikan Qatar negara dengan pendapatan PDB yang sangat tinggi serta 
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termasuk satu-satunya negara Arab yang masuk 10 negara terjaya di dunia. 

Demi fokus pada upaya untuk terus mengembangkan produski minyak dan gas 

alam, Qatar akan menarik diri dari keanggotaan Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019. Dengan 

begitu Qatar berharap akan lebih mampu untuk meningkatkan produski gas 

alamnya menjadi 110 juta ton per tahun dan produski minyak menjadi 6,5 juta 

barel per hari. 

Hongkong mempunyai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita 

61.020 USD atau setara Rp 823,770 juta. Serta pada tahun 2015 terjadi 

peningkatan pada angka PDB yaitu 264 miliar USD dibandingkan pada tahun 

2014 sebesar 258 miliar USD. Bahkan pada tahun 2017 terus meningkat menjadi 

280,35 miliar USD. 

Gambar 8. Perkembangan PDB Hongkong 

 

Sumber: World Bank, diolah 

Hongkong merupakan salah pusat keuangan internasional terkemuka di 

dunia, dimana layanan jasa di Hongkong memberlakukan pajak rendah, 

kebijakan pelabuhan yang bebas dai intervensi pemerintah, serta pasar 
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keuangan internasional yang mapan. Tiga sektor utama Hongkong diantaranya 

adalah jasa, perdagangan dan pariwisata. Sektor jasa menyumbang lebih dari 

90% dari output ekonominya. Sektor perdagangan Hongkong merupakan entitas 

perdagangan terbesar ketujuh di dunia baik untuk ekspor maupun impor, dimana 

penerimaan dari sektor ini lebih bernilai dibandingkan dengan PDB. impor yang 

dilakukan Hongkong dikarenakan lahan pertanian yang rendah sehingga perlu 

mengimpor bahan makanan dari luar untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan 

sektor pariwisata Hongkong mendorong PDB sebesar 5% dengan menyumbang 

US $32,9 miliar pada tahun 2016 yang kemudian menjadikan Hongkong sebagai 

destinasi wisata terbaik ke-14 di dunia. 

Pada tahun 2017 Korea Selatan mencata angka PDB sebesar 1,53 triliun 

USD lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.  

Gambar 9. Perkembangan PDB di Korea Selatan 

 

Sumber: World Bank, diolah 

Peningkatan ini terjadi secara terus menerus sejak tahun 2009 setelah 
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bias dikatakan bahwa perkembangan PDB memiliki tren yang meningkat. 

Disamping itu, Korea Selatan juga menempati urutan ke 11 pada tahun 2015 dan 

2016 secara global untuk pencapaian angka PDBnya. Hal ini didukung oleh 

semakin berkembangnya berbagai sektor dalam mendorong pertumbuhan PDB 

Korea Selatan seperti sektor ekspor (bidang semi konduktor, peralatan 

telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, kapal dan 

petrokimia) dan sektor impor (plastik, elektronik dan peralatannya, minyak, baja 

dan bahan kimia organik). Dan saat ini Korea Selatan juga masih 

mengembangkan pertumbuhan pada sektor pariwisata. 

PDB Jepang terus mencatat pertumbuhan yang berkembang dari tahun 

ke  tahun. Tercata hingga tahun 2017 PDB Jepang sebesar 6,16 triliun USD.  

Gambar 10. Perkembangan PDB Jepang 

 

Sumber: World Bank, diolah 

Gambar 10 menunjukkan peningkatan pada PDB di Jepang sejak tahun 

2012. Peningkatan ini didorong oleh laju pertumbuhan sektor jasa yang cepat 

serta meluasnya konsumsi masyarakat akan barang tahan lama dan jasa. Sekitar 
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tiga perempat dari seluruh total penghasilan di Jepang ditopang oleh sektor jasa. 

Dimana industri jasa di Jepang berasal dari perbankan, real estate, bisnis 

eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Beberapa nama perusahaan asal 

Jepang telah dikenal di seluruh dunia seperti Mitsubishi UFJ, Mizuho, NTT, 

TEPCO, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokio Marine, Japan Railway, Seven & I, 

dan Japan Airlines. Meskipun pertumbuhan Jepang tidak terlalu besar apabila 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan yang 

berkelanjutan inimerupakan kabar baik baik pemerintah Jepang. Peningkatan 

pada PDB ini didukungoleh kenaikan ekspor yang cukup besar serta adanya 

perbaikan perekonomian secara global. Selain itu terdapat peningkatan atas 

permintaan domestik yang menyusul perbaikan pada infrastruktur, peningkatan 

konsumsi belanja, investasi oleh perusahaan-perusahaan di Jepang. 

5.1.2 Perekonomian Negara Berkembang di Asia 

 Perekonomian Malaysia terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun 

yang dilihat dari nilai PDBnya, sedangkan pertumbuhan ekonominya meningkat 

menjadi 5,8%.  

Gambar 11. Perkembangan PDB Malaysia 

 

Sumber: World Bank, diolah 
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Gambar 11 menunjukkan peningkatan PDB yang cukup signifikan selama 1 

dekade terakhir di Malaysia. Hingga pada tahun 2017 PDB Malaysia mampu 

mencapai 364,36 miliar USD. Pertumbuhan didorong oleh permintaan global 

yang kuat untuk barang elektronik dan persyaratan perdagangan yang lebih baik 

untuk komoditas, seperti minyak dan gas. Saat ini Malaysia sedang menuju 

pencapaian menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mengarahkan agar 

status negara berpendapatn tinggi segera tercapai, Malaysis fokus pada 

peningkatan produktivitas serta mendorong inovasi pada beberapa sector 

diantaranya kesehatan, inklusivitas, kelestarian lingkungan, pengembangan 

modal manusia, serta infrastruktur. 

 Pertumbuhan PDB di Indonesia mengalai kenaikan yang cukup berarti. 

Pada tahun 2013 hingga 2015 tercatat pertumbuhan PDB Indonesia mengalami 

penurunan. Namun, terhitung dari 2015 hingga 2017, PDB Indonesia mencatat 

pertumbuhan yang tinggi.  

Gambar 12. Perkembangan PDB Indonesia 

 

Sumber; World Bank, diolah 

Indonesia, 1.02 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

D
al

am
 T

ri
liu

n
 U

SD
 



71 
 

Dimana pada tahun 2017 PDB Indonesia mencapai 1,02 triliun USD jauh 

lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 932,3 miliar USD. Penurunan PDB 

Indonesia hingga tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah pertumbuhan ekonomi global yang terus melambat sebagai akibat 

melambatnya pertumbuhan China, menurunnya harga komoditas yang 

berlangsung terus menerus, suku bunga Bank Indonesia yang tinggi, kondisi 

politik Indonesia yang tidak stabil, serta rendahnya konsumsi masyarakat. 

Sedangkan peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 ppada PDB Indonesia juga 

ditandai dengan meningkatnya masyarakat Indonesia yang masuk dalam 

kategori kelas menengah yaotu sebesar 52 juta orang pada tahun 2017. 

 Pertumbuhan PDB di Thailand terus menunjukkan pertumbuhan yang 

membaik. Pada tahun 2017 PDB Thailand mencapai 455 miliar USD.  

Gambar 13. Perkembanagan PDB Thailand 

 

Sumber: World Bank, diolah 
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pariwisata serta ekspor barang-barang manufaktur. Pariwisata adalah pendorong 

utama pertumbuhan dan bagian besar dari surplus neraca transaksi berjalan, 

yang mencapai 10,6 persen PDB pada tahun 2017. Namun agar pertumbuhan 

terus membaik, pemerintah Thailand mulai melakukan upaya untuk 

meningkatkan permintaan domestik. Peningkatan pada industrialisasi, 

meningkatnya sektor pengolahan atau manufaktur, dan mulai berkembangnya 

sektor-sektor jasa juga ikut berperan penting. Sebagian besar  perusahaan di 

Thailand tergolong dalam Usaha Kecil Menengah (UKM). Meski begitu, UKM 

menyumbang sekitar 37% dari total PDB Thailand. Selain itu UKM menyediakan 

lebih dari 80% pekerjaan formal. Sedangkan sektor manufaktur menyumbang 

sekitar 43,9% dari total PDB. 

