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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena 

infrastruktur dipandang sebagai instrumen yang memiliki efek langsung untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro menyebutkan bahwa ketersediaan 

infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam 

konteks ekonomi mikro, infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi 

(Gie, 2002). Pengurangan biaya produksi sebagai akibat dari percepatan pembangunan 

infrastruktur demi meningkatkan daya saing industri domestik. Peningkatan daya saing 

industri domestik guna mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Daya saing industri domestik guna mendorong pertumbuhan ekonomi didorong 

oleh infrastruktur modern. Perkembangan infrastruktur yang relatif penting di zaman 

modern untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu infrastruktur telekomunikasi. 

Pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap perkembangan ekonomi telah dipelajari 

secara luas oleh banyak peneliti di seluruh dunia (Matalqah dan Warad, 2017). Beberapa 

penelitian ini telah menemukan bahwa pengembangan infrastruktur telekomunikasi 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek kemajuan di bidang teknologi 

komunikasi mendorong perkembangan perusahaan domestik dan asing dengan baik. 

Kondisi ini akan meningkatkan kualitas informasi bagi rekan bisnis, bagi masyarakat, 

sehingga menjadi penggerak untuk kegiatan yang lebih produktif. Kegiatan yang lebih 

produktif dalam suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ding dan Haynes, 

2006).  

Pertumbuhan ekonomi yang juga di dorong dengan perkembangan infrastruktur 

telekomunikasi salah satunya yaitu ASEAN. Infrastruktur telekomunikasi saat ini di 

negara ASEAN merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-

hari, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan. Infrastruktur telekomunikasi sudah sangat 

dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, misalnya seperti pebisnis, ibu rumah tangga, 

bahkan anak-anak sekalipun. Infrastruktur telekomunikasi telah menjadi kebutuhan yang 

tidak terpisahkan dari aktifitas kehidupan setiap individu, terutama pada era informasi 

dan teknologi yang berkembang pesat saat ini. dalam era globalisasi dimana informasi 

mempunyai nilai ekonomi yang cukup signifikan, kemampuan untuk mendapatkan, 

memanfaatkan, dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu negara untuk memicu 
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pertumbuhan ekonomi dan investasi (Tamara, 2011). 

Tabel 1.1. 

Telephony Sectors Competition Index di ASEAN tahun 2017 

 
No Negara Nilai 

1 Myanmar 0.09 

2 Laos 0.93 

3 Filipina 1.60 

4 Kamboja 1.70 

5 Thailand 1.75 

6 Indonesia 1.82 

7 Vietnam 1.87 

8 Brunei Darussalam 1.98 

9 Singapura 2.00 

10 Malaysia 2.00 

Sumber: World Bank, 2018 

Tabel 1.1. menunjukkan indeks kompetisi sektor telpon di negara ASEAN tahun 

2016. Tingkat kompetisi indeks tersebut untuk mengukur mobile telephone services. 

World Bank memberikan nilai 0 sampai 2. Negara yang memiliki nilai sebesar 0 berarti 

mobile telephone services di negara tersebut tidak bagus dan 2 berarti mobile telephone 

services di negara tersebut bagus, sedangkan nilai antara 0-2 berarti mobile telephone 

services di negara tersebut cukup bagus. 

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa negara Malaysia dan Singapura memiliki indeks 

kompetisi telepon sebesar 2 artinya mobile telephone services termasuk kategori bagus. 

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa negara negara Indonesia, Vietnam, Kamboja, Filipina, 

Brunei Darussalam, Myanmar, Loas, dan Thailand memiliki indeks kompetisi sektor 

internet dan telepon antara 0-2, artinya mobile telephone services termasuk kategori 

cukup bagus. 

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam suatu negara yang telah 

diuraikan memang penting, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas 

dari transportasi. Hubungan antara transportasi dengan pertumbuhan ekonomi 

diungkapkan oleh Brida dkk.,(2016). Transportasi memfasilitasi perdagangan domestik 

dan internasional, pariwisata, serta investasi, sehingga berkontribusi terhadap barang 

modal yang dapat digunakan dalam proses produksi dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi (Vijver dkk., 2014). Salim (2002) mengemukakan transportasi sebagai kegiatan 

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Adanya 

pemindahan barang dan manusia maka transportasi merupakan sektor yang berfungsi 
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sebagai unsur penggerak penting dalam pertumbuhan ekonomi (the promoting sector). 

