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ISI :  Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat 
penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian terutama untuk 
menganalisis hasil dari proses pembangunan ekonomi di suatu 
negara ataupun wilayah agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang 
lebih baik khususnya di negara berkembang di ASEAN.  Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, 
pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 
negara ASEAN pada tahun 2003 hingga 2013. Dengan 
menggunakan metode analisis data panel dengan pendekatan Fixed 
Effect Model (FEM). Hasil analisis menyimpulkan terdapat 
pengaruh signifikan antara pertumbuhan penduduk dan 
pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara 
ASEAN, sedangkan inflasi menunjukkan hubungan yang tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN. 
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significant relationship to economic growth in the four ASEAN 
countries. 

KEYWORDS : Economic Growth, Population, Unemployment, Inflation 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



ix 

DAFTAR ISI 

LEMBAR SIAP DIUJIKAN .................................................................................. i 

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................. ii 

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ....................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v 

ABSTRAK ........................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv 

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................ 9 

1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 10 

1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 10 

1.5. Sistematika Penulisan ................................................................................. 10 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 12 

2.1. Landasan Teori ........................................................................................... 12 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................ 12 

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik ................................................... 13 

2.1.2.1. Teori Adam Smith ......................................................................... 13 

2.1.2.2. Teori David Ricardo ...................................................................... 15 

2.1.2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan ................................... 16 

2.1.3. Pertumbuhan Penduduk ....................................................................... 18 

2.1.4. Pengangguran....................................................................................... 20 

2.1.5. Inflasi ................................................................................................... 23 

2.2. Penelitian Terdahulu ................................................................................... 28 

2.3. Hipotesis dan Model Analisis ..................................................................... 30 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



x 

2.3.1.  Hipotesis ............................................................................................. 30 

2.3.2. Model Analisis ..................................................................................... 30 

2.4. Kerangka Berfikir ....................................................................................... 31 

BAB 3 METODE PENELITIAN.......................................................................... 34 

3.1. Pendekatan Penelitian ................................................................................. 34 

3.2. Indentifikasi Variabel ................................................................................. 34 

3.3. Definisi Operasional ................................................................................... 34 

3.4. Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 35 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data ...................................................................... 35 

3.6. Teknik Analisis ........................................................................................... 35 

3.6.1. Model Data Panel................................................................................. 35 

3.6.1.1. Pendekatan Pooled Least Square (PLS) ....................................... 36 

3.6.1.2. Pendekatan Fixed Effect Method (FEM) ....................................... 36 

3.6.1.3. Pendekatan Random Effect Method (REM) .................................. 37 

3.6.2 Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel ....................................... 37 

3.6.2.1 Uji F-restricted............................................................................... 38 

3.6.2.2  Uji Hausman ............................................................................... 38 

3.6.3 Uji Statistik ........................................................................................... 39 

3.6.3.1. Uji F .............................................................................................. 39 

3.6.3.2. Uji t ............................................................................................... 40 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) ...................................................... 41 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................. 43 

4.1 Gambaran Umum Penelitian ....................................................................... 43 

    4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN ....................................... 43 

     4.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk di 4 Negara ASEAN       

   Tahun 2003-2013 ................................................................................ 45 

    4.1.3. Perkembangan Pengangguran di 4 Negara ASEAN  

   Tahun 2003-2013 ................................................................................ 47 

4.1.4 Perkembangan Inflasi di 4 Negara ASEAN Tahun 2003-2013 ............ 47 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



xi 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .......................................................................... 49 

4.3. Analisis Model Regresi dan Pembuktian Hipotesis ................................... 49 

4.3.1. Hasil Pengujian Regresi Data Panel .................................................... 49 

4.3.2 Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel ....................................... 50 

4.3.2.1 Pemilihan Model Panel : Uji F-restricted ...................................... 50 

4.3.2.2  Uji Hausman ................................................................................. 51 

4.3.3. Uji Statistik .......................................................................................... 52 

4.3.3.1. Uji F .............................................................................................. 52 

4.3.3.2. Uji t ............................................................................................... 53 

4.3.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R2) ..................................................... 54 

4.3.4. Pembuktian Hipotesis .......................................................................... 54 

4.4. Pembahasan ................................................................................................ 55 

    4.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 ....................................... 56 

       4.4.2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 ....................................... 58 

       4.4.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

     di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 ........................................ 60 

4.5. Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 60 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 62 

5.1. Kesimpulan ................................................................................................. 62 

5.2. Saran ........................................................................................................... 62 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 64 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 67 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



 
 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kurva Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran 

                    (Okun’s Law) ..................................................................................... 21 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis ............................................................ 31 

Gambar 3.1 Daerah penolakan dan penerimaan Uji F .......................................... 40 

Gambar 3.2 Daerah penolakan dan penerimaan Uji t ........................................... 41 

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN                                                                                                                                                                                          

_                            Tahun 2009 – 2013 ($) ...................................................................... 44 

Gambar 4.2. Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk di 4 Negara ASEAN                          

_                             Tahun 2003-2013 (%)....................................................................... 45 

Gambar 4.3 Pengangguran di 4 Negara ASEAN pada tahun 2009-2013 (%) ...... 47 

Gambar 4.4 Inflasi di 4 Negara ASEAN Tahun 2009 – 2013 (%) ....................... 48                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL  

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Empat Negara ASEAN                                                          

_              Tahun 2009 – 2013 (%) .......................................................................... 3 

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di ASEAN Tahun 2009-2013 (%) ........... 6 

Tabel 1.3 Pengangguran di Empat Negara ASEAN                                                 _           

_                      Tahun 2009 – 2013 (%) .......................................................................... 7 

Tabel 1.4 Inflasi di Empat Negara ASEAN Tahun 2009 – 2013 (%) ..................... 9 

Tabel 4.1 Hasil Regresi Data Panel Dengan 3 Metode Estimasi ......................... 50 

Tabel 4.2 Uji F-restricted ..................................................................................... 51 

Tabel 4.3 Uji Hausman ......................................................................................... 52 

Tabel 4.4 Uji t ....................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



 
 

xiv 
 

LAMPIRAN 

Lampiran I : Hasil Regresi PLS ............................................................................ 67 

Lampiran II : Uji FEM .......................................................................................... 67 

Lampiran III : Uji REM ........................................................................................ 68 

Lampiran IV : Uji Hausman .................................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk 

menilai kinerja suatu perekeonomian terutama untuk menganalisis hasil dari 

proses pembangunan ekonomi di suatu negara ataupun wilayah. Perekonomian 

dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat 

dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana 

aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau 

kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu yang bisa menggambarkan 

bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai 

kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi  di 

suatu daerah (Sukirno, 2008:423). 

Di setiap negara berkembang pasti ingin melakukan pembangunan di 

segala bidang dan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

dapat menjadi negara maju, serta dapat mewujudkan tujuan untuk memakmurkan 

masyarakat dan meratakan pembagian pendapatan dalam rangka mewujudkan 

keadilan. Kawasan ASEAN terdapat 4 negara berkembang yang mendominasi 

yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thaliand di karenakan di 4 negara tersebut  
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mengikuti model pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor seperti yang 

dijalankan oleh negara Hongkong, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan dan 

menjadi sasaran para investor asing yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi 

di negara-negara tersebut. Di ke 4 negara ini masing-masing negara  

berpendapatan rendah hingga menengah dan sedang merintis untuk menjadi 

negara industri baru yang dapat berpontensi menjadi negara maju.  

Persamaan pada 4 negara ini mendapakan julukan sebagai negara agraris 

dengan sumber daya alam yang melimpah di masing-masing negara dan memiliki 

pertumbuhan penduduk terpesat di kawasan ASEAN yang seharusnya bisa 

dimanfaatkan agar bisa membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena 

tersedianya jumlah angkatan kerja yang tinggi, akan tetapi di setiap negara 

khususnya di negara berkembang mempunyai permasalahan pengangguran yang 

tinggi. Suplai tenaga kerja terlalu banyak dan tidak diimbangi dengan penyediaan 

lapangan kerja. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan kerja 

merupakan hal yang cukup serius. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam 

undang – undang pasal 27 ayat 2. Dalam pasal tersebut pemerintah bertanggung 

jawab untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya. Karena, penciptaan 

lapangan kerja berdampak pada pendapatan per kapita maupun pendapatan 

nasional. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dipacu melalui proses 

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan 

serta hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Diantara golongan 

minoritas masyarakat berpendapatan tinggi atau dari golongan mayoritas 
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masyarakat berpendapatan rendah, penyerahan kewajiban pembangunan ekonomi 

apabila dilimpahkan kepada kalangan masyarakat berpendapatan tinggi, maka 

mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik. Namun jika yang dipilih 

adalah mayoritas golongan masyarakat berpendapatan rendah, maka hasil-hasil 

pembangunan harus dibagi secara merata dan hal ini kurang memungkinkan 

terapainya Gross National Produk secara nasional pada tingkat yang lebih tinggi 

(Todaro, 2003:17). 

Tabel 1.1                                                                                                 
Pertumbuhan Ekonomi di Empat Negara ASEAN                                    

Tahun 2009 – 2013 (%) 
             

Sumber : worldbank , 2016  

Tabel 1.1 bahwa dari 4 negara di ASEAN , pertumbuhan ekonomi 

tertinggi pada tahun  2009  yaitu Indonesia mencapai 4,6%, pada tahun 2010 

pencapaian tertinggi oleh negara Filipina dengan angka 7,6% dan untuk yang 

terendah oleh negara Indonesia dengan angka 6,2% Indonesia pada tahun 2011 

masih stabil dengan tetap berada di 6,2% dan negara yang terendah adalah 

Thailand dengan angka 0,8% . Bergantian Thailand pada tahun 2012 menjadi 

yang tertinggi dengan angka 7,3% , dan pada tahun 2013 Filipina menjadi negara 

dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan angka 7,1%  sedangkan Thailand 

turun drastis menjadi yg terendah dengan 2,8%. Pada setiap negara mengalami 

Tahun Indonesia Malaysia Filipina Thailand 
2009 4,6 -1,5 1,1 -0,7 
2010 6,2 7,4 7,6 7,5 
2011 6,2 5,3 3,7 0,8 
2012 6 5,5 6,7 7,3 
2013 5,6 4,7 7,1 2,8 
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peningkatan dan penurunan yang berbeda beda di setiap tahunnya, hal ini dapat 

dipengaruhi dari tingkat produksi di masing-masing negara. 

