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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara-negara dengan penduduk muslim merupakan kumpulan negara yang 

meiliki latar belakang ekonomi, pembangunan, sistem politik dan etnik yang berbeda-

beda. Masing-masing negara memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda 

tetapi dapat disatukan dengan sebuah persamaan, yaitu agama Islam. Meskipun 

perbedaan latar belakang dapat menimbulkan masalah, perbedaan dapat menjadi 

sebuah sumber kekuatan apabila dijaga dan diambil manfaat positifnya. Dari pemikiran 

diatas, maka timbullah pemikiran untuk menyatukan negara-negara muslim dalam 

sebuah organisasi bernama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 

negara-negara dengan penduduk muslim (Hassan, 2010).  

Negara-negara anggota OKI mencakup 57 negara dengan penduduk muslim 

dengan populasi sebesar 1,8 milyar orang dengan 53 negara merupakan negara dengan 

mayoritas penduduk muslim. Negara-negara anggota OKI mengasai produksi minyak 

dunia sebesar 44,5% dengan 33 negara merupakan negara dengan tingkat pendapatan 

tinggi dan menengah. Sisa negara-negara anggota merupakan negara dengan tingkat 

pendapatan rendah dan beberapa masuk dalam kategori negara miskin. Perekonomian 

negara-negara anggota OKI hanya terpusat pada enam negara yang menguasai lebih 

dari setengah PDB, nilai ekspor dan impor secara keseluruhan (Naqvi, 1998).
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Sumber: Bagci, Aidin, Hussain dan Tintin (2014). OIC Economic Outlook. 

Gambar 1.1 
Grafik Perbandingan PDB PPP dan PDB per kapita antara OIC dan Dunia 

pada tahun 2014 

Perekonomian negara-negara anggota OKI tidak memiliki pengaruh yang kuat 

di dunia karena hanya memiliki presentase yang kecil dalam total PDB, nilai ekspor 

dan impor dunia secara keseluruhan. Perekonomian mayoritas negara-negara anggota 

OKI juga cenderung tidak stabil karena terlalu bergantung pada produksi minyak 

(Naqvi, 1998). Dalam bidang kesejahteraan ekonomi, negara-negara anggota 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu negara 

kategori pendapatan rendah, negara kategori pendapatan menengah dan negara 

pengekspor minyak (Hassan, 2010). Presentase total PDB negara-negara anggota 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kecil jumlahnya apabila dibandingkan dengan total 

PDB negara-negara berkembang dan rata-rata pertumbuhan PDB negara-negara 

anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kategori pendapatan menengah lebih baik 

daripada negara pengekspor minyak (Ranjbar dan Torkian, 2013).  



3 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
TESIS           ANALISIS EFISIENSI NEGARA…   YUAN EKANANDA M. A. 

 

Hassan (2010) menyatakan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,7% 

setiap tahunnya membuat PDB per kapita negara-negara anggota Organisasi Kerjasama 

Islam (OKI) sangat jauh nilainya ketika dibandingkan dengan negara-negara maju. 

Pada tahun 2000, PDB per kapita negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI) adalah $1191. Pada tahun 2001 PDB per kapita turun menjadi $1131 dan naik 

menjadi $1181 pda tahun 2002. Pada tahun 2003 dan 2004 PDB per kapita naik 

menjadi $1341 dan $1528. 

Menurut Hassan (2010) sektor jasa merupakan sumber pendapatan penting bagi 

seluruh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada negara dengan 

kategori tingkat pendapatan rendah sektor agrikultur merupakan penyumbang 

pendapatan penting dan pada kategori negara pengekspor minyak, industri merupakan 

sektor pendapatan penting. Sektor manufaktur memiliki peranan penting pada negara-

negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan kategori tingkat pendapatan 

menengah. Total hutang eksternal dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama 