Transportasi di negara ASEAN sangat dibutuhkan. Para pejabat senior bidang 

transportasi negara-negara ASEAN akan menggelar pertemuan dengan fokus utama 

yaitu ASEAN Senior Transport Officials Meeting (ASEAN STOM). Fokus tersebut 

membahas isu konektivitas transportasi bidang perhubungan darat, laut, dan udara antar 

negara ASEAN. Konektivitas transportasi darat, laut dan udara di antara negara-negara 

ASEAN akan menjadi motor percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu sekaligus 

diperhitungkan dunia internasional. 

 Tabel 1.2. hal 4 menunjukkan bahwa Singapura menempati rangking pertama di 

Dunia dan ASEAN dengan score 6,5. Hal ini berarti sistem transportasi di Singapura 

menjadi yang terbaik di dunia dan ASEAN. Sistem transportasi di Singapura efisiensi dan 

keamanan transportasi terjaga (World Bank, 2017). Tabel 1.2. di atas menunjukkan 

bahwa Singapura menempati rangking pertama di Dunia dan ASEAN dengan score 6,5. 

Hal ini berarti sistem transportasi di Singapura menjadi yang terbaik di dunia dan 

ASEAN. Sistem transportasi di Singapura efisiensi dan keamanan transportasi terjaga. 

Sedangkan Indonesia menempati urutan 30 dunia dan ranking 3 di ASEAN, score 

transportasi Indonesia sebesar 4,7. Hal ini cukup jauh dari kata memuaskan dalam hal 

pengembangan transportasinya, namun lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. 

Tabel 1.2. 

Peringkat dan Nilai Transportasi di Negara ASEAN Tahun 2017 
Negara Nilai ASEAN Peringkat Dunia 

Singapura 6,5 1 

Malaysia 5,6 14 

Indonesia 4,7 30 

Thailand 4,6 34 

Brunei Darussalam 3,8 63 

Vietnam 3,7 64 

Filipina 3,2 90 

Kamboja 2,8 108 

Laos 2,6 110 

Myanmar 1,9 120 

       Sumber: World Bank, 2017 
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Sumber: World Bank, 2018 

Gambar 1.1. 

Rata-Rata Jumlah Angkatan Kerja di Masing-Masing Negara ASEAN 

Tahun 2005-2017 (Juta Jiwa) 

 

Angkatan kerja di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. Situasi angkatan kerja di Indonesia merujuk pada 

golongan umur, kelompok usia produktif, yang sekaligus berada pada jenjang kelompok 

pekerja utama. Artinya, angkatan kerja sangat potensial menjadi mesin penggerak 

produksi barang dan jasa. Problem utama adalah banyak angkatan kerja di Indonesia 

merupakan lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). 

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa Singapura, Brunei Darusalam, Laos, dan 

Kamboja memiliki angkatan kerja yang relatif rendah. Hal ini menandakan bahwa 

persediaan angkatan kerja juga rendah, sehingga harus tetap mengizinkan pekerja asing 

masuk. Ketiga negara tersebut memiliki angkatan kerja rendah karena angka kelahiran di 

ketiga negara tersebut juga rendah. Faktor penyebabnya yaitu banyaknya pasangan suami 

istri yang tidak mau mempunyai anak. 
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Sumber: World Bank, 2017 

Gambar 1.2. 

Rata-Rata Nilai Foreign Direct Investment di Masing-Masing Negara ASEAN  

Tahun 2005-2017 (dalam juta US dolar) 

 

Gambar 1.2. menunjukkan perkembangan FDI di negara ASEAN. Rata-rata FDI 

di Singapura paling besar. Hal ini berarti Singapura menjadi negara yang paling favorit 

untuk berinvestasi di kawasan ASEAN. Singapura merupakan negara strategis dengan 

menawarkan pelayanan jasa dan sumber daya manusia terlatih, yang sangat dibutuhkan 

oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Singapura juga negara terbaik di Asia 

Pasifik untuk lingkungan yang ramah bisnis, infrastruktur yang mendukung, memiliki 

jaringan teknologi tinggi, ramah terhadap tenaga kerja dan perusahaan asing. Bagi 

investor, Singapura merupakan negara yang paling nyaman di dunia untuk melakukan 

bisnis. Singapura menyediakan berbagai kondisi nyaman untuk kewirausahaan. 