 Pertumbuhan ekonomi adalah suatu tolak ukur untuk mengetahui sejauh 

mana kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang akan menandakan semakin 

bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi 

diperoleh dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 

dibandingkan tahun sebelumnya (Bloom, 2006:43). 

Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah penduduk, dengan 

meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga akan 

mengalami peningkatan sehingga akan diikuti juga dengan meningkatnya 

pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita  dapat dilihat dari pendapatan rata-

rata penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Salah satu bentuk 

pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat dari tersedianya lapangan pekerjaan 

bagi angkatan kerja, jika pertumbuhan ekonomi tidak stabil dan tidak tersedianya 

lapangan kerja yang memadai maka akan menimbulkan pengangguran. 

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran dan 

kematian serta perpindahan penduduk atau migrasi dari suatu daerah ke daerah 

lain yang berdampak pada kondisi penduduk tujuan migrasi tersebut. Istilah 

kelahiran (fertilitas) adalah sama dengan kelahiran (live brith), yaitu terlepasnya 

bayi dari rahim seorang perempuan dengan tanda-tanda kehidupan misalnya 

berteriak, bernafas, jantung berdenyut dan sebagainya (Mantra, 2003:145) 

sedangkan kematian (mortalitas) adalah peristiwa hilangnya semua tanda-tanda 
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kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat kelahiran hidup (Mantra, 

2003:91). 

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan input tenaga kerja dalam proses 

produksi dan pembangunan yang memegang peranan penting, oleh sebab itu  

diperlukan adanya pertumbuhan penduduk. Populasi penduduk yang lebih besar 

merupakan pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai 

macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam 

kegiatan ekonomi. Menciptakan skala ekonomis (economics scale) produksi yang 

menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya-biaya produksi, dan 

menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah 

yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang tingkat output atau 

produksi agregat yang lebih tinggi lagi (Todaro, 2003: 322). 

Peranan sumber daya manusia dalam proses produksi dan pembangunan 

bukan ditentukan oleh kuantitas melainkan oleh kualitas tenaga kerja dari 

angkatan kerja yang tersedia seperti pendidikan yang tinggi dan keterampilan 

yang memadai Peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan 

peningkatan kualitas SDM akan mengakibatkan pertambahan jumlah angkatan 

kerja dengan produktivitas yang rendah, hal ini akan berdampak buruk bagi 

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya tenaga kerja dari angkatan kerja yang 

berkualitas dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi sangat diperlukan 

dalam proses pembangunan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan produksi 

nasional serta dapat menyerap perkembangan teknologi dunia secara efektif dan 

efisien. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 
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pendidikan, pelatihan dan penyesuaian dengan bidang usaha serta lapangan kerja 

yang ada dan berkembang di negara yang bersangkutan. 

 Menurut Todaro ( 2003 : 93), positif atau negatifnya pertambahan 

penduduk untuk  pembangunan ekonomi tergantung pada kemampuan sistem 

perekonomian untuk meyerap secara produktif serta memanfaatkan tambahan 

tenaga kerja tersebut dan peningkatan dari kualitas pendidikan harus juga 

didimbangi dengan pemerataannya. 

 
Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan Penduduk di ASEAN 
Tahun 2009-2013 (%) 

No. Negara 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Indonesia 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

2 Malaysia 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

3 Filipina 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 

4 Thailand 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 

    Sumber : worlbank , 2016  

Berdasarkan Tabel 1.2 Thailand menjadi negara dengan pertumbuhan 

penduduk terendah diantara 4 negara ASEAN dalam jangka tahun 2009-2013 

yang di setiap kenaikannya tidak mencapai  1% di setiap tahunnya, sedangkan 

Indonesia menjadi negara paling stabil pada tingkat 1,3% dan tidak mengalami 

kenaikan atau penurunan dalam jangka tahun 2009-2013. 

Pertumbuhan penduduk dan pengangguran berkaitan erat dengan 

pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merupakan potensi ekonomi yang belum 

mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh negara. Pertumbuhan penduduk yang 
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terkontrol namun berkualitas tinggi lebih baik daripada pertumbuhan penduduk 

yang tinggi namun berkualitas rendah, hal ini akan menyebabkan jumlah 

pengangguran meningkat.  

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap 

pembangunan ekonomi. Kuantitas sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah 

penduduknya. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong 

dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong, karena dapat memungkinkan 

semakin banyak tenaga kerja yang tersedia dan perluasan pasar.  Luas pasar 

barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat 

dan jumlah penduduk. Penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena 

akan menurunkan produktivitas dan akan banyak pengangguran (Sukirno, 

2008:68). 

Hampir semua ahli ekonomi menduga bahwa pengangguran banyak 

dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi seperti tingkat penanaman modal, 

tingkat permintaan dan tingkat upah yang ada. Ahli sosial mempunyai dugaan 

bahwa disamping variabel ekonomi, terdapat variabel-variabel non ekonomi yang 

menjadi perhatian diantaranya yaitu pendidikan, dimana meliputi tamatan 

pendidikan dan jenis pendidikan, hal tersebut diduga mempengaruhi keengganan 

terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu (Todaro, 2003:404). 

Berdasarkan Tabel 1.3 pada halaman 8 terlihat rata-rata di setiap negara 

mengalami penurunan di setiap tahunnya yang membuktikan di setiap negara 

telah melakukan kebijakan untuk mengatasi permasalah pengangguran ini, akan 
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tetapi dari ke empat negara tersebut pada tahun 2013 Indonesia masih menjadi 

negara dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 6,3% dan Thailand yang 

terendah hanya mencapai 0,7%. Pengangguran dapat menghambat jalannya 

pertumbuhan ekonomi yang baik jika tidak dicari pemecahan permalahannya. 

Tabel 1.3                                                                                               
Pengangguran di Empat Negara ASEAN                                                           

Tahun 2009 – 2013 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: worldbank, 2016  

Masalah lain yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. 

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang sulit dihindari dalam suatu perekonomian 

yang dapat memberikan pengaruh  baik maupun buruk. Secara umum inflasi dapat 

diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus 

menerus. Menurut (Friedman, 1973:41), hubungan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi tetap menjadi kontroversial baik dalam teori dan temuan empiris. Secara 

struktual, inflasi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Secara 

mentaris, inflasi dapat merugikan kemajuan ekonomi.  

Pada Tabel 1.4 pada halaman 9  inflasi di ke 4 negara mengalami kenaikan 

dan penurunan, akan tetapi pada tahun 2011 Filipina terlihat penurunan yang 

signifikan sebesar 3.2% dari tahun sebelumnya yang seharusnya patut di contoh 

Tahun Indonesia Malaysia Filipina Thailand 

2009 7,9 3,7 7,5 1,5 

2010 7,1 3,4 7,3 1 

2011 6,6 3,1 3,9 0,7 

2012 6,1 3 3,6 0,7 

2013 6.,3 3,2 4 0,7 
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oleh Indonesia yang memiliki tingkat inflasi tertinggi dari pada di 4 negara 

ASEAN lainnya. 

Tabel 1.4                                                                                                             
Inflasi di Empat Negara ASEAN                                                                          

Tahun 2009 – 2013 (%) 
 

 

 

 

 

Sumber: worldbank, 2016  

 Berdasarkan uraian-uraian diatas, akan dilakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN yaitu: Indonesia, 

Malaysia, Filipina dan Thailand pada tahun penelitian 2003-2013 dengan melihat 

dari indikator variabel pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting karena untuk menilai kinerja suatu 

perekonomian dan menganalisis hasil dari proses pembangunan ekonomi di suatu 

negara khususnya di negara berkembang ASEAN. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas , maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh  pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-

2013 ? 

Tahun Indonesia Malaysia Filipina Thailand 

2009 4,8 0,6 4,2 0,8 

2010 5,1 1,7 3,8 3,3 

2011 5,4 3,2 0,6 3,8 

2012 4,3 1,7 3,2 3 

2013 6,4 2,1 3 2,2 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas , maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1.  Menguji dan menganalisis pertumbuhan penduduk, pengangguran dan 

inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN 

pada tahun 2003-2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Memberikan wawasan dan pandangan, khususnya bagi peneliti sendiri 

untuk memahami secara mendalam hubungan pertumbuhan penduduk, 

pengangguran dan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi di negara 

ASEAN. 

2. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengaruh variabel 

pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi  terhadap pertumbuhan 

ekonomi di negara ASEAN. 

3. Sebagai studi atau tambahan dan sebagai bahan refrensi atau informasi 

bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi telah terbagi dalam lima bab yang saling 

berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan masing-masing adalah 

sebagai berikut:  
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 BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang dan alasan yang menjadi 

dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai teori – teori yang akan mendukung 

setiap variabel dalam penelitian ini, kerangka berpikir serta penelitian 

terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Metode penelitian terbagi atas pendekatan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta teknik analisis. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi inti penulisan skripsi yaitu gambaran umum 

objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pembuktian 

hipotesis, hasil penelitian, pembahasan serta keterbatasan penelitian. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini merupakan bagian akhir berisi simpulan dari 

penelitian ini, serta saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai 

kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi  di 

suatu daerah (Sukirno, 2008:423). 

Tambunan (2003: 40-41),  menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi 

kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, maka 

pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang 

berarti peningkatan pendapatan nasional. Untuk negara seperti Indonesia yang  

jumlah penduduknya tergolong besar dan tingkat pertumbuhan penduduknya yang 

tinggi serta ditambah dengan kenyataan bahwa jumlah penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan cukup besar pada awal pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi menjadi sangat penting dan laju pertumbuhan ekonomi harus lebih besar 

daripada laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan perkapita 

masyarakat dapat tercapai. 