 Perekonomian India terus tumbuh dengan cepat dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2017 PDB India telah mencapai angka 2,60 triliun USD dimana 

terjadi peningkatan yang cukup baik sejak tahun 2009.  

Gambar 14. Perkembangan PDB India 

 

Sumber: World Bank, diolah 
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Peningkatan pada tahun 2017 merupakan peningkatan PDB yang cukup 

signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh 

peningkatan pada belanja konsumsi, kondisi bisnis serta pemerintah yang 

meningkat. Selain itu, peningkatan ini juga merupakan hasil dari reformasi yang 

dilakukan Perdana Menteri India. Namun meski begitu, India masih mengalami 

beberapa kendalam seperti adanya kenaikan harga minyak dunia serta 

merosotnya rupee. Hal ini dikarenakan India merupakan negara yang banyak 

mengimpor minyak sehingga depresiasi rupee tidak dapat dihindari.  

5.1.3 Aliran Masuk Foreign Direct Investment  

Melihat peningkatan yang cukup baik pada pertumbuhan PDB di Qatar, 

investasi asing yang masuk ke Qatar pun terus menunjukkan angka yang 

posisitf. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor kepada Qatar 

untuk menanamkan modalnya. Dimana pada tahun 2017 peningkatan FDI ke 

Qatar hamper menyentuh agka 1 miliar USD atau lebih tepatnya sebesar 986 

juta USD. Angka ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan aliran masuk FDI 

pada tahun 2016 yaitusebesar 774 juta USD. Peningkata pada FDI yang masuk 

ke Qatar memberikan gambaran betapa kuatnya fundamental ekonomi Qatar 

sehingga investor tetap mempercayakan dananya kepada negara Qatar 

meskipun berada di bawah blokade negara-negar pengepung. 

Sebagai akibat meningkatnya kegiatan merger dan akuisisi lintas batas 

pperusahaan asing di Hongkong, terjadi peningkatan arus masuk FDI ke 

Hongkong yang cukup besar pada tahun 2015 yang mencapai 181 miliar USD 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 arus masuk FDI ke 

Hongkong sebesar 104 miliar USD yang kemudian menjadikan Hongkong 

peringkat ketiga secara global. Dalam hal saham FDI, pada tahun 2017 

Hongkong merupakan investor dan negara tuan rumah terbesar kedua seteralh 
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Amerika Serikat. Prestasi yang cukup baik dalam hal masuknya FDI di Hongkong 

ini didukung oleh beberapa faktor strategis yang dimiliki oleh Hongkong. 

Diantaranya adalah bahwa Hongkong merupakan pintu gerbang menuju China, 

sebagai pelabuhan bebas, negara yang menerapkan sistem pajak yang 

sederhana, serta penyediaan infrastruktur dan keamanan yang baik. Dengan 

demikian menjadikan Hongkong banyak diminati oleh investor untuk 

menanamkan modalnya di Hongkong.  

Korea Selatan mengalami peningkatan dalam hal aliran masuk FDI yang 

mencapai 230 miliar USD dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 108 miliar 

USD. Negara ini juga merupakan negara tuan rumah terbaik ke 20 secara global 

pada tahun 2017. Faktor yang menjadikan Korea Selatan menarik bagi investor 

adalah hasil perkembangan ekonomi serta spesialisasi negara dalam hal 

teknologi informasi dan komunikasi baru. Hanya saya satu kelemahan dari Korea 

Selatan adalah kurangnya transparansi terkait aliran FDI kepada investor. 

Aliran FDI ke Malaysia terus mengalami penururnan hingga tahun 2017. 

Pada tahun 2017 FDI ke Malaysia sebesar 13% menjadi 10,11 juta USD 

dibandingkan pada tahun 2016. Penurunan pada aliran FDI ini tentu saja kaan 

berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Asia terutama untuk Asia 

Tenggara. Salah satu alasan utama untuk aliran FDI lamban terus-menerus 

adalah kehadiran yang meluas dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan 

pemerintah di berbagai sektor di Malaysia, mengesampingkan investasi swasta 

dari sumber dalam dan luar negeri.  

Dalam hal menarik investasi asing ke Indonesia, pemerintah Indonesia 

sejak tahun 2017 telah melakukan pembaharuan kebijakan yang lebik inovatif 

dalam pemberian insentif fiscal. Tercatat pada tahun 2017 total FDI yang masuk 
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ke Indonesia mencapai 23,06 miliar USD atau meningkat sebesar 488% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa kebijakan baru terkait pemberian 

insentiv diantaranya adalah insentif keringanan pajak, tax holiday, insentif untuk 

perusahaan modal ventura yang menanamkan modalnya pada UKM, serta 

insentif PPh bagi kegiatan penelitian dan pengambangan. FDI pada sector 

manufaktur adalah yang paling besar, selanjutnya diikuti oleh sector 

perdagangan, perbaikan kendaraan bermotor, barang rumah tangaa, pertanian, 

perburuan, dan kehutanan. 

Meskipun ekonomi sedang tumbuh, Thailand menawarkan sumber daya 

yang melimpah dan tenaga kerja yang terampil dan biaya efektif untuk investor 

asing. Thailand memiliki kerangka kebijakan investasi yang terdefinisi dengan 

baik yang mendorong liberalisasi dan mempromosikan perdagangan 

bebas. Pemerintah, melalui beberapa lembaga seperti Dewan Investasi dan 

Otoritas Kawasan Industri Thailand dan banyak perjanjian bilateral, menawarkan 

banyak insentif pajak dan non-pajak untuk mendukung investor. 

India masih menjadi negara tujuan bagi investor untuk berinvestasi 

terutama untuk FDI. Hal ini terbukti dari meningkatnya aliran masuk FDI ke India 

pada tahun 2017-2018. Hal ini didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, 

peningkatan performa dari sector manufkatur, jasa dan pertanian yang membuat 

India menjadi menarik bagi investor. Dengan reformasi kebijakan yang sedang 

berlangsung di sektor-sektor mulai dari perdagangan ritel merek tunggal, 

penerbangan sipil, layanan pialang real estate dan penyederhanaan sistem 

hukum dan peraturan, India pindah ke 100 negara teratas dalam peringkat global 

Ease of Doing Business dari Bank Dunia. 



76 
 

5.1.4 Kondisi Pendidikan 

Dari sisi pendidikannya, Qatar telah membangun kota pendidikan di Doha 

dengan menggartiskan seluruh pendidikan disana termasuk perguruan tinggi. Di 

Doha hingga saat ini telah banyak universitas internasional yang berdiri 

diantaranya ada University College London, Carnegie Mellon University, irginia 

Commonwealth University, dan masih banyak lagi. Selain itu uiversitas yang 

dimiliki Qatar yaitu Qatar Faculty of Islamic Studies dan Hamad bin Khalifa 

University. Hal ini dilakukan demi meningkatkan meningkatkan kualitas 

pendidikannya. Bahkan Qatar bersedia membayar gaji yang besar pada merka 

yang mau mengajar di 2 universitas milik Qatar tersebut. Disamping itu juga. 

Qatar juga menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar hingga mampu 

menerima pekerja dari negara lain. Dengan demikian Qatar mampu menekan 

angka pengangguran mencapai 0,10 persen setiap tahunnya. 

Dalam hal pendidikan, pemerintah Hongkong memiliki tekad yang kuat 

untuk menjadikan negaranya sebagai pusat edukasi, sehingga berbagai 

kebijakan yang kemudahan diberlakukan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pendidikannya. Hongkong mengadopsi sistem penididkna yang 

diterapkan di Inggris sehingga menjadikan Hongkong sebagai salah satu negara 

dengan sistem pendidikan terbaik. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan 

oleh OECD mengenai kualitas sistem pendidikan yang menunjukkan bahwa 

Hongkong merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik 

di dunia. Pemerintah Hongkong telah menyisihkan anggaran yang cukup besar 

untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, ditambah lagi dengan penerapan 

kurikulum pendidikan yang berbasis pada fakta dan dunia kerja sangat 

mendukung peningkatan pada kualitas dan sistem pendidikan di Hongkong.  
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Korea Selatan merupakan salah satu  negara yang paling gencar 

upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Pada tahun 2014 

pemerintah Korea Selatan teleh menyediakan anggaran untuk pendidikan 

sebesar 11 miliar USD. Hal ini juga terbukti dari tingkat melek hurup di Korea 

Selatan mencapai 97,9% dari total penduduk. Pemeirntah Korea Selatan 

menerapkan kurikulum yang mengkoordinasikan teknik dalam kelas dan 

pemanfaatan teknologi. Bahkan The Social Progress Imperative telah merilis 

hasil mengenai kualitas pendidikan terbaik diantaranya adalah Korea Selatan.  