Islam (OKI) sebesar $627,8 dan $694,6 pada periode 2000 dan 2004. Hutang ekternal 

merupakan msalah utama dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI) dengan beban terberat terdapat pada negara dengan kategori tingkat pendapatan 

menengah. Negara dengan kategori tingkat pendapatan menengah juga merupakan 

penerima terbesar dari investasi luar negeri dibandingkan negara-negara kategori 

lainnya. Presentase rata-rata investasi luar negeri pada negara-negara anggota 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sendiri berkisar pada 8,4%-12,9%, jauh lebih 

rendah dari negara-negara berkembang. Neraca perdagangan negara-negara anggota 
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Organisasi Kerjasama Islam (OKI) befluktuasi namun mengalami surplus pada periode 

2001-2004. Namun surplus neraca perdagangan ini hanya ditunjang oleh negara 

kategori pengekspor minyak sementara negara-negara kategori lainnya hampir 

seluruhnya mengalami defisit neraca perdagangan. Kombinasi faktor-faktor diatas 

menjelaskan mengapa mayoritas negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI) memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. 

Secara konvensional, perhitungan efisiensi kesejahteraan ekonomi suatu negara 

menggabungkan capital formation dan jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan 

produk domestic bruto (PDB). Banyak negara mementingkan proses penggunaan 

sumber daya ekonomi (input) untuk menghasilkan PDB (output) yang maksimal (Ray 

dan Desli, 1997). Kerangka pemikiran tersebut kemudian diperbarui dengan 

menambahkan sejumlah input seperti energi (Wei, 2011), jasa (Arestis, Chortareas dan 

Desli 2006), bahan baku mentah (Ray dan Kim, 1995) dan sumber daya manusia 

(Henderson dan Russel, 2005). Pendekatan baru analisis performa ekonomi dengan 

menambahkan perubahan distribusi pendapatan dikemukakan oleh Rao dan Coelli 

(1999). Penelitian mereka menggunakan metode non-parametrik untuk mengukur 

pertumbuhan produktifitas di berbagai negara dan mengusulkan untuk menambahkan 

tingkat ketimpangan pendapatan dan PDB untuk menentukan tingkat kesejahteraan 

suatu negara. 

Efisiensi dan penggunaan sumber daya secara efektif merupakan tujuan utama 

setiap negara. Apabila negara dalam kegiatan perekonomiannya mengalami inefisensi 

akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam menyejahterakan 
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masyarakatnya. Semakin efisien suatu negara, maka akan semakin optimal tingkat 

perekonomian suatu negara, berkurangnya ketimpangan pendapatan, berkurangnya 

jumlah pengangguran dan penggunaan investasi yang efisien. 

Setiap negara mutlak perlu memegang prinsip efisiensi. Secara sederhana 

prinsip efisiensi memiliki pengertian untuk menghindari segala bentuk pemborosan. 

Mengingat bahwa kemampuan suatu negara menjalankan perekonomian dengan 

sumber dana dan daya yang diperlukannya guna menjalankan negara selalu terbatas, 

meskipun tujuan yang ingin dicapai tidak terbatas, maka tidak ada pembenaran untuk 

membiarkan pemborosan atau inefisiensi terjadi. Mengenai hal ini, ekonomi Islam 

berpegang pada prinsip: 

ۡر تَۡبِذيًرا   ِريَن َكانُٓواْ  ٢٦َوَءاِت ذَا ٱۡلقُۡربَٰى َحقَّهُۥ َوٱۡلِمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسَّبِيِل َوَال تُبَذِّ إِنَّ ٱۡلُمبَذِّ

ُن ِلَربِّهِۦ َكفُوٗرا   ِطيِنۖ َوَكاَن ٱلشَّۡيَطٰ َن ٱلشَّيَٰ   ٢٧إِۡخَوٰ

“Wa āti żal-qurbā ḥaqqahụ wal-miskīna wabnas-sabīli wa lā tubażżir tabżīrā; 26. 