Menurut Kuznet dalam Mahyudi (2004:1), pembangunan ekonomi adalah 

perubahan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama 
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terjadi perubahan menurunya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari 

struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, 

maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. 

 Tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi, antara lain: (a) akumulasi 

modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada 

tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia; (b) pertumbuhan 

penduduk akan dapat memberikan kontribusi angkatan kerja dalam 

perekonomian; dan (c) kemajuan teknologi, perkembangan teknologi juga 

berperan penting dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. 

Pertambahan modal yang tidak disertai perkembangan teknologi membuat 

perkembangan ekonomi menjadi lebih rendah dan lambat (Todaro, 2003:137). 

Samuelson (2001: 248), mendifinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

salah satu faktor yang paling penting dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa 

dalam jangka panjang yang digambarkan sebagai ekspansi output nasioanl dalam 

suatu negara karena pada jangka panjang perhitungan PDB ada dua, yaitu PDB 

Atas Dasar Harga Berlaku dan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Perhitungan PDB 

ada tiga metode, yaitu pendekatan dari segi produksi, pendekatan dari segi 

pendapatan, pendekatan dari segi pengeluaran.  

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik  

2.1.2.1. Teori Adam Smith 

 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik yang pertama kali membahas 

pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Smith (1723-1790) yang 
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membahas masalah ekonomi dalam bukunya An inquiry into the Nature and 

Causes of The wealth of Nation (1776). Inti ajaran Adam Smith adalah agar 

masyarakat diberi kebebasan seluas–luasnya dalam menentukan kegiatan 

ekonomi. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, 

membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan 

ekonomi sampai terjadi posisi stationer (stationare state). Posisi stationer terjadi 

apabila sumber daya alam telah seluruhnya termanfaatkan (Tarigan,2005:48). 

Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis ada dua 

aspek: 

A. Pertumbuhan Output Total 

1. Sumber alam tersedia  

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling 

mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber 

daya alam yang tersedia merupakan batas maya bagi pertumbuhan 

ekonomi, jika sumber daya belum digunakan sepenuhnya maka 

jumlah penduduk yang ada akan memegang peranan dalam 

pertumbuhan output. 

2. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk mempunyai peranan pasif dalam proses 

pertumbuhan output. Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat. 

3. Stok barang modal 
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Stok modal menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara 

aktif menetukan tingkat output. Perannya sangat penting dalam 

proses pertumbuhan output, sehingga jumlah dan tingkat 

pertumbuhan tergantung pada laju pertumbuhan stok modal 

terhadap tingkat output total secara langsung dan tidak langsung. 

B. Pertumbuhan Penduduk 

Menurut smith yang sangat menentukan jumlah penduduk pada 

suatu masa tertentu adalah tingkat upah pada saat itu. Tingkat upah yang 

berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsiten (tingkat upah yang 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari), maka jumlah 

penduduk akan meningkat. Smith juga menyatakan bahwa tingkat upah 

ditentukan oleh stok kapital dan tingkat pertumbuhan output. Oleh karena 

itu jumlah penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada stok 

modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu 

(Hakim, 2002:67). 

2.1.2.2. Teori David Ricardo 

 Teori Ricardo dalam Arsyad (2010:55), peran akumulasi modal dan 

kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

artinya bisa memperlambat bekerjanya “the law of dimishing return” sehingga 

akan memperlambat penurunan tingkat hidup. Ricardo menyatakan bahwa proses 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Sumber daya alam (dalam arti tanah). 
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2. Jumlah penduduk menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di 

bawah tingkat upah alamiah. 

3. Kemajuan teknologi selalu terjadi. 

4. Sektor pertanian dominan. 

 Teori ini disebutkan bahwa dalam masyarakat ekonomi terdapat tiga 

golongan yaitu masyarakat kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. 

Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang 

peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan 

menginvestasikan kembali hasil pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital 

yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Golongan 

buruh dikatakan bahwa golongan yang tergantung pada golongan kapitalis dan 

merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, sedangkan golongan tuan 

tanah adalah  mereka yang hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas 

tanah yang disewakan (Hakim, 2002:68). 

2.1.2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan 

 Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar 

dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu banyak 

mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya terbatas kebijakan fiskal dan 

kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu 

akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan 

teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik 

sehingga produktivitas perkapita meningkat. Teori Neo Klasik, masalah teknologi 

dianggap fungsi dari waktu.  Agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas 
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penuh perlu mekanisme yang menyamakan investasi dengan tabungan (dalam 

kondisi full employment). Dengan demikian, pertumbuhan yg baik membutuhkan 

syarat bahwa: 

MPKI = α1 
𝑌1

𝐾1
 = P ..............................................................................(2.1) 

Dimana: 

MPK1 = Marginal Productivity of Capital  

Suatu daerah akan mengimpor barang modal jika tingkat pertumbuhan 

modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar 

sempurna marginal productivity of labour (MPL) adalah fungsi langsung tapi 

bersifat terbalik dari Mariginal Productivity of Capital (MPK). Hal ini bisa dilihat 

dari nilai rasio modal tenaga kerja (K/L), apabila tiap daerah dimisalkan 

menghasilkan output  yang homogen dan fungsi produksi yang identik maka di 

daerah yang K/L-nya rendah terdapat upah rill yang rendah tetapi MPK yang 

tinggi. Akibatnya modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah 

yang upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa (untuk modal) yang 

lebih tinggi, sebaliknya tenaga kerja akan mengalir dari daerah upah rendah ke 

upah tinggi. Mekanisme diatas pada akhirnya akan menciptkan balas jasa faktor–

faktor produksi di semua daerah sama, dengan demikian perekonomian 

regional/pendapatan perkapita regional akan mengalami proses konvergensi 

(Tarigan, 2005:54). 
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2.1.3. Pertumbuhan Penduduk 

Di negara berkembang pertumbuhan penduduk merupakan hambatan 

dalam pembangunan ekonomi, karena cenderung mempengaruhi pendapatan 

perkapita. Akibat pendapatan perkapita yang cenderung manurun, pada akhirnya 

dapat menurunkan standart kehidupan masyarakat dan memperberat kemiskinan 

di negara-negara berkembang (Jhingan, 2004: 405-406).  

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan beban ketergantungan 

yang lebih tinggi yaitu beban memiliki anak dalam jumlah banyak, yang berarti 

bahwa tanggungan keluarga tersebut lebih besar daripada keluarga dengan jumlah 

anak sedikit, sehingga menyebabkan pendapatan perkapita menjadi rendah. 

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pendapatan perkapita diduga 

dikarenakan tekanan demografi (We dalam Nuryeni 2008:21). 

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Arsyad, dapat 

menimbulkan berbagai masalah dan hambatan utnuk pertumbuhan ekonomi, 

karena pertumbuhan penduduk yang tinggi  menyebabkan cepatnya pertambahan 

jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan 

kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. (Arsyad, 2010:267). 

 Dalam buku yang berjudul Essay on the principle of population, Thomas 

Malthus merumuskan sebuah konsep tentang pertambahan hasil yang semakin 

berkurang (diminishing returns).  Malthus melukiskan suatu kecenderungan 

universal (umum) bahwa jumlah populasi disuatu negara akan meningkat sangat 

cepat menurut deret ukur atau tingkat geometrik (pelipat gandaan, 1, 2, 4, 8, 16, 

dan seterusnya) setiap 30 atau 40 tahun. Sedangkan persediaan pangan di negara 
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tersebut hanya akan meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmatik (1, 2, 

3, 4, dan seterusnya). 

 Para ahli ekonomi memberi nama khusus untuk gagasan Malthus ini, yang 

menyatakan bahwa ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup yang serba 

pas-pasan. Gagasan ini disebut Model Jebakan Populasi Ekulibrium Tingkat 

Rendah atau Malthusian Population Trap (Todaro, 2003:307). 

 Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan, akan tetapi kuantitas penduduk tersebut juga memicu 

munculnya permasalahan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Sanusi, 2003). Permasalahannya adalah : 

1. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan 

kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan 

berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan. 

2. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan 

hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja, 

hal ini menyebabkan hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara 

merata, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang 

padat dan daerah yang jarang penduduknya. 

3. Tingginya angka urbanisasi menyebaban munculnya kawasan kumuh di 

kota-kota besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara 

kelompok miskin kota. Dalam bukunya yang berjudul essay on the 

priciple of population tahun 1789, Thomas Malthus merumuskan sebuah 
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konsep pertambahan hasil yang semakin berkurang (diminishing return). 

Makin menggambarkan suatu kecenderungan dengan jumlah populasi di 

suatu negara meningkat sangat cepat menurut deret ukur atau tiga 

geomatrik sedangkan pada saat yang bersamaan persediaan pangan 

meningkat menurut deret hitung arhitmatik. 

2.1.4. Pengangguran 

Permasalahan ledakan jumlah penduduk selalu diikuti dengan masalah di 

bidang ketenagakerjaan, khusunya pengangguran. Konsep pengangguran secara 

institusi mudah dimengerti. Pengangguran terjadi apabila seseorang ingin bekerja 

tetapi tak memperolehnya. Definisi pengangguran penting karena memiliki 

peranan yang besar dalam pelaporan terhadap data statistik dan guna 

mengevaluasi performa ekonomi, sosial dan biaya ekonomi akibat pengangguran.   

Pasar tenaga kerja, penurunan tingkat upah akan menyebabkan 

meningkatnya pengangguran karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja, 

namun pada kenyataannya pasar tenaga kerja tidaklah sempurna, karena meskipun 

tingkat penawaran tenaga kerja sama dengan tingkat permintaan tenaga kerja tetap 

saja masih ada pengangguran. Kondisi yang demikian itu disebut sebagai Natural 

Unemployment at Frictional Unemployment (Khawalty, 2000:87). 