Sistem pendidikan di Jepang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, 

pemerintah Jepang tidak memberikan ujian kepada siswa dibawah kelas 4 atau 

sebelum usia 10 tahun. Pada tingkat dibawahnya, siswa lebih diajarkan pada 

perilaku yang benar, sopan santu, dan pengembangan karakter siswa. 

Pendidikan di Jepang tidak hanya sekedar memperoleh nilai serta lulus sekolah 

saja, akan tetapi lebih kepada sikap, perilaku, dan kepribadian siswa. Disamping 

itu, para siswa hanya mengambil tes kecil untuk memastikan siswa tidak 

mengalami kesulitan. Pada khir jenang sekolah menengah atas, para siswa 

diharusnkan untuk mengikuti ujian untuk menentukan apakah mereka dapat 

melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak. Namun pihak perguruan tinggi atau 

kampus yang dituju kana menetapkan skor, sehingga hanya meraka yang 

memenuhi skor yang dapat diterima di kampus tersebut. 

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Malaysia pada pendidikan dasar 

adalah menerapkan kurikulum yang distandarisaai untuk memastikan bahwa 

seluruh mata pelajaran yang fundamental telah diberikan kepada siswa yang 

bersangkutan. Pada sekolah menengah, siswa akan dipersiapkan untuk 

melanjutkan ke jenjang yang elbih tinggi dengan memperkuat fondasi dari 

pendidikan dasar sebelumnya. Serta kini pemerintah Malaysia akan mulai 
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menerapkan sistem pendidikan yang fokus pada bidang teknologi yang diimbangi 

dengan peenerapan Bahasa Inggris di dalam sistem pendidikan mereka. Dengan 

tujuan untuk meringankan beban siswa dan guru. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitassumber daya manusia serta dapat meningkatkan daya saingnya di pasa 

tenaga kerja. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. 

Ada beberapa hal yang mendassarinya yaitu, keterbatasan akses pada 

pendidikan, jumlah guru yang terbatas serta kualitasnya yang masih kurang, 

efektivitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Disamping itu juga ada 

beberapa faktor dari luar yang turut mempengaruhi mengapa kualitas pendidikan 

di Indoensia masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti diantaranya 

adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan lingkungan. Terlebih lagi 

dengan sistem pendidikan yang selau erubah-ubah sehingga menyullitkan baik 

bagi para siswa maupun tenaga pengajarnya. Hal ini juga merupakan salah satu 

penghambat tidak meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

Sistem pendidikan di Thailand mengalami penurunan akibat peningkatan 

yang lura biasa pada jumlah penduduk usia tua. Sehingga hal ini mengancam 

keberadaan sejumlah lembaga tinggi pendidikan tinggi di Thailand. Pada tahun 

2017 terjadi penurunan pada pperminttan untuk pendidikan tinggi diikuti oleh 

meningkatnya persaingan dari universitas asing. Meskipun pemerintah Thailand 

telah mengalihkan sejumlah dana yang besar untuk pendidikan di Thailan, 

Namun tidak memberikan hasil yang maksimal. Sehingga dalam hal ini pemeritah 

Thailand terus mengupayakan untuk terus meningkatkan keefektifan, efisiensi, 

dan pemerataan sistem pendidikannya. Pemerintah Thailand juga telah berupaya 

mengubah sistem pendidikan Thailand untuk meningkatkan kualitasnya dan 

membuatnya lebih mudah diakses.Fokusnya secara khusus pada anak-anak di 
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daerah pedesaan Thailand. Memanfaatkan Teknologi Pendidikan (EdTech) 

adalah salah satu cara mereka berharap untuk mencapai hal ini. 

Guna meningkatkan kualitas pendidikannya, pemerintah India 

mengupayakan sekolah gratis bagi anak usia 6-14 tahun yang sekaligus juga 

diharapkan dapat mengurangi pekrja di bawah umur. Upaya ini menunjukkan 

hasil dimana terjadi peningkatan pada pendaftaran di sekolah negeri. Selain itu 

juga India juga melegalkan homeschooling meskipun masih belum banyak 

peminatnya. Sementara itu, terjadi peningkatan pada pendaftar dari pedesaan 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2017 tercatat 

sebanyak 70% anak usia 18 tahun telah tedaftar di lempabag pendidikan tinggi. 

5.1.5 Kondisi Korupsi dan Corruption Perception Index 

Peningkatan aliran FDI ke Qatar mencerminkan tingkat kepercayaan 

investor. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan angka pada skor CPi yang juga 

menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Persepsi masyarakat mengenai 

tendensi perilaku korupsi pada birokrasi sudah semakin membaik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Qatar menunjukkan performa yang baik dalam 

hal pemerintahan dengan rendahnya perilaku korupsi. 

Persepsi masyarakat terhadap tendensi perilaku korupsi di Hongkong 

juga mengalami peningkatan . Dalam hal mengatasi masalah korupsi di 

Hongkong, pemerintah setempat telah mendirikan lembaga ndependent 

Commission Against Corruption (ICAC). Keberadaan ICAC ini telah menjadi 

faktor penitng dalam menjelaskan keberhasilan pemerintah Hongkong dalam 

memberantas korupsi. Keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh ICAC ini 

didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah independensi lembaga yang 

samasekali tidak terdapat campur tangan pemerintah didalamnya. Disamping itu 
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strategi yang diterapkan oleh ICAC bersifat jangka panjang sehingga 

memerlukan pemikiran yang matang, koheren, dan menyeluruh.  Selain itu juga 

sumber daya yang ada sangat membentu efektifitas kegiatan ICAC dalam upaya 

memberantas korupsi terkait pendanaan dan personel yang cukup. Kerjasama 

yang baik antara lembaga ICAC dengan masyarakat juga ikut mendorong kinerja 

dan hasil yang dicapai. 

 Dalam hal pemberantasan korupsi, Korea Selatan merupakan salah satu 

negara yang berhasil meningkatkan CPI. Keberhasilan ini didukung oleh 

lembaga yang bertugas mengatasi maslaah korupsi di Korea Selatan yaitu  Anti-

Corruption and Civil Rights Commission (ACRC). AACRC sebagai lembaga anti 

korupsi memiliki beberapa fungsi dasar diantaranya, pertama,menangani keluhan 

masyarakat dengan memperbaiki sistem administrasi untuk menampung keluhan 

masyarakat. Kedua, melakukan pencegahan kemungkinan tindak korupsi dalam 

sekto public, meberlakukan kebijakan anti korupsi, serta memperbaiki sistem 

kelembagaan. Ketiga, melakukan perlindungan terhadap hak masyarakat ketika 

terjadi penyelewengan sistem administrasi negara. 

Jepang merupakan negara dengan skor CPI yang cukup tinggi. Anti 

Bribery Committee of Japan (ABCJ) menyatakan alasan mengaapa korupsi di 

sangat rendah adalah karena standar gaji pegawai negeri di Jepang cukup tinggi 

serta warga Jepang memiliki harga diri yang tinggi. Dengan demikian, penerapan 

gaji tinggi bagi pegawai negeri menjadikan mereka tidak membutuhkan suap.  

 Dalam upaya pencegahan korupsi, pemerintah telah membentuk Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada tahun 2018. Upaya 

pencegahan korupsi sebelumnya lebiha dilakukan secara sporadic sedangkan 

dengan diberlakukannya Stranas PK ini makan upaya pencegahan dapat lebih 
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terkonsolidasi. Dimana upaya ini dilakukan dengan mamantapkan sistem, 

mekanisme, serta penindakan korupsi secara nasional, melakukan reformasi 

peraturan, membangun sistem dan mekanisme penyelamatan asset hasil 

korupsi, menginternalisasai budaya anti korupsi, serta mengembangkan sistem 

pelaporan kinerja. 