Singapura memiliki diversifikasi ekonomi dan diakui sebagai pusat keuangan global. 

Gambar 1.2. hal 5 juga menunjukkan bahwa Brunei Darusalam memiliki investasi 

asing paling rendah. Hal ini memberikan arti bahwa investor asing kurang tertarik untuk 

menanamkan investasinya ke Brunei Darusalam. Investasi di Brunei Darusalam juga 

tidak sebebas Singapura, karena hukum islam masih berlaku, artinya investasi yang non 

halal akan ditolak. 

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke 

waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu 

negara (Ma’aruf dan Wihastuti, 2008). Kerberhasilan pembangunan suatu negara dapat 

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 

suatu suatu negara menandakan semakin baik pembangunan ekonomi, sehingga semakin 
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sejahtera masyarakat (Supartoyo dkk, 2013). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Pernyataan 

tersebut didasari oleh tiga alasan (Hidayat dkk, 2011). Pertama, penduduk selalu 

bertambah. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian 

harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan kemerataan ekonomi 

(economic stability) melalui retribusi pendapatan (income redistribution) akan lebih 

mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan harapan setiap 

anggota kawasan ASEAN, karena kondisi tersebut faktor utama bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan penting 

bagi kawasan ASEAN, karena sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.  

Gambar 1.3. hal 7 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara 

anggota ASEAN dari tahun 2010-2017. Berdasarkan Gambar 1.3. hal 7 pertumbuhan 

ekonomi negara anggota ASEAN mengalami ketimpangan. Kondisi ini bisa dilihat dari 

perbedaan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN. Pertumbuhan 

ekonomi di ASEAN yang timpang terjadi karena perbedaan struktur ekonomi dan sumber 

daya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Dunia 

Gambar 1.3. 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN Tahun 2010-2017 (dalam 

persen) 

 

Gambar 1.3. menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara anggota 
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ASEAN dari tahun 2010-2017. Berdasarkan Gambar 1.1. pertumbuhan ekonomi negara 

anggota ASEAN mengalami ketimpangan. Kondisi ini bisa dilihat dari perbedaan 

pertumbuhan ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN. Pertumbuhan ekonomi di 

ASEAN yang timpang terjadi karena perbedaan struktur ekonomi dan sumber daya. 

Gambar 1.3. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Laos sepanjang tahun 

2010-2017 mengalami perlambatan. Menurut World Bank (2012), pertumbuhan ekonomi 

Laos terhambat karena minimnya sumber daya manusia, sebab jumlah penduduk Laos 

sedikit. Faktor lain yaitu penduduk dengan kalangan berpendidikan banyak yang memilih 

pindah ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dengan standar gaji tinggi. Kebijakan 

yang diambil oleh Pemerintah Laos untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu 

menarik modal asing. Laos berkali-kali merevisi undang-undang investasi asing, serta 

mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar Laos. Investor asing juga 

diizinkan mendirikan perusahaan dengan modal murni atau patungan. Pemerintah Laos 

bahkan tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing untuk lima tahun pertama bisnis 

di Laos. 

Pertumbuhan ekonomi Brunei Darusalam yang ditunjukkan pada Gambar 1.3. hal 7 

diantara range 0 persen-5 persen. Pertumbuhan ekonomi Brunei Darusalam tidak tumbuh 

lebih cepat karena harga minyak merosot dan penurunan bertahap dalam produksi ladang 

gas Brunei Darusalam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga perlu untuk diamati, sebab 

pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan. Menurut Bank Indonesia (2016), 

penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan yaitu pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga atau masyarakat dan sektor manufaktur Indonesia juga relatif stagnan, serta 

disebabkan ketidakpastian global yang belum berakhir. Pemerintah Indonesia juga harus 

terus mewaspadai risiko global seperti kenaikan Fed Fund Rate (FFR), karena kenaikan 

Fed rate bisa berpengaruh ke aliran dana asing untuk keluar dari Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari input tenaga kerja. Hal ini karena fungsi 

produksi yang menjadi dasar teori pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tenaga kerja menjadi input variabel dalam produksi, karena tenaga kerja dapat dirubah 

dalam jangka pendek.  Peningkatan tenaga kerja yang diimbangi dengan peningkatan 

output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Barimbing dan Karmini, 

2015).  