Innal-mubażżirīna kānū ikhwānasy-syayāṭīn, wa kānasy-syaiṭānu lirabbihī kafụrā; 27” 

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu secara boros). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya. (Q.S. Al 

Israa’ 26-27)  

Pengukuran kinerja efisiensi berguna untuk dasar perhitungan kesehatan 

perekonomian suatu negara. Suseno (2008: 31), menyatakan bahwa efisiensi 

merupakan dasar dari permasalahan kesehatan dan sumber perekonomian. Terdapat 
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dua elemen yang digunakan dalam pengukuran kinerja efisiensi, yaitu efisiensi teknis 

dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis menunjukkan kemampuan suatu organisasi untuk 

menggunakan output semaksimal mungkin dari sejumlah input tertentu. Sedangkan 

efisiensi alokatif menunjukkan kemampuan suatu organisasi untuk menggunakan input 

secara optimal pada tingkat harga input tertentu. Kedua elemen ini kemudian dikom-

binasikan untuk menghasilkan ukuran efisiensi total atau efisiensi ekonomis (economic 

efficiensy) (Abidin dan Endri, 2009: 22). 

 Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan tiga metode, yakni: Data 

Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Approach (SFA), dan Distribution 

Free Approach (DFA). Menurut Ascarya, Yumanita dan Rokhimah (2009: 12) 

perbedaan utama dari ketiga pendekatan dalam pengukuran kinerja efisiensi adalah 

asumsi-asumsi yang digunakan dalam membentuk kurva atau efficient frontier, 

perlakuan terhadap random error, dan distribusi inefisiensi random error. Penelitian 

ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan sebuah metode untuk mengukur 

kinerja efisiensi dengan mekanisme yang melibatkan sejumlah variabel input untuk 

menghasilkan sejumlah output dan hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dan peningkatan efisiensi. DEA merupakan pendekatan nonparametrik, 

sehingga tidak memerlukan asumsi awal dari fungsi produksi. Asumsi yang digunakan 

adalah tidak ada random error, sehingga deviasi dari frontier diindikasikan sebagai 

inefisiensi (Ascarya, Yumanita dan Rokhimah, 2009: 14). 
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Terdapat dua model yang sering digunakan dalam penlitian dengan pendekatan 

DEA yakni model Constant Return to Scale (CRS) yang dikembangkan oleh Charnes, 

Cooper, dan Rhodes pada tahun 1978, dan model Variable Return to Scale (VRS) yang 

dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper pada tahun 1984. Hasil perhitungan 

DEA dengan pendekatan CRS ini disebut juga dengan Efisiensi Keseluruhan (Overall 

Efficiensy). Hasil perhitungan DEA dengan pendekatan VRS disebut juga dengan 

Efisiensi Teknik (Technical Efficiency). Dari kedua model pendekatan itu dapat 

digabungkan dan dilakukan perhitungan untuk menghitung kinerja Efisiensi Skala 

(Scale Efficiency). 

Penelitian ini menggunakan dua perhitungan yaitu Model 1 yang menggunakan 

foreign direct investment (FDI) dan jumlah tenaga kerja sebagai variabel input dan 

PDB per kapita sebagai variabel output dan Model 2 yang menggunakan semua 

variabel pada perhitungan pertama dan menambahkan koefisien gini sebagai variabel 

output. Hasil perhitungan dari kedua model tersebut akan dibandingkan. 

Merujuk pada penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Efisiensi Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam” untuk 

melihat tingkat efisiensi negara-negara muslim anggota OKI. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana tingkat efisiensi kesejahteraan negara-negara anggota 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI). 



8 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
TESIS           ANALISIS EFISIENSI NEGARA…   YUAN EKANANDA M. A. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisa tingkat efisiensi kesejahteraan negara-negara anggota 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah Ilmu 

Pengetahuan di bidang ekonomi khusunya tentang tingkat efisiensi 

kesejahteraan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan 

dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi para praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan kepada praktisi makroekonomi untuk menganalisa tingkat efisiensi 

kesejahteraan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) 

sehingga dapat dibuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada langkah-

langkah untuk mencegah ketidakefisienan agar tercipta kinerja perekonomian 

yang sehat. 

3. Bagi para calon investor yang ingin menanam modal di negara-negara anggota 

OKI, baik investor asing maupun investor dalam negeri, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk mengidentifikasi 

kelayakan suatu negara sebelum calon investor menanam investasi di negara 

tersebut