 Sejak tahun 2008 Thailand telah membentuk National on Anti Corruption 

Commission (NACC) untuk mengatasi masalah korupsi di negaranya. NACC 

memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan serta penuntutan atas kasus 

korupsi yang terjadi, termasuk juga pencegahan korupsi. Dalam hal ini NACC 

berhak mengumumkan daftar lengkap  terkait kasus korupsi, namun sejak tahun 

2017 kewenangan ini dibatasi yang dimuat di dalam undang-undang bau yang 

mnegatakan bahwa NACC hanya diperbolehkan menunjukkan ringkasan daftar 

asset dan kewajiban pemegang jabatan politik agar public dan media dapat ikut 

berpartisipasi dalam mengawasi pemerintah. 

5.2 Hasil Statistik 

Estimasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis data panel yang menggabungkan antara time 

series (runtun waktu) dan cross section (individu).  

5.2.1 Estimasi Model 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari estimasi data panel dengan 

melakukan pengujian untuk menentukan model antara Common Effect, Fixed 

Effect, dan Random Effect. Berikut adalah ringkasan hasil estimasi untuk model 

persamaan dengan variabel Dummy Negara Maju dan Negara Berkembang di 

Asia. 
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Tabel 6. Hasil Estimasi Masing-Masing Model  

 

Sumber: World Bank dan Transparency International Statistik, diolah 

Table 6 menunjukkan hasil estimasi untuk model persamaan dengan 

variabel Dummy Negara Maju dan Negara Berkembang. Tanda bintang (*) 

menunjukkan signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependennya dengan taraf probablilitas 5% untuk (*), 1% untuk (**), dan 0,1% 

untuk (***). Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 6 menunjukkan 

bahwa Common Effect Model (CEM) memiliki jumlah signifikansi variabel 

independen lebih besar dibandingkan dengan Fixed Effect Model (FEM) maupun 

Random Effect Model (REM). Meskipun CEM memiliki jumlah signifikansi lebih 

banyak, namun bukan berarti bahwa CEM adalah model terbaik. Tetap saja 

harus dilakukan pengujian model untuk menentukan model manakah yang paling 

sesuai. 

5.2.2 Hasil Pengujian Model 

Pengujian model ini dimaksudkan untuk menentukan model mana yang 

paling sesuai dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

                      legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

                                                              

          r2    .20586175       .44296553                     

           N          104             104             104     

                                                              

       _cons   -1.201e+12      -3.475e+11      -4.046e+11     

       Dummy   -6.122e+11       (omitted)       1.113e+11     

         CPI    4.522e+10**     1.940e+10***    1.942e+10***  

          HC    1.762e+10*      1.413e+10***    1.416e+10***  

         FDI   -18.631544**    -.73405839      -.75069165     

                                                              

    Variable        CEM             FEM             REM       
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Tabel 7. Hasil Pengujian Model 

Pengujian Model Nilai Prob 

Chow Test - Prob Chi-square 0.0000 (Fixed Effect) 

Hausman Test - Prob Cross Section Random 0.9984 (Random Effect) 

Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test 0.0000 (Random Effect) 

Sumber: World Bank dan Transparency International Statistik, diolah 

Berdasarkan hasil pengujian model pada Tabel 7, dapat disimpulkan 

bahwa Random Effect Model adalah yang paling sesuai untuk digunakan dalam 

menjelaskan pengaruh dari masing-masing variabel. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai Probabilitas pada masing-masing pengujian. Pada Chow Test, nilai Prob 

Chi-square adalah lebih rendah dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% atau 

0,05 di dalam penelitian sehingga H0 ditolak dan memilih Fixed Effect Model. 

Kemudian dilakukan Hausman Test, simana hasilnya menunjukkan nilai Prob 

Cross Section Random adalah lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan 

memilih Random Effect Model. Yang terakhir adalah dengan melakukan 

Lagrangian Multiplier Test dengan hasil nilai Prob Chi-squarenya lebih rendah 

dari 0,05% sehingga H0 ditolak dan memilih  Random Effect Model. 

5.1.3 Random Effect Model 

Penggunaan Random Effect Model dimaksudkan untuk melihat 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependennya dengan mengasumsikan terdapat perbedaan perilaku antar 

individu maupun rentan waktu yang digunakan di dalam penelitian yang 

diakomodasi oleh error. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Random 

Effect Model, berikut hasil estimasinya. 
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Tabel 8. Hasil estimasi Random Effect Model 

 

Sumber: World Bank dan Transparency International Statistik, diolah 

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 8, menunjukkan pengaruh variabel 

Dummy yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang tidak 

memiliki pengaruh terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitasnya 

sebesar 0.949 > taraf signifikansi 0,05 / 5%. Hasil ini menggambarkan bahwa 

klasifikasi negara maju maupun berkembang tidak ada pengaruhnya kepada 

dampak dari variabel FDI, Modal Manusia, dan korupsi terhadap PDB. Tidak 

hanya variabel Dummy yang tidak memiliki pengaruh, FDI juga menunjukkan 

hasil yang sama yang dilihat dari nilai probabilitasnya 0,518 > taraf signifikansi 

0,05 / 5%. Sedangkan variabel modal manusia dan CPI menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap PDB yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas masing-

masing variabel adalah 0,000 < taraf signifikansi 0,05 / 5%.  

Variabel FDI menunjukkan pengaruh yang negatif dilihat dari nilai 

koefisiennya -7506916 terhadap PDB, yang berarti bahwa peningkatan 1 poin 

dari FDI akan menurunkan PDB sebanyak 7506916. Variabel modal manusia 

berpengaruh signifikan terhadap PDB dengan nilai koefisien sebesar 1.42e+10, 

sedangkan variabel CPI juga memberikan pengaruh yang positif terhadap PDB 

dilihat dari nilai koefisiennya yang bertanda positif yaitu 1,94e+10. Variabel 

dummy yang menunjukkan klasifikasi negara maju dan negara berkembang tidak 

                                                                              

         rho    .99684726   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.392e+11

     sigma_u    2.475e+12

                                                                              

       _cons    -4.05e+11   1.23e+12    -0.33   0.742    -2.81e+12    2.01e+12

       Dummy     1.11e+11   1.73e+12     0.06   0.949    -3.28e+12    3.51e+12

         CPI     1.94e+10   3.30e+09     5.89   0.000     1.30e+10    2.59e+10

          HC     1.42e+10   2.95e+09     4.80   0.000     8.37e+09    1.99e+10

         FDI    -.7506916   1.160954    -0.65   0.518     -3.02612    1.524737

                                                                              

         PDB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
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berpengruh signifikan di dalam penelitian. Namun apabila dilihat pada nilai 

koefisiennya yang bertanda positif yaitu 1,11e+11 menunjukkan pengaruh lebih 

kepada negara maju. Karena variabel Dummy tidak signifikan pada hasil 

estimasi, maka PDB tidak dipengaruhi oleh negara maju maupun negara 

berkembang. Artinya klasifikasi ini tidak memberikan perbedaan terhadap 

bagaimana pengaruh FDI, modal manusia, dan korupsi terhadap PDB di Asia. 

5.3 Pembahasan 

5.3.4 Perekonomian Negara Maju di Asia 

 Sesuai dengan hasil estimasi pada sub bab sebelumnya, telah 

diketahui bahwa FDI memiliki dampak negatif terhadap PDB yang memicu 

penurunan pada rata-rata pertumbuhan. Pada hasil uji statistik menggunakan 

Random Effect Model menunjukkan bahwa FDI memiliki nilai koefisien yang 

bertanda negatif yaitu -7506916 terhadap PDB. Nilai ini menunjukkan bahwa 

peningkatan yang terjadi pada FDI justru dapat menghambat dan menurunkan 

PDB baik pada negara maju maupun negara berkembang. 