Pengangguran (unemployment) merupakan kenyataan yang harus dihadapi 

tidak hanya oleh negara-negara berkembang (developing countries) akan tetapi 

juga negara-negara yang sudah maju (developed countries). Secara umum, 
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pengangguran dapat didefinisikan sebagai angkatan kerja yg secara aktif sedang 

mencari pekerjaan (Nanga, 2001:253). 

Blanchard (2006: 140), menjelaskan persamaan matematis tingkat 

pengangguran (u) sebagai berikut : 

u = 𝑈
𝐿
 = 𝐿−𝑁

𝐿
 = 1 - 𝑁

𝐿
 .....................................................................(2.2) 

Dimana: 

u  = Tingkat pengangguran 

U  = Jumlah angkatan kerja yang menganggur 

L  = Jumlah total angkatan kerja 

N  = Jumlah angkatan kerja yang bekerja 

 

  

 

 

Sumber: Mankiw, 2006 

Gambar 2.1 
Kurva Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran 

(Okun’s Law) 
 

Okun’s law mengemukakan hubungan antara GDP rill dan perubahan 

jumlah pengangguran. Pada Gambar 2.1 pada halaman 22 menunjukkan 
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bagaimana korelasi negatif di antara kedua variabel, peningkatan pengangguran 

cenderung disebabkan dengan pertumbuhan di bawah normal dari GDP rill 

(Mankiw, 2006:251). 

Menurut Blanchard (2006: 182-187), bahwa hubungan antara tingkat 

pengangguran dan pertumbuhan output adalah negatif. Hubungan antara 

pertumbuhan output dan tingkat pengangguran ini kita kenal dengan Hukum 

Okun (Okun’s Law), ketika tingkat pengangguran tinggi sementara sumber daya 

belum dapat dialokasikan secara optimal, maka tingkat pendapatan masyarakat 

akan turun dan daya beli masyarakat (purchasing power parity) relatif rendah dan 

sebagai multiplier effect,  konsumsi masyarakat terhadap output (barang dan jasa) 

akan berkurang dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena ketika 

konsumsi masyarakat menurun berarti, permintaan atas barang dan jasa juga akan 

menurun dan akan direspon oleh produsen dengan menurunkan produksi barang 

dan jasa yang berari juga output dan pertumbuhannya. 

 Ketika output diasumsikan berubah secara bersama-sama dengan tingkat 

pengangguran, maka perubahan jumlah pekerja akan merefleksikan perubahan 

pada tingkat pengangguran (constant labor force). Hubungan antara pertumbuhan 

output dan tingkat pengangguran dapat ditunjukkan melalui persamaan Okun 

berikut:  

  ut – ut – 1 = -β ( gyt - ḡ y ) .........................................(2.3) 

Dimana: 

ut  = Tingkat pengangguran pada tahun t 
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ut – 1  = Tingkat pengangguran pada tahun t-1 

β  = Koefisien yang menyatakan dampak pertumbuhan output terhadap    

perubahan pengangguran 

gyt  = Pertumbuhan output pada tahun t 

ḡ y  = Pertumbuhan output normal 

 Pada pertumbuhan output tahun t melebihi pertumbuhan output normal, 

maka hal ini akan menurunkan tingkat pengangguran (gyt > ḡ y    ut < ut – 1). 

Sebaliknya jika pertumbuhan output pada tahun t kurang dari pertumbuhan ouput 

normal, maka tingkat pengangguran akan meningkat (gyt < ḡ y      ut >ut – 1). 

 Blanchard (2006:191) menyebutkan bahwa dalam jangka panjang tingkat 

pengangguran harus dalam keadaan konstan atau ut = ut-1. Persamaan hukum 

Okun dalam jangka panjang menjadi gyt = ḡ y  dimana dalam jangka panjang  

pertumbuhan output tahun t akan berada pada pertumbuhan normalnya dimana 

tingkat pengangguran juga berada pada tingkat normal, sehingga keadaan 

perekonomian akan mencapai titik keseimbangan. 

2.1.5. Inflasi 

 Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan 

perhatian para pemikir ekonomi. Inflasi sebagai suatu kecenderungan 

meningkatnya tingkat harga secara terus menerus sepanjang waktu (a sustained 

tendency for the general level of prices to rise over time). Berdasarkan definisi 
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tersebut, kenaikan dalam harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidaklah 

dapat dikatakan sebagai inflasi (Nanga, 2001:241). 

 Inflasi (inflation) yaitu kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-

menerus yang mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi secara 

umum dianggap sebagai masalah penting yang harus segera diselesaikan dan 

sering menjadi agenda utama politik dan pengambilan suatu kebijakan (Mishkin, 

2008:13). 

 Menurut Sukirno (2000:11-13), berdasarkan sumber penyebabnya 

dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu: 

1. Inflasi tarikan permintaan (demand pull-inflation) 

Merupakan bentuk inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak 

seimbang antara permintaan dan penwaran barang di dalam perekonomian, 

setiap masyarakat tidak dapat menaikkan produksi berbagai macam barang 

pada ketika permintaanya meningkat. 

2. Inflasi desakan biaya (cost-push inflation) 

Konsekuensi penetapan tingkat pengangguran di atas tingkat alamiah, 

timbul akibat biaya produksi barang dan jasa. 

3. Inflasi diimpor (imported inflation) 

Istilah ini mulai populer semenjak tahun 1970-an ketika ekonomi dunia 

dilanda masalah inflasi. Sumber dari masalah tersebut adalah kenaikan 

harga minyak sebanyak tiga kali lipat pada tahun 1973-1974 yang 

dilakukan oleh negara-negara produsen minyak di Timur tengah yang pada 

ketika itu merupakan produsen minyak yang tersebar di dunia. 
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Menurut Samuelson (2001:312), menjelaskan bahwa inflasi dilihat dari 

tingkat derajat atau kejadian parah antara lain : 

1. Inflasi moderat (moderat inflation) 

Di tandai naiknya harga secara lambat dan dapat diramalkan. Kita dapat 

menyebutnya sebagai laju inflasi pertahun, karena apabila barang-barang 

relatif stabil masyarakat percaya pada uang. 

2. Inflasi ganas (galloping infllation) 

Inflasi dalam dua digit atau tiga digit seperti 20.100. atau 200 persen 

pertahun. Inflasi ganas timbul, maka timbul juga gangguan yang serius 

terhadap perekonomian. 

3. Hiperinflasi 

Inflasi yang melibihi 50 persen per bulan, atau lebih dari 1 persen per hari. 

Menurut Dornbusch (1997:37-38), perhitungan inflasi dapat dilakukan tiga 

cara yaitu: 

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

IHK mengukur inflasi berdasarkan sekumpulan harga pada kebutuhan 

hidup konsumen yang paling banyak digunakan dan masing-masing item 

memiliki bobot dalam basket. IHK biasanya digunakan sebagai indikator 

patokan nilai inflasi. IHK, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau 

bobot tetap yang proposional terhdap kepentingan relatif dalam anggaran 

pengeluaran konsumen. Dalam kasus IHK, indeks harga dibuat dengan 
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menimbang setiap harga seusai dengan arti penting, secara ekonomis dari 

komoditi yang bersangkutan 

1. Indeks Harga Produsen (Producer Price Indeks atau PPI) 

Suatu indeks dari harga bahan-bahan baku (raw materials). Produk antara 

intermedietes product, dan peralatan modal atau mesin yang dibeli oleh sektor 

bisnis atau perusahaan, jadi PPI hanya mencakup bahan baku dan barang antar 

atau setengah jadi, sementara barang-barang jadi tidak dimasukkan ke dalam 

perhitungan. Indeks harga produsen dimaksudkan untuk mengukur harga-

harga pada tingkat transaksi perdagangan pertama kalinya terjadi. 

2. PDB Deflator 

PDB Deflator adalah analog dari indeks harga konsumen (CPI) dan 

menunjukkan perubahan dalam tingkat harga semua barang milik PDB, Untuk 

perhitungan deflator berbagai barang dan jasa yang terpilih dan perhitungan 

ini meliputi tidak hanya harga barang-barang dan jasa tetapi juga harga untuk 

barang-barang investasi, barang dan jasa yang di beli oleh pemerintah maupun 

barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dunia PDB deflator adalah rasio 

antara PDB nominal dengan PDB real dari tahun tersebut. Rumus matematis 

PDB deflator: 

 PDB deflator = 
PDB nominal

PDB rill
 = 

∑P1Q1

∑P0Q1
 ........................(2.4) 

Jadi, singkatnya PDB deflator adalah merupakan suatu ukuran tentang 

tingkat harga. 
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 Ketika inflasi mengalami peningkatan maka menyebabkan turunnya 

tingkat investasi. Hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan mendorong naiknya 

tingkat suku bunga, kenaikan suku bunga tersebut akan mendesak investasi 

mengalami penurunan. Ketika pendanaan untuk anggaran belanja mengalami 

penurunan namun di sisi lain pemerintah ingin mempertahankan anggaran belanja 

yang tinggi guna memacu pertumbuhan ekonomi, siklus ini akan terjadi secara 

terus menerus dan akan saling berkelanjutan. 

 Dalam Samuelson (2001:387-389) ada 3 pengaruh inflasi terhadap 

ekonomi yaitu : 

1. Pengaruh Terhadap Distribusi pendapatan dan Kekayaan 

Inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan karena 

perbedaan asset dan kewajiban yang orang-orang miliki. Pengaruh utama 

redistribusi akibat inflasi berasal dari pengaruhnya terhdap nilai keayaan 

riil seseorang. Secara umum, retribusi kekayaan dari kreditur ke debitur 

pada inflasi yang tidak terantisipasi, menguntungkan peminjam dan 

merugikan pemberi pnjaman. Penurunan pada inflasi yang tidak 

terantisipasi memiliki efek berlawanan, tetapi sebagian besar inflasi 

mencampur pendapatan dan asset, retribusi kekayaan secara acak terhadap 

populasi dengan pengaruh yang kecil pada kelompok individu. 