Tenaga kerja dalam studi ini sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol adalah 

variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang 
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tidak diteliti. Adanya variabel kontrol, hasil analisis lebih menjelaskan fenomena dengan 

optimal karena variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi variabel dependen, selain 

itu, analisis akan memiliki kekuatan statistik  yang lebih tinggi. 

Foreign direct investment di kawasan ASEAN telah menjadi suatu kawasan yang 

menarik sebagai kawasan tujuan investasi.Wilayah yang luas dan penduduk yang banyak 

dapat mendorong aliran modal masuk ke negara-negara di ASEAN, hal ini terutama 

dilakukan negara investor yang mencari potensi pasar lebih luas. Selain itu demografi 

yang menguntungkan, semakin tumbuhnya daya beli, serta kekayaan sumber daya alam 

yang dimiliki, kawasan ASEAN terus menawarkan prospek yang menjanjikan. Hal ini 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi dasar studi ini yaitu peran 

infrastruktur telekomunikasi dan transportasi penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, namun infrastruktur telekomunikasi dan transportasi di ASEAN masih 

mengalami ketimpangan. Hal ini perlu dilakukan analisis yang mendalam seberapa 

besarnya pengaruh infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, sehingga studi ini dapat 

ditulis judul yang spesifik yaitu “Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi dan 

Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN” 

 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

 Studi sebelumnya di lakukan matalqah dan warad (2017) tentang infrastruktur 

telekomunikasi di negara Arab Saudi, penelitian ini menemukan bahwa investasi dalam 

infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan signifikan dalam pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan penelitian ini membahas pengaruh infrastruktur telekomunikasi, 

transportasi, angkatan kerja, investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 

ASEAN. Sesuai dengan tujuan terbentuknya ASEAN yaitu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Kegiatan telekomunikasi dapat membantu dan mempermudah mempertukar 

informasi secara efisien sedangkan transportasi merupakan kebutuhan yang di perlukan 

manusia untuk melakukan kegiatan aktivitas. Angkatan kerja yang memiliki peran 

penting terhadap kenaikkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya tenaga kerja yang 

terampil dalam mengoperasikan teknologi maka dapat menambah jumlah produktivitas 

lebih tinggi. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

merupakan organisasi yang membantu pekembangan perekonomian negara, sehingga 

dapat mengundang investasi asing langsung untuk menanamkan modal di negara 

ASEAN. Aspek di atas merupakan hal terpenting dalam mendukung peningkatan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI... MAULANA RIDHO  A



xiii  

pertumbuhan ekonomi ASEAN. 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan studi ini yaitu menganalisis pengaruh angkatan kerja, infrastruktur 

telekomunikasi, transportasi dan investasi asing langsung secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

1.4 Sistematika Penelitian 

 Sistematika skripsi dapat dibagi menjadi 5 bab. Penjelasan lebih detail sebagai 

berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang yang menjadi landasan teori pemikiran 

secara garis besar, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan mengenai penelitian determinan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori atau kerangka konsep yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dikemukakan penelitian sebelumnya 

yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta hipotesis dan metode analisis. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian berdasarkan rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang mengacu pada pembuktian hipotesis dengan melakukan uji statistik pada variabel 

yang telah ditetapkan. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang uraian hasil analisis dari penelitian yang dilakukan. Memuat 

gambaran umum variabel-variabel operasional selama periode penelitian, deskripsi hasil 

uji empiris, analisis model, pembuktian hipotesis, dan pembahasan.  

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Selanjutnya pada bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang diajukan 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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