Hasil ini menolak hipotesis yang digunakan di dalam penelitian bahwa 

FDI memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap PDB. Hal ini 

dikarenakan dengan aliran masuk FDI mampu mendorong pertumbuhan melalui 

penyediaan lapangan pekerjaan  baru (Stamatiou & Dritsakis, 2013) serta 

penggunaan teknologi dan sumber daya dari FDI sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas (Pegkas, 2015). 

Di dalam teori Neo Klasik dan teori Endogen telah disebutkan bahwa 

terdapat peran penting yang dibawa investasi di dalam pertumbuhan PDB suatu 

negara. Peningkatan akumulasi modal dengan adanya investasi mampu 
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meningkatkan produktivitas karena juga meningkatkan penggunaan modal fisik 

dan sumber daya selama proses produksi. Tentu saja hal ini secara bersama-

sama akan mempengaruhi pertumbuhan ke arah yang lebih mapan. 

Beberapa penelitian yang juga mendukung bahwa terdapat dampak 

negatif dengan adanya aliran masuk FDI diantaranya adalah Melnyk (2014), 

Singer (1950), Predisch (1986), Bos, Sanders dan Secchi (1974), serta Bacha 

(1974). Dampak negatif yang dirasakan oleh negara maju dengan masuknya 

aliran FDI dapat disebabkan oleh peningkatan pada arus modal keluar sebagai 

akibat pengembalian laba ke perusahaan induk di home country dimana 

sebagian besar laba perusahaan akan dikembalikan ke perusahaan induk dan 

kemudian sebagian dari laba tersebut akan diinvestasikan kembali. Dengan 

demikian pada dasarnya tidak ada peningkatan pada investasi masuk karena 

laba yang diinvestasikan kembali.  

Monopoli pasar akibat tingginya daya saing perusahaan multinasional 

bagi perusahaan domestik. Hal ini dapat terjadi karena manfaat yang diberikan 

FDI hanya diperoleh oleh perusahaan multinasional sehingga terjadi 

kesenjangan modal dan teknologi antara perusahaan domestik dan perusahaan 

multinasional yang cukup tinggi. Perusahaan domestik yang tidak mampu 

mengimbang produktivitas dari perusahaan multinasional akan kehilangan 

pangsa pasarnya akibat tidak mampu bersaing dengan perusahaan multinasional 

yang mendapatkan dukungan dari masuknya FDI. Hal inilah yang kemudian 

disebut dengan efek mencuri pasar seperti yang disebutkan oleh Melnyk, L. Dkk, 

(2014) dan Konings (2001). 

Serta peningkatan pada impor untuk memenuhi sumber daya yang hanya 

dapat diperoleh dari home country dengan alasan sumber daya yang tersedia di 
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host country kurang memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Demi memenuhi 

target produksi yang telah ditetapkan, maka salah satu caranya adalah 

meningkatkan impor bahan baku dari home country. Apabila tidak diimbangi 

dengan peningkatan pada ekspor baik dari hasil produksi perusahaan terkait 

maupun dari perusahaan lain makan yang terjadi adalah penurunan PDB dan 

melemahnya devisa negara. Dengan demikian aliran masuk FDI yang awalnya 

mampu membantu memperbaiki cadangan devisa, dalam jangka panjang justru 

mengurangi devisa dan PDB.  

Tabel 9. Perkembangan Rata-Rata PDB dan FDI Pada Negara Maju 

Tahun 
PDB 

(dalam miliar) 

FDI 

(dalam miliar) 

2003  $           1,327.77   $        8.74  

2004  $           1,445.22   $      11.05  

2005  $           1,469.91   $      15.64  

2006  $           1,449.15   $      13.79  

2007  $           1,482.31   $      24.32  

2008  $           1,593.67   $      26.66  

2009  $           1,611.29   $      20.91  

2010  $           1,787.09   $      26.08  

2011  $           1,944.05   $      26.50  

2012  $           1,968.87   $      21.33  

2013  $           1,733.94   $      24.86  

2014  $           1,689.44   $      39.98  

2015  $           1,559.97   $      47.95  

Sumber: World Bank, 2017 (diolah) 

Tabel 9 merupakan gambaran umum mengenai kondisi PDB dan aliran 

masuk FDI ke negara maju. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi 

penurunan pada rata-rata PDB negara maju sejalan dengan peningkatan rata-

rata aliran masuk FDI ke negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang buruk dari aliran masuk FDI ke negara maju terhadap 
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pertumbuhan ekonomi di negara maju. Penurunan rata-rata PDB yang cukup 

signifikan terjadi pada tahun 2013 dimana tercermin dalam grafik ada garis 

menurun yang tajam setelah tahun 2012. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan 

pada impor sehingga mempengaruhi rata-rata pertumbuhan PDB pada negara 

maju.  

Determinan pertumbuhan PDB pada negara maju di Asia ternyata tidak 

hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel independen seperti yang digunakan di 

dalam penelitian ini yaitu FDI, modal manusia dan skor CPI. Pengaruh FDI yang 

secara teori dan hipotesis memberikan dampak yang positif terhadap 

pertumbuhan melalui angka PDB, ternyata secara empiris justru 

bertolakbelakang dengan teori. Dimana dampak yang ditimbulkan FDI pada 

pertumbuhan bersifat negatif yang artinya menekan dan menurunkan PDB dan 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini di dasarkan pada beberapa dampak tidak 

langsung yang mungkin ditimbulkan oleh aliran masuk FDI seperti peningkatan 

impor, munculnya efek mencuri pasar, serta besarnya arus modal keluar.  

Pada negara maju di Asia dengan studi kasus penelitian ini adalah Qatar, 

Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang terdapat indikasi peningkatan pada impor 

yang ditunjukkan oleh data dari World Bank. 
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Gambar 15. Rata-Rata Pertumbuhan PDB dan Impor Negara Maju 

 

 

Sumber: World Bank, 2017 (diolah) 

Pada grafik di atas diketahui telah terjadi penurunan pada rata-rata laju 

pertumbuhan PDB negara maju ketika terjadi peningkatan pada rata-rata laju 

impor. Meskipun ada beberapa tahun dimana terjadi penurunan pada impor, 

namun tren yang dapat dilihat pada grafik di atas adalah meningkat dari tahun ke 

tahun. Sedangkan untuk PDB meski rata-rata laju pertumbuhannya fluktuatif 

namun cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun. Peningkatan 

pada laju pertumbuhan PDB hanya terjadi pada tahun 2004, 2006, dan 2010 

saja, selebihnya menunjukkan tren yang terus menurun. 

Sedangkan untuk variabel modal manusia dan skor CPI, pada hasil 

estimasi menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan ketika ada peningkatan 

akan membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan. Artinya bahwa 
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kenaikan pada tingkat modal manusia dan skor CPI akan mendorong 

pertumbuhan PDB di negara maju.  

Sesuai dengan yang telah disampaikan Schultz, salah seorang 

penggagas teori modal manusia, yang mengatakan bahwa investasi pada modal 

manusia dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan PDB. 

Dimana dalam penelitian ini modal manusia yang digunakan adalah pendidikan. 

Pendidikan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki. Melalui pendidikan 

seseorang akan menjadi lebih terdidik, terampil, dan kompeten untuk mengisi 

setiap posisi yang diperlukan di dalam sebuah proses kegiatan ekonomi.  

Dalam penelitian ini, pendidikan yang digunakan adalah tingkat tersier 

atau level diatas Sekolah Menengah seperti Diploma dan atau Sarjana. Melalui 

pendidikan yang lebih tinggi, seseorang mendapatkan tidak hanya ilmu 

pengetahuan saja akan tetapi keterampilan dan keahlian yang tidak diperoleh 

pada tingkat di bawahnya. Tentu saja ini menjadikan mereka dengan pendidikan 

yang lebih tinggi menjadi lebih mampu dan kompeten pada bidangnya masing-

masing. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan seseorang dalam 

mengambil keputusan, melakukan inovasi pada setiap pekerjaan, serta 

kemampuan dalam menggunakan teknologi yang jauh lebih baik apabila 

dibandingkan dengan mereka yang tidak menempuh pendidikan tinggi.  