2. Pengaruh Terhadap Efisiensi Ekonomi 

Inflasi dapat mengurangi efisiensi ekonomi dan inflasi dapat 

mempengaruhi output total. Inflasi mengurangi efisiensi ekonomi karena 
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mendistorsi harga dan sinyal harga, pada perekonomian dengan inflasi 

rendah jika harga pasar suatu barang naik, pada pembeli dan penjual 

mengetahui bahwa telah terjadi perubahan pada kondisi penawaran dan 

permintaan barang tersebut dan mereka dapat bertindak secara tepat. 

Perbedaan yang terjadi jika inflasi tinggi adalah lebih sulit bagi kita untuk 

membedakan antara perubahan pada harga relatif dan perubahan pada 

seluruh harga, jika inflasi berkisar antara 20 atau 30 persen per bulan, 

perubahan harga lebih sering terjadi sehingga perubahan harga relatif 

membingungkan. 

3. Pengaruh Makroekonomi pada Efisiensi dan Pertumbuhan 

Hingga tahun 1970an, inflasi tinggi selalu sejalan dengan output 

dan ketenagakerjaan yang tinggi, tetapi kajian sejarah yang lebih 

mendalam telah mengungkap fakta yaitu hubungan positif antara output 

dan inflasi hanyalah bersifat sementara. Dalam jangka panjang, mereka 

lebih terlihat seperti bentuk hubungan yang berbentuk U-terbalik antara 

pertumbuhan inflasi dan output.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Sitepu dan Sinaga (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh investasi sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. 

Dengan menggunakan analisis kombinasi model komputasi keseimbangan umum 

dan metode Faster-Greer-Thorbecke. Investasi sumber daya manusia mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Blom, Canning dkk (2001), meneliti untuk 

mengetahui hubungan antara transisi demografi atau perubahan struktur penduduk 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya penduduk usia produktif 

yang bekerja maka akan menghasilkan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi dan 

dapat menciptakan kesejahteraan penduduknya. 

Penelitian selanjutnya oleh Kanchan Datta dan Chandan Kumar (2011), 

menguji hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dari 

International Financial Statistics (IFS) pada tahun 1971-2007 dengan 

menggunakan metode VECM dan VAR yang dapat disimpulkan bahwa pada 

peroide terakhir inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

membuktikan bahwa hubungan kedua variabel ini stabil pada jangka panjang. 

Penelitian yang di lakukan oleh Ghani dkk (2007), membahas hubungan 

antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data time 

series. Tahunan time series data yang digunakan dalam analisis empiris. Data itu 

dari 1970 hingga 2004 dengan menggunakan pendektan Okun’s Law. Hasil 

penelitiannya yaitu bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi 

tingkat pengangguran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Qoyyum dkk (2004) yang mengatakan 

inflasi yang selalu meningkat akan berdampak negatif pada tingkat pertumbuhan 

rill secara signifikan dalam jangka panjang. Tingkat inflasi yang rendah karena 

nilai direct finance lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan financial 

development maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi per kapita. 

Dibutuhkan kebijakan yang tepat agar inflasi tidak meningkat. Kebijakan tersebut 
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seperti operasi pasar terbuka, discount rate, imbauan moral dan reserve 

requrement ratio yang biasa disebut kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. 

Perbedaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, model penelitian dan sasaran 

penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan penduduk, 

pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi data panel dengan sasaran 4  negara di ASEAN yaitu 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dengan tahun observarsi 2003 sampai 

dengan 2013. 

2.3. Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1.  Hipotesis 

1. Pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi berpengaruh  signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-

2013. 

2.3.2. Model Analisis 

 Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand pada tahun 

2003-2013 adalah model analisis regresi data panel.   

Growthit = α +  β1 POPit + β2 UNEMPit + β3 INFit + eit ............... (2.5) 

Dimana: 
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Growthit  = Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) 

α   = Konstanta 

POPit  = Pertumbuhan Penduduk (dalam %) 

UNEMPit = Pengangguran (dalam %) 

INFit  = Inflasi (dalam %) 

β1, β2, β3  = Koefisien regersi variabel bebas 

eit  = Error term 

2.4. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori yang telah dikemukakan 

diatas, serta mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan maka 

kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini tersaji pada Gambar 2.2 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Pertumbuhan 
Penduduk 

Pengangguran 

Inflasi 

Pertumbuhan 
Ekonomi 
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Pada Gambar 2.2 pada halaman 31 kerangka berfikir dalam penelitian ini 

difokuskan pada pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN periode tahun 2003 – 

2013. Peneliti ingin mengetahui pengaruh antara pertumbuhan penduduk, 

pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk pengujian 

hipotesis dan pengujian statistik. Pendekatan kuantitatif ini membuat penilaian 

secara umum mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran dan 

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi 

panel data.  

3.2. Indentifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Variabel terikat (dependent variabel) 

a. Pertumbuhan ekonomi 

2. Variabel bebas (independent variabel) 

a. Pertumbuhan penduduk 

b. Pengangguran 

c. Inflasi 

3.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari masing-masing variabel dari penelitian ini adalah : 

1. Pertumbuhan Ekonomi  
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Pertumbuhan ekonomi diproksikan dari laju pertumbuhan ekonomi 

untuk masing–masing di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 dan 

dinyatakan dalam persen. 

Rumus Laju Pertumbuhan Ekonomi  = 𝐺𝐷𝑃ₜ−𝐺𝐷𝑃 𝑡−1

𝐺𝐷𝑃 𝑡−1
𝑥 100% 

2. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk diproksikan dari laju pertumbuhan penduduk 

di masing–masing 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 dan 

dinyatakan dalam persen.  

Rumus pertumbuhan penduduk:  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘(𝑡)−𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝑡−1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝑡−1)
 x 100% 

3. Pengangguran 

Pengangguran merujuk pada penduduk yang tidak bekerja maupun 

yang sedang mencari pekerjaan dan menjadi bagian dari angkatan 

kerja di masing–masing 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 dan 

dinyatakan dalam persen.  

Rumus Pengangguran : 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟

𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 x 100% 

4. Inflasi 

Inflasi dapat diartikan sebagai proses kenaikan harga-harga umum 

barang-barang secara terus menerus. Di masing-masing 4 negara 

ASEAN pada tahun 2003-2013 dinyatakan dalam persen. Laju inflasi 

dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Rumus inflasi : 𝐼𝐻𝐾𝑛−𝐼𝐻𝐾𝑜 

𝐼𝐻𝐾𝑜
 𝑥 100% 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang sifatnya data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series 

dan cross section.  

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dari 

literatur buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan topik yang 

diamati. Data sekunder diperoleh dari worldbank. 

3.6. Teknik Analisis 

3.6.1. Model Data Panel 

 Dalam penelitian ini teknik estimasi model penelitan yang digunakan 

adalah pendekatan data panel. Untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-

variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penafrisan 

regresi, metode data panel lebih tepat digunakan. Beberapa keuntungan 

pengggunaan data panel dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan 

data panel, jumlah data observasi lebih banyak bila dibandingkan dengan data 

time series maupun data cross section saja, sehingga hal ini dapat menaikkan 

derajat bebas (degree of freedom) yang lebih besar (Widardjono, 2005:254). 

Besarnya jumlah observasi memiliki implikasi data yang lebih informatif, lebih 

variatif, kolinearitas antar variabel yang ssemakin berkurang dan peningkatan 

derajat  kebebasan (degree of freedom), dimana hal tersebut dapat membantu 
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peneliti untuk endapatkan hasil estimasi yang lebih efisien.  

Keunggulan-keunggulannya memiliki dampak pada tidak diperlukannya 

pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Gujarati, 2003:360). Dalam 

melakukan estimasi dengan metode regresi data panel, terdapat tiga metode yang 

bisa digunakan untuk bekerja dengan data panel. Menurut Verbeek (2000:313-

319), tiga metode tersebut adalah pendekatan pooled least square (PLS), 

pendekatan fixed effect method (FEM), dan pendekatan random effect method 

(REM). 

3.6.1.1. Pendekatan Pooled Least Square (PLS) 

 Pendekatan ini adalah pendekatan paling sederhana dalam mengestimasi 

data panel. Pendekatan ini hanya melakukan kombinasi terhadap data time series 

dan data cross section tanpa memperhatikan dimensi individu maupun waktu, atau 

dengan kata lain diasumsikan bahwa perilaku antar cross section sama dalam 

berbagi kurun waktu (Widarjono, 2005:251). Adapun model data panel dengan 

pendekatan PLS adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003:640): 

Yit = β1 + β2 + β3 χ3it + ....+ βn χnit +Wit     .............................................(3.1)   

3.6.1.2. Pendekatan Fixed Effect Method (FEM) 

 Menururt Widarjono (2005:253), pada pendekatan  PLS, diasumsikan 

bahwa perilaku antar cross section sama dalam berbagi kurun waktu. Namun 

asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik dari 

masing-masing cross section cenderung berbeda. Untuk menggambarkan hal 

tersebut, salah satu cara paling sederhana adalah memberi asumsi bahwa intercept 

antar cross section berbeda sedangkan slope antar cross section sama. 
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 Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intercept dalam persamaan 

dikenal dengan pendekatan fixed effect method. Pendekatan ini merupakan teknik 

estimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intercept antar cross section. Adapun model data panel dengan 

pendekatan fixed effect sebagai berikut (Gujarati, 2003:643): 

Yit = α1 + α2 D2i + ... + αn Dni + β2 X2it + β3 X3it + ... + βn Xnit + uit ..........(3.2) 

3.6.1.3. Pendekatan Random Effect Method (REM) 

 Pendekatan random effect adalah teknik estimasi data panel yang 

mempehitungkan bahwa variabel gangguan saling berhubungan baik antar waktu 

maupun antar individu. Adapaun model data panel dengan pendekatan random 

effect adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003:645): 

 Yit = β1 + β2X2it + β3X3it + ... + βn Xnit + uit .............................................(3.3) 

3.6.2 Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel 

 Berdasarkan tiga pendekatan metode data panel tersebut, dan pendekatan 

yang sering diigunakan unuk mengestimasi model regresi dengan data panel 

adalah pendekatan fixed effect model dan pendekatan random effect model. 

Pertanyaan yang muncul adalah teknik mana yang dipilih untuk regresi data panel. 

Untuk itu dalam menentukan metode antara pooled least square dan fixed effect 

dengan menggunakan uji F-restricted (Redunant Fixed Effect Test) sedangkan uji 

Hausman digunakan untuk memilih antara random effect atau fixed effect. 
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3.6.2.1 Uji F-restricted 

Digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan 

fixed effect model  lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy 

dengan melihat Residual Sum of Squares (RSS). Adapun uji F statistiknya adalah 

sebagai berikut (Widarjono, 2005:259): 

𝐹 =
(𝑅𝑆𝑆1− 𝑅𝑆𝑆2)/𝑚

(𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛−𝑘)
…………………………………………………………....(3.4) 

di mana: 

RSS1 : R2 model PLS 

RSS2 : R2 model FEM 

m : jumlah restricted variabel 

n : jumlah sampel 

k : jumlah variabel penjelas 

Hipotesis nol dari restricted F test adalah: 

H0 : Model Pooled Least Square (restricted) 

H1 : Model Fixed Effect (unrestricted) 

Dari rumus di atas, jika kita mendapatkan hasil nilai F hitung > F table pada 

tingkat keyakinan ( α ) tertentu maka kita menolak hipotesis nol H0 dan menerima 

hipotesis H1. H1 diterima berarti metode yang digunakan untuk teknik estimasi 

adalah model fixed effect. 

3.6.2.2  Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode fixed effect atau 

metode random effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di 
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dalam metode fixed effect dan GLS adalah efisien sedangkan metode PLS tidak 

efisien, di lain pihak alternatifnya metode PLS efisien dan GLS tidak efisien. Uji 

Hausman dilakukan dengan perintah sebagai berikut (Widarjono, 2005:262): 

Matrix b_diff=b_fixed – b_gls 

Matrix v_diff=cov_fixed – cov_gls 

Matrix H=@transpose(b-diff)*@inverse(v_diff)*b_diff 

Hipotesis dari uji Hausman adalah: 

H0 : Model random effect 

H1 : Model fixed effect 

 Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan 

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. 

Apabila Chi Square hitung > Chi Square tabel dan p-value signifikan maka H0 ditolak 

dan model fixed effect lebih tepat untuk digunakan. 

3.6.3 Uji Statistik 

3.6.3.1. Uji F  

 Pengujian hipotesa F digunakan untuk menguji signifkansi pengaruh 

secara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Hipotesa uji F 

adalah: 

H0 : β = β2 = ... = β3 = 0 (secara keseluruhan variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan) 
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H1 : β1 ≠ 0 (minimal terdapat satu varaibel bebas yang berpengaruh 

siginifikan) 

                                H0 diterima  H0 ditolak 

                                                           

                                                              α 

 

         0                            F tabel 

Gambar 3.1 
Daerah penolakan dan penerimaan Uji F 

 
 Pengujian hipotesa dilakukan dengan membandingkan nilai F-

statistik dengan F tabel pada tingkat keyakinan (α) = 5% dan derajat bebas 

(degree of freedom) = (k-1) dan (n-k) dimana n adalah bila nilai F-statistik lebih 

kecil daripada nilai F tabel. H0 diterima menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadp variabel tak bebas. 

Sebaliknya, H0 ditolak bila nilai F-statistik lebih besar nilai F tabel. Hal ini berarti 

bahwa setidaknya terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh sgnifikan 

terhadap variabel tak bebas. 

3.6.3.2. Uji t  

 Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas 

secara individual terhadp variabel tidak bebas. Hipotesa uji t adalah: 

H0 :  β1 = 0 (variabel bebas tidak signifikan) 

H1 : β1 ≠ 0 (variabel bebas sgnifikan) 

Untuk pengujian hipotesa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 
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a. Membandingkan niali t-statistik dengan nilai t tabel pada tingkat 

keyakinan (α) = 5% dan derajat bebas (degree of freedom) = (n-k-

1), dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel 

bebas. 

Pengujian H0 akan diterima bila nilai t-statistik lebih kecil daripada 

nilai t tabel. H0 diterima menujukkan bahwa variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, H0 

akan ditolak bila nilai t-statistik lebih besar daripada nilai t tabel. 

Hal ini berarti bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tak bebas. 

                                        

         H0 diterima                   

    H0 ditolak 

                              0                                α     t tabel        

 
Gambar 3.2 

Daerah penolakan dan penerimaan Uji t 
 

b. Membandingkan nilai probabilitas (P-Value) dengan α = 5% 

Pengujian H0 akan diterima bila nilai probabilitas lebih besar 

daripada α. H0 diterima menunjukkan bahwa variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R2  ini digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel 

independen terhadap variabel dependen. R2 mempunyai nilai antara 0 dan 1 (0< 
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R2<1), semakin tinggi nilai R2 suatu regresi atau semakin mendekati nilai 1, maka 

akan semakin baik regresinya. Nilai R2 suatu regresi yang semakin kecil akan 

membuat kesimpulan dari regresi tersebut tidak dipercaya. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian  

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka 

panjang dan pertumbuhan ekonomi menjadi fenomena penting yang dialami di 

setiap negara. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan 

output perkapita yang sekaligus memberikan banyak pilihan alternatif dalam 

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

semakin meningkat. 

 Pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan proses peningkatan 

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi meliputi perkembangan yang diukur dengan 

meningkatnya hasil produksi dan pendapatan masyarkat. Dalam hal ini terdapat 

kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai produk 

domestik bruto atau atau gross domestic product (GDP). 

Krisis ekonomi pada tahun 2008 yang dikenal sebagai krisis subprime 

mortage atau krisis kredit macet di Amerika Serikat yang berimbas pada kepada 

negara lain terutama negara berkembang di ASEAN. Hal ini memilki andil besar 

dalam trend penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Filipina 

dan Thailand masing – masing mengalami penrunan pertumbuhan pertumbuhan 

ekonomi. 
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Sumber : worlbank , 2016  

Gambar 4.1                                                                                                             
Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN                                                     

Tahun 2009 – 2013 ($) 
 

 Pada Gambar 4.1 di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 4 negara 

ASEAN. Rata-rata di setiap negara mengalami kenaikan dan penurunan di setiap 

tahunya terutama pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 4 negara 

ASEAN adalah Malaysia dengan Pertumbuhan ekonomi 4431 dollar di tahun 

2003 kemudian menurun pada tahun 2009 karena terjadinya krisis, tetapi ditahun 

berikutnya Malaysia menunjukkan tren peningkatan di setiap tahunnya.  Ketiga 

negara lainnya juga mengalami penurunan akibat terjadinya krisis di tahun 2008. 

Penuruan disebabkan menurunya ekspor dan impor dikarenakan tujuan utama ke 

Amerika Serikat dan hampir diseluruh negara menurukan impor. 

4.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk  di 4 Negara ASEAN Tahun 

2003-2013  

 Penduduk merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi. 

Penempatan manusia sebagai subjek pembangunan dapat dilihat daru dua sisi, 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

D
al

am
 S

at
u

an
 D

o
lla

r 
($

)

Tahun

Indonesia

Malaysia

Filipina

Thailand

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



45 
 

 
 

kualitas dan kuantitas. Di negara berkembang sumber daya manusia (SDM) yang 

tersedia cenderung pada kuantitas yang tinggi dengan kualitas yang rendah 

sehingga hanya menjadi beban suatu negara, padahal salah satu aspek penting 

dalam proses pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi. 

 Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan sangat menguntungkan bagi 

suatu negara, karena negara tersebut akan mempunyai banyak tenaga kerja.  Tidak 

hanya dampak positif tetapi ada pula dampak negatifnya karena berbagai macam 

masalah yang akan bisa timbul akibat jumlah penduduk yang begitu besar. Seperti 

kepadatan penduduk, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tidak meratanya 

persebaran penduduk. Masalah kependudukan tersebut biasa di alami di negara 

berkembang terutama di ASEAN, karena biasanya pertumbuhan penduduk yang 

terlalu pesat tidak di imbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. 

 
Sumber: Worldbank, 2016  

Gambar 4.2. 
Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk di 4 Negara ASEAN Tahun 2003-2013 

(%) 
 

Berdasarkan data pada Gambar 4.2 bahwa jumlah penduduk di 4 negara 

tersebut menunjukkan trend yang stabil pada tingkat 1% hingga 2%. Pertumbuhan 
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penduduk yang rendah mengindikasikan bahwa program pengendalian 

pertumbuhan penduduk sukses dan mendapatkan hasil positif. Pertumbuhan 

penduduk yang rendah memiliki keuntungan yakni menurunkan tingkat 

ketergantungan penduduk (dependency ratio) pada penduduk usia produktif serta 

memudahkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. 

 
Jumlah penduduk di Thailand pada tahun 2004 terlihat terjadi kenaikan 

yang cukup tinggi hingga mencapai 1%. Berbeda halnya dengan Indonesia pada 

tahun 2004 mengalami penurunan 1,3% dari tahun sebelumnya dan mengalami 

trend yang stabil hingga tahun 2013. Program keluarga berencana (KB) telah 

menjadi program andalan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan  

terbukti mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia hingga saat 

ini. Dengan kampanye dua anak cukup oleh pemerintah dinilai mampu untuk 

mengurangi tingkat kelahiran di Indonesia.  