Solaki  (2013) mengatakan pendidikan dapat mendorong pertumbuhan 

dan terdapat hubungan kausalitas terarah dari pendidikan tinggi ke pertumbuhan. 

Sedangkan Bundell, dkk (1999) menganalisis dampak dari modal manusia pada 

pertumbuhan ekonomi dimana hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata akumulasi 

modal manusia mempengaruhi rata-rata pertumbuhan output melalui stok modal 
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manusia serta tingkat pendidikan yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 

Disamping itu juga Griliches (1997) menemukan bahwa perubahan pada tingkat 

pendidikan tenaga kerja mampu mendorong produktivitas di Amerika Serikat 

sebesar 33%. Menurut Haveman (1998) (dalam MItaj, 2016) semakin tinggi 

tingkat pendidikan dan sekolah seseorang tidak hanya memberikan manfaat 

secara individu namun juga pada semakin tingginya pengembalian atau upah 

dan standar hidup. 

Pengaruh dari modal manusia atau pendidikan ini tidak dapat langsung 

dirasakan pada saat terjadi peningkatan pada tingkat modal manusia, akan tetapi 

dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Hanushek (2013) 

mengatakan bahwa dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan 

modal manusia hanya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan menjadikan 

suatu negara mampu bersaing dengan negara maju. Disamping itu, tingginya 

pendidikan yang ditempuh seseorang mampu meningkatkan pendapatannya 

karena mereka mampu menentukan tingkat upah yang akan diterimanya 

(Arteaga, 2018). Peningkatan pada pendapatan ini mampu mendorong 

peningkatan pada konsumsi masyarakat yang juga mengindikasikan kenaikan 

output agregat sehingga terjadi kenaikan pada PDB dan pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan pada skor Corruption Perception Index (CPI) dapat 

mendorong PDB baik pada negara maju maupun negara berkembang. Skor CPI 

menunjukkan tingkat tendensi perilaku korupsi pada sebuah negara dengan nilai 

0-100, dimana nilai 0 adalah negara dengan tendensi perilaku korupsi tinggi dan 

nilai 100 adalah negara dengan tendensi perilaku korupsi yang rendah. Cieślik & 

Goczek (2018) telah membuktikan secara empiris bahwa rendahnya tingkat 

korupsi di suatu negara memiliki efek positif dan secara statistik signifikan 

terhadap tingkat pertumbuhan PBD per kapita. Serta penelitian yang dilakukan 
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oleh Farooq, Shahbaz, Arouri, & Teulon (2013) mengungkapkan bahwa korupsi 

menjadi penghalang dalam pertumbuhan ekonomi di Pakistan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin bersih suatu negara dari perilaku 

korupsi akan dapat mendorong peningkatan pada PDB dan pertumbuhan 

perekonomiannya, dalam artian bahwa korupsi merupakan salah satu 

penghambat perekonomian. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis 

yang dibangun di dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa korupsi 

memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan PDB serta 

mendukung sand the wheels hypothesis.  

Dampak buruk korupsi pada pertumbuhan dalam melalui beberapa jalur 

yaitu birokrasi dan investasi. Hodge dkk (2011) menunjukkan bahwa korupsi 

menekan pertumbuhan dengan mengurangi investasi pada modal fisik dan 

modal manusia serta peningkatan pada ketidakefisienan politik. Birokrasi yang 

buruk dengan adanya korupsi menghambat pertumbuhan dengan menciptakan 

pasar monopoli akibat proses birokrasi yang dibuat sedemikian rumitnya 

sehingga hanya memberikan kemudahan bagi mereka yang bersedia 

“membayar” untuk kemurahan hati pada oknum pemerintah, dengan demikian 

hanya para pelaku usaha tertentu yang mampu bersaing di pasar. Karena tindak 

korupsi seakan mengharuskan pejabat yang berwenang dalam kebijakan dan 

perijinan untuk membuat peraturan-peraturan yang hanya memberikan manfaat 

kepada mereka dengan jalan melawan hukum. Selain itu korupsi meningkatkan 

pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang sebagai akibat dari perilaku korupsi 

yang dilakukan pengusaha dimana biaya gratifikasi untuk pejabat yang 

berwenang dibebankan kepada masyarakat dengan meningkatkan harga yang 

harus dibayarkan oleh konsumen, sehingga akan berdampak pada penurunan 

kesejahteraan masyarakat.  
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Korupsi juga menurunkan pendapatan negara yang berasal dari pajak 

yang dibayarkan oleh masyarakat akibat penyalahgunaan wewenang oleh 

sekelompok orang untuk keuntungan pribadi dengan menyalahi hukum. 

Akibatnya adalah menurunnya kualitas layanan, barang, jasa yang disediakan 

untuk publik karena rendahnya pendapatan negara yang dialokasikan untuk 

kepentingan layanan publik. Adanya korupsi juga akan meningkatkan harga 

barang dan jasa publik yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Disamping itu 

juga, pendapatan negara sebagian harus dialokasikan untuk perbaikan sistem 

pada birokrasi dan semua yang diakibatkan oleh adanya korupsi. Intinya adalah 

korupsi mendistorsi biaya-biaya yang seharusnya dapat dialihkan pada kegiatan-

kegiatan yang lebih produktif. Seperti halnya pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian Cieślik & Goczek (2018) dimana korupsi dianggap sebagai proses 

Poisson stokastik yang memindahkan sejumlah modal secara acak ke dalam 

sektor administratif yang tidak produktif. Dalam hal ini Méon dan  Sekkat (2005) 

juga membuktikan bahwa korupsi akan lebih merusak pertumbuhan negara 

ketika kondisi pemerintahan buruk. 

Sedangkan melalui investasi, tendensi perilaku korupsi di suatu negara 

menjadikan negara tersebut rentan akan resiko yang harus ditanggung investor. 

Sehingga menjadikan investor berpikir kembali apabila ingin menanamkan 

uangnya di negara dengan tingkat korupsi tinggi, dengan demikian menurunkan 

kepercayaan investor terhadap suatu negara. Akibatnya adalah aliran masuk 

investasi baik dalam negeri maupun luar negeri akan terhambat. Terlebih bagi 

negara berkembang yang sebagian besar masalahnya adalah kekurangan 

modal, penurunan aliran investasi masuk akan sangat mempengaruhi 

perekonomian yang bergerak karena adanya dorongan investasi. Penurunan 

aliran investasi masuk baik domestik maupun asing akan menghambat 
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pertumbuhan PDB karena tidak tersedianya modal yang digunakan di dalam 

proses produksi sehingga menurunkan produktivitas perusahaan dan PDB 

secara keseluruhan. 

Namun apabila melihat data yang dikeluarkan oleh World Bank, terdapat 

perbedaan antara laju pertumbuhan PDB dengan modal manusia dan skor CPI. 

Gambar 16. Laju Pertumbuhan PDB, Modal Manusia, dan Skor CPI Pada 

Negara Maju 

 

Sumber: World Bank, 2017 (diolah) 

Gambar 16 menunjukkan adanya perbedaan antara hasil penelitian 

dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dimana seharusnya peningkatan pada 

modal manusia dan skor CPI mampu mendorong pertumbuhan PDB pada 

negara maju. Namun yang terjadi justru rata-rata laju pertumbuhan PDB di 

negara maju tidak menunjukkan tren yang meningkat meskipun terjadi 

peningkatan pada modal manusia dan skor CPI.  

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa tidak terjadi 

peningkatan pada peningkatan PDB meskipun terjadi peningkatan pada modal 

manusia yang cukup berarti. Namun untuk masing-masing negara yang menjadi 

studi kasus pada negara maju memiliki alasan yang berbeda-beda. Seperti pada 
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negara Jepang, jumlah populasi usia tua jauh lebih besar dibandingkan dengan 

usia muda. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang digunakan kurang produktif 

sehingga ikut mempengaruhi pertumbuhan PDB di Jepang. Di Korea Selatan, 

perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung dan LG mengatakan bahwa 

mereka tidak lagi menambah tenaga kerja. Hal ini juga berpengaruh pada 

lapangan kerja yang tersedia bagi lulusan terbaik di bidangnya. Meskipun 

perusahaan lokal yang lebih kecil membuka lowongan yang cukup besar, namun 

antusiasme pelamar cenderung rendah.  