4.1.3 Perkembangan Pengangguran di 4 Negara ASEAN Tahun 2003-2013 

 Salah satu ciri negara berkembang adalah standart hidup yang dapat di 

kuantitatifkan dengan jumlah pendapatan perkapita yang rendah dan peluang 

mendapatkan pekerjaan yang rendah sehingga pada umumnya memiliki tingkat 

pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran ini kadang tidak mencerminkan 

besarnya pengangguran yang sesungguhnya karena adanya pengangguran 

terselubung yaitu orang-orang yang bekerja di bawah kapasitas optimalnya baik 

meliputi mereka yang bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi 

produktifnya rendah maupun tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja 

normal sehingga pendapatannya relatif rendah (Todaro, 2003).  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



47 
 

 
 

Pada Gambar 4.3 menunjukkan Filipina merupakan negara di kawasan 

ASEAN-4 yang memiliki pengangguran tertinggi. Pengangguran di Filipina 

menacapai puncaknya pada tahun 2004 dengan mencapai 11,9%. Pemerintah 

Filipina segera membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah pengangguran 

hasilnya terlihat pada tahun berikutnya mengalami penurunan sampai tahun 2012- 

2013 yang tetap stabil. Lain halnya dengan Thailand yang memiliki pengangguran 

terendah dan cenderung stabil di bandingkan ke empat negara di ASEAN lainnya.  

 
Sumber: Worldbank, 2016  

Gambar 4.3 
Pengangguran di 4 Negara ASEAN pada tahun 2009-2013 (%) 

  
4.1.4 Perkembangan Inflasi di 4 Negara ASEAN Tahun 2003-2013 

 Inflasi mampu meningkatkan suatu pertumbuhan dan juga mampu 

memperlambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Inflasi yang berat atau 

sedang ke atas mampu memperlambat perekonomian di dalam negeri, di ke empat 

negara ASEAN trend inflasi dapat kita lihat berjalan fluktuatif.  Pada Gambar 4.4 

pada halaman 48 kenaikan tertinggi terjadi pada krisis 2008, di Filipina terjadi 

kenaikan inflasi dari tahun sebelumnya sebesar 5,4%. Pada tahun 2009 banyak 

negara yang mampu melewati krisis dan menjadikan inflasi menjadi deflasi. 
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Inflasi menjadi sesuatu yang penting untuk diatasi di setiap negara, inflasi yang 

rendah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika Inflasi tinggi 

seperti yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan perekonomian menjadi lemah 

di negara tersebut. 

 

 
Sumber: worldbank, 2016 

Gambar 4.4                                                                                                                         
Inflasi di 4 Negara ASEAN                                                                    

Tahun 2009 – 2013 (%) 
 

Inflasi dapat disebabkan oleh pengaruh dari luar negeri seperti yang terjadi 

pada tahun 2008 terjadi kririsi subprime mortage di Amerika Serikat dan juga 

masalah dalam negeri, maka pada tahun 2008 kenaikan inflasi terjadi di setiap 

negara empat negara ASEAN tanpa terkecuali akan tetapi di tahun 2006 Indonesia 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi di bandingkan tahun 2008 mencapai 

13,1%.  Pada tahun 2012 sampai 2013 rata-rata nilai inflasi di tiap negara lebih 

normal dan stabil, hal ini terjadi karena keberhasilan kebijakan yang di berlakukan 

pemerintah di setiap negara untuk mengatasi lonjakan inflasi. 
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4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menganilisi hubungan variabel ekonomi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina 

dan Thailand. Variabel ekonomi digambarkan oleh beberapa variabel, yaitu 

pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi. Dalam penelitian ini ketiga 

variabel tersebut merupakan variabel bebas (independent variable) sedangkan 

untuk variabel terikat (dependent variable) yaitu pertumbuhan ekonomi yang 

digambarkan oleh laju pertumbuhan ekonomi. Periode penelitian ini dimulai dari 

tahun 2003-2013 menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan oleh 

worldbank. 

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan dari time 

series dan cross section. Data panel dapat diestimasi dengan tiga metode yaitu, 

Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model 

(REM). Untuk menentukan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam 

model, dapat dilakukan pengujian pemilihan model terbaik. 

4.3. Analisis Model Regresi dan Pembuktian Hipotesis 

4.3.1. Hasil Pengujian Regresi Data Panel 

 Metode estimasi yang digunakan dalam dalam hasil pengolahan data 

dengan regresi data panel adalah Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model 

(FEM), dan Random Effect Model (REM). Penelitian ini menggunakan satu 

variabel dependent yaitu pertumbuhan ekonomi dan tiga variabel independen 

yaitu pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi. 
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Tabel 4.1 
Hasil Regresi Data Panel Dengan 3 Metode Estimasi 

Variabel 
Metode Estimasi 

PLS FEM REM 

POP 
Koefisien 0.5117505 -0.7362461 0.5117505 
t-stat 3.54 -3.05 3.54 
Prob 0.001 0.004 0.000 

UNEMP 
Koefisien -0.2127325 -0.1473501 -0.2127325 
t-stat -6.89 -5.63 -6.89 
Prob 0.000 0.000 0.000 

INF 
Koefisien 0.0241694 -0.0027628 0.0241694 
t-stat 0.74 -0.14 0.74 
Prob 0.463 0.893 0.459 

KONSTANTA 
Koefisien 8.402549 9.762959 8.402549 
t-stat 45.14 32.43 45.14 
Prob 0.000 0.000 0.000 

Adj R-Squared 0.6727 - - 
R-Squared within - 0.6277 0.3888 

R-Squared between - 0.2392 0.8088 
R-Squared overall - 0.2889 0.6727 

F-stat 27.40 20.79 82.21 
Prob (F-Stat) 0.000 0.000 0.000 

 Keterangan : Hasil estimasi regresi 
 
4.3.2 Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel 

Pada pembahasan sebelumnya bahwa teknik estimasi model regresi data 

panel terdiri dari tiga model estimasi yang biasa digunakan, yaitu model dengan 

metode Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random 

Effect Model (REM). Untuk memilih metode estimasi perlu dilakukan pengujian 

melalui tiga pengujian pemilihan model estimasi. 

4.3.2.1 Pemilihan Model Panel : Uji F-restricted 

Uji pertama yang dilakukan adalah untuk memilih antara metode PLS dan 

FEM dengan hipotesis sebagai berikut: 
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H0 = metode yang digunakan adalah PLS 

H1 = metode yang digunakan adalah FEM 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Apabila F-hitung lebih besar dari F-Tabel (F-hitung > F-Tabel), maka H0 

ditolak, dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode FEM dan sebaliknya 

bila signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan menggunakan metode PLS. 

Tabel 4.2 
 Uji F-restricted 

Number of Observations Prob > F 
44 0,0000 

 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pemilihan model panel Uji F-restricted 

memilih metode FEM sebagai metode terbaik yang digunakan. Hasil 

menunjukkan dengan menggunakan probabilitas dan diperoleh nilai probabilitas 

0,0000 dengan hasil kurang dari derajat α atau derajat kebebasan sebesar 5% 

(0,05) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya metode FEM merupakan 

metode yang paling baik digunakan dalam model ini. 

4.3.2.2  Uji Hausman 

Selanjutnya perlu dilakukannya uji lanjutan yaitu berupa uji Hausman 

yang bertujuan untuk menentukan metode terbaik antara metode FEM dan REM 

dengan hipotesis sebagai berikut 

H0 = metode yang digunakan adalah Random Effect Model (REM) 

H1 = metode yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Keterangan: Hasil estimasi regresi 
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  Apabila nilai signifikansi Chi – square lebih besar dari 0,05, maka 

hipotesis H0 diterima dan menolak H1 yang berarti metode Random Effect Model 

(REM) lebih baik digunakan daripada metode Fixed Effect Model (FEM). Begitu 

pula sebaliknya, apabila Chi – square lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H1 

diterima dan menolah H0 yang berarti metode Fixed Effect Model (FEM) lebih 

baik digunakan daripada metode Random Effect Model (REM). 

Tabel 4.3 
Uji Hausman 

Chi2 Prob > chi2 
43.14 0.000 

Keterangan: Hasil estimasi regresi 

Tabel 4.3 pada menunjukkan hasil uji Hausman dengan menggunakan 

nilai probabilitas dan diperoleh nilai probabilitas 0,0000 dengan hasil lebih dari 

derajat α atau derajat kebebasan sebesar 5% (0,05) sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak, yang artinya metode FEM merupakan metode terbaik dan paling 

konsisten untuk digunakan dalam model ini. 

4.3.3. Uji Statistik 

4.3.3.1. Uji F-statistik 

Uji parameter secara simultan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

parameter yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut.  

H0 : β1 = β2 = β3 =0, secara bersama-sama pertumbuhan penduduk,   

pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di 4 negara ASEAN. 
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H1 : Salah satu dari βi ≠ 0, i=1,2,3 secara bersama-sama pertumbuhan 

penduduk,   pengangguran dan Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 4 negara ASEAN. 

Berdasarkan Tabel 4.1 pada halaman 50 dapat diketahui bahwa nilai prob 

di 4 negara pada FEM sebesar 0,000. Didapatkan nilai prob < α = 0,05 (5%) 

sehingga H0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen 

berpengaruh bersama sama atau simultan secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

4.3.3.2. Uji t-statistik 

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi maka dilakukan uji signifikansi parameter secara individu. 

Berikut adalah nilai estimasi parameter dan nilai signifikansi yang dihasilkan. 

Tabel 4.4 
Uji t 

Variabel independen Prob t-
statistik 

Hubungan dengan 
Variabel Independen Keterangan 

Pertumbuhan Penduduk (POP)* 0,000 Negatif (-) Ho ditolak 
Pengangguran (UNEMP)* 0,000 Negatif (-) Ho ditolak 
Inflasi (INF) 0,893 Negatif (-) Ho diterima 

Keterangan: Regresi data panel menggunakan STATA 13 
       (*) Merupakan variabel yang signifikan 
 

Hipotesis yang digunakan untuk uji signifikansi parameter secara individu 

adalah sebagai berikut.  

H0 : βi = 0, i=1,2,3, Variabel independen tidak berpengaruh secara parsial 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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H1 : βi ≠ 0, i=1,2,3, Variabel independen berpengaruh secara parsial signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 pada halaman 53  dapat diketahui hasil regresi data 

panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) pada variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya dengan signifikansi di level 5% sehingga dapat 

disimpulkan variabel pertumbuhan penduduk dan pengangguran berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hanya variabel inflasi berpengaruh 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN secara 

parsial. 

4.3.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel yang ditunjukkan oleh Tabel 

4.1 pada halaman 50. Angka koefisien determinasi atau R-square (R2) diperoleh 

hasil sebesar 0.6277. Hal ini berarti menunjukkan bahwa sebesar 62 % variabel 

bebas ( pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi) mampu menjelaskan 

variabel terikatnya, yaitu pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 38% 

dijelaskan oleh variabel bebas di luar model. 

4.3.4. Pembuktian Hipotesis 

 Berdasarkan analisis regresi data panel yang telah dilakukan, maka 

pembuktian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil estimasi regersi data panel dan uji t-statistik pertumbuhan penduduk 

dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 
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sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013.  

4.4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji F-statistik, diketahui bahwa ketiga variabel 

independen (pertumbuhan penduduk, pengangguran dan inflasi) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013. 

Sedangkan hasil uji t-statistik menunjukkan  bahwa adanya perbedaan hasil antara 

variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 4 negara 

ASEAN yang dapat di jelaskan sebagai berikut : 

4.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013 

Hasil uji t-statistik pertumbuhan penduduk di Indonesia, Malaysia, 

Filipina dan Thailand berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dalam Tabel 4.1 pada halaman 50 menunjukkan koefisien yang sebesar 

-0.7362461. Sehingga dapat diinterpertasikan, ketika terjadi kenaikan 1%  

pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi di  akan turun sebesar 

0,73%.  

Hasil analisis tersebut menujukkan bahwa pertumbuhan penduduk 

berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, yang apabila diabaikan akan 

mengakibatkan over population dan tidak di diikuti dengan kualitas sumber daya 

manusia yang baik pada penduduk itu sendiri maka hal tersebut akan  

menghambat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pemerintah hendaknya segera 

mengambil tindakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Banyak ahli 
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ekonomi dan literatur seperti yang telah ditampilan pada bab dua, pada awalnya 

mengatakan bahwa jumlah penduduk yang banyak sangat bereperan dalam 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun dalam penelitian ini untuk di 4 

negara ASEAN teori itu tidak sesuai.  

Menurut Sanusi (2003) , Jumlah penduduk yang besar berdampak 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi berupa tersedianya tenaga kerja yang 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi kuantitas 

penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang berdampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pesatnya pertumbuhan penduduk yang 

tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban 

pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang dan papan. 

Kepadatan penduduk yang tidak merata meyebabkan pembangunan hanya 

terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja, maka 

pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata sehingga menimbulkan 

kesenjangan sosial antara daerah yang padat dan daerah yang jarang 

penduduknya. 

Pada negara berkembang pertumbuhan penduduk merupakan hambatan 

dalam pembangunan ekonomi, karena cenderung mempengaruhi pendapatan 

perkapita. Akibat pendapatan perkapita yang cenderung menurun, pada akhirnya 

dapat menurunkan standart kehidupan masyarakat dan memperberat kemiskinan 

di negara-negara berkembang (Jhingan, 2004: 405-406). 

Hasil analisis  ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Blom, Canning dkk (2001), Jumlah penduduk yang tinggi dapat 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena akan ada banyaknya penduduk usia 

produktif yang bekerja maka akan menghasilkan tambahan bagi pertumbuhan 

ekonomi dan dapat menciptakan kesejahteraan penduduknya. 

Menurut Todaro (2003 : 93), positif atau negatifnya pertambahan 

penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada 

kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara 

produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut dan peningkatan dari 

kualitas pendidikan harus juga didimbangi dengan pemerataannya. 

4.4.2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 4 negara 

ASEAN pada tahun 2003-2013 

Hasil uji t-statistik pengangguran di Indonesia, Malaysia, Filipina dan 

Thailand berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dalam Tabel 4.1 pada halaman 50 menunjukkan koefisien yang sebesar -

0.1473501. Sehingga dapat diinterpertasikan ketika terjadi kenaikan 1%  

pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,14%. 

Keberadaan penduduk yang tidak produktif meyebabkan beban ketergantungan 

meningkat, karena penduduk yang produktif harus menangung keberadaan 

penduduk yang tidak memiliki pendapatan yang tetap selama penduduk tersebut 

dalam masa mencari pekerjaan. 

Hal ini di dukung yg di sampaikan Murni (2006:202) meningkatnya 

pengangguran dapat membuat pertumbuhan ekonomi menurun karena daya beli 

masyarakat turun, sehingga mengakibatkan kelesuan bagi pengusaha untuk 

berinvestasi. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa terdapat pengaruh antara 
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pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi tetap 

terjaga maka dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pengurangan pengangguran dengan cara 

menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

Menurut Blanchard (2006: 182-187), bahwa hubungan antara tingkat 

pengangguran dan pertumbuhan output adalah negatif. Hubungan antara 

pertumbuhan output dan tingkat pengangguran ini kita kenal dengan Hukum 

Okun (Okun’s Law), Ketika tingkat pengangguran tinggi sementara sumber daya 

belum dapat dialokasikan secara optimal, maka tingkat pendapatan masyarakat 

akan turun dan daya beli masyarakat (purchasing power parity) relatif rendah dan 

sebagai multiplier effect.  Konsumsi masyarakat terhadap output (barang dan jasa) 

akan berkurang dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. karena ketika 

konsumsi masyarakat menurun berarti, permintaan atas barang dan jasa juga akan 

menurun dan akan direspon oleh produsen dengan menurunkan produksi barang 

dan jasa yang berarti juga output dan pertumbuhannya. 

Penelitian sebelumnya yang  dilakukan Jonaidi (2012), pengangguran akan 

mengakibatkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak menjadi 

berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan 

kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyaratakat pun akan 

menurun. Dengan demikian, pajak menurun dana untuk kegiatan ekonomi 

pemerintah juga akan berkurang sehingga kegaiatan pembangunan pun akan terus 

menurun. 
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Tenaga kerja dari angkatan kerja yang berkualitas dengan keahlian dan 

keterampilan yang tinggi sangat diperlukan dalam proses pembangunan untuk 

dapat meningkatkan produktivitas dan produksi nasional serta dapat menyerap 

perkembangan teknologi dunia secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan 

penyesuaian dengan bidang usaha serta lapangan kerja yang ada dan berkembang 

di negara yang bersangkutan. 

4.4.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 4 negara 

ASEAN pada tahun 2003-2013 

Hasil uji t-statistik pada Tabel 4.1 pada halaman 50 inflasi di Indonesia, 

Malaysia, Filipina dan Thailand berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain variabel inflasi memiliki pengaruh yang 

kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan hasil yang tidak signifikan.  

Hal ini bertolak belakang dalam penelitian yang dilakukan oleh Qoyyum 

dkk (2004) yang mengatakan inflasi yang selalu meningkat akan berdampak 

negatif pada tingkat pertumbuhan rill secara signifikan dalam jangka panjang. 

Tingkat inflasi yang rendah karena nilai direct finance lebih besar dan signifikan 

dibandingkan dengan financial development maka akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi per kapita. Dibutuhkan kebijakan yang tepat agar inflasi 

tidak meningkat. Kebijakan tersebut seperti operasi pasar terbuka, discount rate, 

imbauan moral dan reserve requrement ratio yang biasa disebut kebijakan 

moneter untuk mengatasi inflasi.  

Penelitian Datta (2011) menyimpulkan bahwa pada periode terakhir inflasi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI .... TAFETA F. S



60 
 

 
 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mebuktikan bahwa 

hubungan kedua variabel ini stabil pada jangka panjang . Sesuai teori 

menyebutkan bahwa inflasi yang meningkat tanpa adanya penanganan dan 

pemerintah maka akan menyebabkan perekonomian menjadi lesu. Dikarenakan 

ketika terjadi inflasi maka harga-harga barang dalam negeri tersebut akan 

mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan tersebut menjadkan 

perekonomian suatu negara lemah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Riyat 

(2012), tingkat inflasi dapat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

disebabkan karena berhasilnya suatu negara untuk menekan inflasi pada tingkat 

rendah yaitu di bawah 10%. oleh karena itu, walaupun tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila dibiarkan begitu saja 

hingga terjadi kenaikan tingkat inflasi yang tinngi bahkan sampai terjadi hiper 

inflasi, maka peristiwa tersebut  akan mempengaruhi perekonomian sehingga 

pertumbuhan ekonomi menajdi negatif atau menurun.  

Kesimpulannya dalam data yang diperoleh menunjukkan bahwa inflasi di 

Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand cenderung memiliki rata-rata kecil 

antara 0% sampai 5%. Tingkat inflasi yang rendah tidak mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi.  

4.5. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada data yang digunakan yang hanya 

menggunakan 4 negara di ASEAN, oleh sebab itu diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data 
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berdasarkan seluruh negara di ASEAN agar mendapatkan hasil yang lebih 

spesifik. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis teori yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uji F-statistik menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

penduduk, pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan dan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN pada tahun 2003-2013. 

2. Berdasarkan hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

penduduk dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan di 4 

negara ASEAN pada tahun 2003-2013, sedangkan inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara 

ASEAN pada tahun 2003-2013. 

5.2. Saran 

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan 

signifikan. Pertumbuhan penduduk berdampak buruk terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang apabila diabaikan akan mengakibatkan over 

population jika tidak di diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang 

baik pada penduduk itu sendiri maka hal tersebut akan  menghambat 

pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pemerintah hendaknya segera 
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mengambil tindakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. 

Kebijakan pemerintah di setiap negara untuk bisa lebih meningkatkan 

kualitas dan produktivitas sumber daya manusia agar bisa dimanfaatkan 

secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

2. Variabel pengangguran mempunyai dampak negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka masih perlu adanya kebijakan di 

setiap negara untuk menurunkan tingkat pengangguran. Peningkatan 

kualitas SDM dilakukan memalui program pendidikan atau pelatihan 

keterampilan, pengembangan aktivitas-aktivitas produksi yang 

berorientasi pada perluasaan kesempatan kerja dan bersifat labor intensive. 
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