Berbeda lagi dengan Hongkong, disana banyak siswanya yang 

bersekolah dan mencari pekerjaan di luar negeri dengan alasan persaingan 

dalam mencari pekerjaan di Hongkong sangat ketat. Sedangkan Qatar justru 

menawarkan kebebasan kepada penduduknya untuk bersekolah di luar atau 

dalam negeri dan menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri dimana para 

pencari kerja dapat memilih bidang pekerjaan yang diinginkan dengan gaji yang 

jauh lebih tinggi daripada tenaga kerja asing. Perbedaan-perbedaan alasan 

tersebut menjadikan rata-rata laju pertumbuhan untuk 4 negara maju di Asia 

tidak menunjukkan tren yang meningkat karena 3 dari 4 negara mengalami 

permasalahan pada lapangan pekerjaan yang tersedia.  

Sedangkan pada skor CPI yang tidak menunjukkan dampak pada 

peningkatan pertumbuhan PDB di negara maju dapat disebabkan oleh faktor dari 

luar. Seperti terjadinya krisis global yang melanda Amerika Serikat pada tahun 

2008 yang berdampak pada hampir sebagian besar negara di dunia, krisis yang 

terjadi di kawasan Eropa, inflasi, perubahan harga minyak dunia, ketidakpastian 

aliran keluar masuk modal asing, serta penurunan pada ekspor (Asian 

Development Bank, 2012).  
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5.3.5 Perekonomian Negara Berkembang di Asia 

Pada studi kasus negara berkembang di Asia, pengaruh FDI terhadap 

PDB juga bersifat negatif signifikan. Hal ini di dasarkan pada beberapa dampak 

tidak langsung yang mungkin ditimbulkan oleh aliran masuk FDI seperti 

peningkatan impor, munculnya efek mencuri pasar, serta besarnya arus modal 

keluar. 

Beberapa penelitian yang juga mendukung bahwa terdapat dampak 

negatif dengan adanya aliran masuk FDI diantaranya adalah Melnyk (2014), 

Singer (1950), Predisch (1986), Bos, Sanders dan Secchi (1974), serta Bacha 

(1974). Dampak negatif yang dirasakan oleh negara maju dengan masuknya 

aliran FDI dapat disebabkan oleh peningkatan pada arus modal keluar sebagai 

akibat pengembalian laba ke perusahaan induk di home country dimana 

sebagian besar laba perusahaan akan dikembalikan ke perusahaan induk dan 

kemudian sebagian dari laba tersebut akan diinvestasikan kembali. Dengan 

demikian pada dasarnya tidak ada peningkatan pada investasi masuk karena 

laba yang diinvestasikan kembali. 

Monopoli pasar akibat tingginya daya saing perusahaan multinasional 

bagi perusahaan domestik. Hal ini dapat terjadi karena manfaat yang diberikan 

FDI hanya diperoleh oleh perusahaan multinasional sehingga terjadi 

kesenjangan modal dan teknologi antara perusahaan domestik dan perusahaan 

multinasional yang cukup tinggi. Perusahaan domestik yang tidak mampu 

mengimbang produktivitas dari perusahaan multinasional akan kehilangan 

pangsa pasarnya akibat tidak mampu bersaing dengan perusahaan multinasional 

yang mendapatkan dukungan dari masuknya FDI. Hal inilah yang kemudian 
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disebut dengan efek mencuri pasar seperti yang disebutkan oleh Melnyk, L. Dkk, 

(2014) dan Konings (2001). 

Namun apabila dilihat dari data yang ada, ketika terjadi peningkatan pada 

FDI justru PDB juga ikut meningkat. 

Tabel 10. Perkembangan PDB dan FDI Negara Berkembang 

Tahun 
PDB 

(dalam miliar) 

FDI 

(dalam miliar) 

2003  $        278.01   $       2.88  

2004  $        317.70   $       4.39  

2005  $        361.53   $       6.94  

2006  $        423.23   $     10.39  

2007  $        529.45   $     12.47  

2008  $        563.10   $     17.21  

2009  $        595.60   $     11.75  

2010  $        751.96   $     17.08  

2011  $        846.20   $     18.66  

2012  $        864.38   $     16.75  

2013  $        878.26   $     19.67  

2014  $        917.70   $     18.82  

2015  $        911.70   $     20.64  

Sumber: World Bank, 2017 (diolah) 

Tabel 10 menunjukkan angka rata-rata PDB dan FDI untuk negara 

berkembang. Dapat dilihat pada grafik meskipun terjadi fluktuasi pada arus 

masuk FDI namun trennya masih menunjukkan kenaikan meskipun tidak besar. 

Terdapat peningkatan juga pada PDB mengikuti tren naik dari FDI yang 

mendukung hasil dari penelitian ini. Peningkatan ini dapat terjadi karena berbagai 

manfaat yang diperoleh oleh host country dengan masuknya FDI. Dimana terjadi 

peningkatan pada lapangan kerja yang mendorong penggunaan tenaga kerja 

baru sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. 

Disamping itu masuknya FDI mampu memberikan motivasi kepada para 
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perusahaan domestik untuk dapat bersaing dengan perusahaan multinasional 

dalam hal kualitas barang dan jasa yang diproduksi. Selain itu tujuan masuknya 

FDI adalah untuk membantu masalah kekurangan modal yang biasanya terjadi 

pada negara-negara berkembang.  

 Disamping itu juga, peningkatan pada PDB ini didukung oleh 

peningkatan pada sisi ekspor. 

Gambar 17. Pertumbuhan Ekspor Negara Berkembang 

 

Sumber: World Bank, diolah 

Gambar 17 menunjukkan terjadi peningkatan pada ekspor untuk negara 

berkembang di Asia. Dimana dari tahun ke tahun nilai ekspor di negara 

berkembang di Asia terus mengamail peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini 

lah yang juga mendorong peningkatan pada PDB di negara berkembang. 

Tidak hanya FDI yang menunjukkan dampak positif terhadap 

pertumbuhan PDB, modal manusia dan skor CPI juga memberikan hasil yang 

sama. Modal manusia melalui pendidikan memberikan dampak yang positif 

terhadap pertumbuhan dengan kontribusi tenaga kerja melalui keterampilan, 

keahlian, penguasaan teknologi, dan inovasi. Sedangkan peningkatan pada skor 

CPI juga menunjukkan pengaruh yang dapat mendorong pertumbuhan. Semakin 

rendah tendensi suatu negara melakukan korupsi, maka laju pertumbuhan PDB 
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juga akan semakin meningkat. Akan tetapi, seperti halnya dengan kondisi pada 

negara maju dimana terdapat perbedaan antara bukti secara empiris dengan 

keadaan yang sebenarnya mengenai pengaruh modal manusia dan peningkatan 

skor CPI terhadap rata-rata laju pertumbuhan PDB di negara berkembang. 

Gambar 18. Laju Pertumbuhan PDB, Modal Manusia dan Skor CPI Pada 

Negara Berkembang 

 

Sumber: World Bank, 2017 (diolah) 

 Pada Gambar 18, tren yang ditunjukkan oleh modal manusia dan skor 

CPI pada negara berkembang terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun 

pada modal manusia terjadi penurunan sejak tahun 2013 dan skor CPI yang 

mencatat skor yang menurun pada tahun 2008 hingga 2011. Namun demikian 

tren dari tahun ke tahun dapat dikatakan terus meningkat meski tidak signifikan 

baik pada modal manusia maupun skor CPI. Sedangkan rata-rata laju 

pertumbuhan PDB menunjukkan tren yang tetap dari tahun ke tahun. Meskipun 

terjadi peningkatan pada modal manusia dan skor CPI namun tidak demikian 

dengan pertumbuhan PDB. Keadaan ini mirip dengan yang terjadi pada negara 

maju dimana peningkatan pada modal manusia dan skor CPI tidak berdampak 

pada rata-rata laju pertumbuhan PDB.  
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Faktanya di Indonesia dan Thailand, jumlah lapangan pekerjaan masih 

menjadi masalah terbesar dalam hal ketenagakerjaan. Selain itu, daya saing dari 

tenaga kerja asing terlalu tinggi sehingga tenaga kerja lokal tidak mampu 

bersaing meskipun memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup sebagai akibat dari 

terbukanya pasar bebas. Sementara di Malaysia, hanya beberapa sector yang 

terus mengalami perkembangan diantaranya manufaktur high-tec, teknik, dan 

perbankan sehingga hanya lulusan dengan kualifikasi tertentu sesuai bidang 

tersebut yang banyak terserap. Di India, jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi 

pendidikan tinggi lebih banyak bekerja di perusahaan multinasional dan luar 

negeri sehingga semakin rendahnya kontribusi terhadap pertumbuhan PDB 

negara. 

Keadaan yang terjadi di negara berkembang ini hampir mirip dengan 

yang sedang terjadi di negara maju. Dimana terdapat faktor-faktor diluar 

penelitian yang ikut mempengaruhi pertumbuhan seperti krisis yang melanda 

Amerika Serikat pada tahun 2008-2009 hingga penurunan harga komoditas 

internasional yang kemudian menyebabkan inflasi pada negara-negara 

berkembang di Asia (Asian Development Outlook, 2014). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan yang telah 

disampaikan pada Bab V sebelumnya mengenai bagaimana masing-masing 

variabel mempengaruhi GDP adalah, pertama, bahwa dampak yang mungkin 

dapat ditimbulkan dengan masuknya aliran FDI ke suatu negara tidak selalu 

memberikan pengaruh yang baik. Masuknya FDI justru membawa pengaruh 

buruk terhadap pertumbuhan PDB. Pengaruh ini dapat melalui aliran modal 

keluar, impor, dan daya saing perusahaan multinasional.  

Kedua, berdasarkan penelitian ini pengaruh modal manusia dan skor CPI 

dapat memberikan stimulasi dan dorongan bagi pertumbuhan PDB terlepas 

apakah itu negara maju maupun negara miskin. Namun kontribusi modal 

manusia tidak serta merta dapat langsung dirasakan bagi pertumbuhan pada 

saat yang sama terjadi peningkatan modal manusia, namun memerlukan sebuah 

proses dalam jangka panjang. Sedangkan peningkatan pada skor CPI membantu 

memberikan kesempatan bagi negara untuk terus meningkatkan 

pertumbuhannya.  

Ketiga, bahwa determinan pertumbuhan PDB tidak selalu berfokus pada 

investasi, modal manusia, dan aspek birokrasi saja. Akan tetapi selalu ada 

variabel  lain yang juga turut menyumbang dalam mempengaruhi perubahan-

perubahan dalam perekonomian suatu negara di luar model yang digunakan 

pada penelitian ini. Seperti di dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor di 

luar model yang juga ikut mempengaruhi yaitu kondisi perekonomian luar negeri 

serta tersedianya lapangan pekerjaan. 
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6.2 Saran 

 Investasi domestik perlu ditingkatkan kembali yang fokus pada 

perusahaan dalam negeri baik yang padat modal maupun padat karya guna 

mendorong perusahaan lokal agar dapat bersaing dengan perusahaan 

multinasional yang modal dan teknologinya berasal dari aliran FDI. Sehingga 

terdapat beberapa kemungkinan buruk sebagai akibat dari masuknya FDI dapat 

dihindari seperti adanya “efek mencuri pasar”. Karena pada dasarnya 

perusahaan lokal kurang motivasi dan minimnya modal yang tersedia agar dapat 

berkembang dan mampu meningkatkan daya saingnya terhadap produk 

perusahaan multinasional.  

Sedangkan dalam bidang pendidikan, penyediaan lapangan kerja bagi 

lulusan perguruan tinggi perlu diperhatikan kembali. Karena beberapa 

perusahaan baik multinasional maupun domestik di suatu negara lebih tertarik 

menggunakan tenaga kerja asing. Sehingga menyebabkan “terbengkalainya” 

potensi-potensi yang dimiliki tenaga kerja lokal dengan kualifikasi pendidikan 

yang lebih baik. Selain itu, pemerintah perlu sedikit merubah sistem pendidikan 

tinggi yang mana lebih berfokus pada keterampilan dan keahlian dibandingkan 

hanya fokus pada teori saja. 

Selain itu, upaya-upaya untuk menekan tindak korupsi perlu ditingkatkan kembali 

mengingat betapa buruknya dampak korupsi bagi perekonomian. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melakukan pengaturan ulang pada sistem dalam birokrasi, 

transparansi kepada masyarakat, pemberlakuan kebijakan, peraturan, dan 

hukum yang ketat bagi para pelaku korupsi, serta terus memantau kinerja aparat 

pemerintahan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. Estimasi Common Effect Model 

 

 

 

Lampiran 2. Estimasi Fixed Effect Model 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -1.20e+12   7.11e+11    -1.69   0.094    -2.61e+12    2.10e+11

       Dummy    -6.12e+11   6.65e+11    -0.92   0.360    -1.93e+12    7.08e+11

         CPI     4.52e+10   1.69e+10     2.68   0.009     1.17e+10    7.87e+10

          HC     1.76e+10   7.21e+09     2.44   0.016     3.32e+09    3.19e+10

         FDI    -18.63154   6.355188    -2.93   0.004    -31.24162   -6.021472

                                                                              

         PDB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2469e+26   103  3.1524e+24           Root MSE      =  1.6e+12

                                                       Adj R-squared =  0.1738

    Residual    2.5785e+26    99  2.6046e+24           R-squared     =  0.2059

       Model    6.6842e+25     4  1.6711e+25           Prob > F      =  0.0001

                                                       F(  4,    99) =    6.42

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     104

F test that all u_i=0:     F(7, 93) =  1904.43               Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .99369951   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.392e+11

     sigma_u    1.748e+12

                                                                              

       _cons    -3.48e+11   2.01e+11    -1.73   0.087    -7.47e+11    5.18e+10

       Dummy            0  (omitted)

         CPI     1.94e+10   3.34e+09     5.81   0.000     1.28e+10    2.60e+10

          HC     1.41e+10   3.00e+09     4.71   0.000     8.18e+09    2.01e+10

         FDI    -.7340584   1.178241    -0.62   0.535    -3.073812    1.605696

                                                                              

         PDB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.0491                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(3,93)            =     24.65

       overall = 0.1402                                        max =        13

       between = 0.1372                                        avg =      13.0

R-sq:  within  = 0.4430                         Obs per group: min =        13

Group variable: Negara1                         Number of groups   =         8

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       104
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Lampiran 3. Estimasi Random Effect Model 

 

 

Lampiran 4. Uji Hausman 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

         rho    .99684726   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.392e+11

     sigma_u    2.475e+12

                                                                              

       _cons    -4.05e+11   1.23e+12    -0.33   0.742    -2.81e+12    2.01e+12

       Dummy     1.11e+11   1.73e+12     0.06   0.949    -3.28e+12    3.51e+12

         CPI     1.94e+10   3.30e+09     5.89   0.000     1.30e+10    2.59e+10

          HC     1.42e+10   2.95e+09     4.80   0.000     8.37e+09    1.99e+10

         FDI    -.7506916   1.160954    -0.65   0.518     -3.02612    1.524737

                                                                              

         PDB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(4)       =     76.45

       overall = 0.1396                                        max =        13

       between = 0.1365                                        avg =      13.0

R-sq:  within  = 0.4430                         Obs per group: min =        13

Group variable: Negara1                         Number of groups   =         8

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       104

                Prob>chi2 =      0.9984

                          =        0.00

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

         CPI      1.94e+10     1.94e+10       -1.17e+07        5.47e+08

          HC      1.41e+10     1.42e+10       -2.66e+07        5.32e+08

         FDI     -.7340584    -.7506916        .0166333        .2010924

                                                                              

                    FEM          REM         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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Lampiran 5. Uji Lagrange Multiplier 

 

                           Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =   566.87

        Test:   Var(u) = 0

                       u     6.13e+24       2.47e+12

                       e     1.94e+22       1.39e+11

                     PDB     3.15e+24       1.78e+12

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        PDB[Negara1,t] = Xb + u[Negara1] + e[Negara1,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects


