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SKRIPSI REMITANSI DAN PERTUMBUHAN MEYDINA I. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Migrasi internasional merupakan salah satu masalah global karena 

menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya di negara pengirim maupun 

penerima (International Organization of Migration, 2015). UN DESA (2019) 

menyatakan bahwa jumlah migran internasional telah meningkat dari 51 juta 

orang sejak 2010 menjadi 272 juta orang pada 2019. Angka ini menunjukkan 

bahwa pada tahun 2019 proporsi migran internasional telah mencapai 3,5% dari 

jumlah penduduk global atau meningkat 0,7% dibandingkan tahun 2000. Dalam 

perkembangannya, fenomena migrasi internasional merupakan jalan keluar bagi 

negara-negara yang memiliki masalah dengan pertumbuhan jumlah penduduk. 

Pertumbuhan jumlah penduduk dapat menjadi beban karena besarnya 

pengangguran tidak dapat dioptimalkan akibat kurangnya faktor produksi yang 

dimiliki oleh suatu negara. 

Perbedaan upah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pekerja 

berpindah ke tempat lain dengan tujuan mendapatkan upah yang lebih tinggi 

(Borja, 2013). Hal ini dikarenakan tingkat upah di negara berkembang tergolong 

lebih rendah daripada negara maju. Anukoonwataka and Heal (2014) menjelaskan 

bahwa apabila migrasi tenaga kerja dikelola dengan baik akan memberikan 

manfaat besar bagi: (i) pekerja migran dalam hal upah dan peluang yang lebih 

tinggi untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman; (ii) negara penerima 

dapat mengatasi surplus tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi; 

serta (iii) negara pengirim melalui remitansi dan transfer pengetahuan. 

Sihombing dan Safaruddin (2007) mendefinisikan remitansi sebagai pengiriman 

uang oleh para pekerja migran kepada keluarganya di negara asal. Yang dan 

Martinez (2006) menyatakan bahwa remitansi dapat digunakan rumah tangga 

penerima untuk kegiatan konsumsi, akumulasi aset, pembentukan modal atau 

investasi. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi negara sangat 

membutuhkan pembentukan modal dari dalam maupun luar negeri untuk 
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membiayai proyek pembangunan melalui pembentukan modal tetap bruto dan 

investasi asing langsung. Ghali dan Mutawa (1999) menjelaskan pembentukan 

modal tetap bruto disuatu negara dapat meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan di masa depan.  

Zohry (2002) menyatakan bahwa indikator utama untuk meninjau 

hubungan antara migrasi tenaga kerja internasional dengan pertumbuhan ekonomi 

salah satunya melalui remitansi. Penerimaan remitansi dapat menambah cadangan 

devisa negara untuk membiayai kegiatan perekenomian. Iqbal dan Sattar (2005) 

menjelaskan bahwa penerimaan remitansi mampu mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi secara positif dengan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman 

luar negeri, memperbaiki keseimbangan posisi pembayaran dan mengurangi 

defisit neraca berjalan.  

Gambar 1.1 menunjukkan pengiriman uang pribadi di dunia periode tahun 

2014 hingga 2018 yang berfluktuasi. Namun, pada tiga tahun terakhir remitansi di 

dunia mengalami kenaikan dari $550.995 Milyar pada tahun 2016 hingga 

$624.451 Milyar pada tahun 2018. World Bank (2019) menyatakan bahwa aliran 

remitansi tahunan ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah 

mencapai $529 miliar pada tahun 2018, meningkat 9,6 persen dari $483 miliar 

pada tahun 2017. Secara regional, pertumbuhan aliran remitansi berkisar antara 

hampir 7% di Asia Timur dan Pasifik hingga 12%  di Asia Selatan. 

 

 

Gambar 1.1  

Pengiriman Uang Pribadi Di Dunia (Miliyar US $) Tahun 2014-2018 

Sumber: World Bank (2019)



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 3 

SKRIPSI REMITANSI DAN PERTUMBUHAN MEYDINA I. 

 

Setiap tahun ribuan migran asal ASEAN berpindah untuk mencari 

pekerjaan. Chia (2013) menyatakan bahwa mayoritas migran ASEAN adalah 

pekerja dengan keterampilan menengah dan rendah seperti pembantu rumah 

tangga, pengasuh, dan mereka yang bekerja di lokasi konstruksi. Kesenjangan 

pendapatan yang besar diantara anggota ASEAN yang dekat secara geografis, 

tingkat diferensial pertumbuhan populasi, dan tidak adanya mekanisme 

redistributif regional menciptakan defisit dan surplus tenaga kerja yang besar. 

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan remitansi di ASEAN-9 selama tahun 

2016 hingga 2018 rata-rata mengalami kenaikan. Filipina sebagai negara 

penerima remitansi tertinggi pertama di ASEAN, diikuti dengan Vietnam diposisi 

kedua, dan Indonesia diposisi ketiga.  

Tabel 1.1 

Penerimaan Remitansi (US) di ASEAN-9 

No. Negara Tahun 

2016 2017 2018 

1. Indonesia 8,906,655,810.8 8,989,529,970.5 11,211,910,768.2 

2. Malaysia 1,603,918,551.5 1,648,944,928.5 1,685,623,018.9 

3. Timor-Leste 80,174,600.0 87,044,514.1 88,488,897.6 

4. Philippines 31,141,973,475.3 32,809,770,433.9 33,808,967,986.3 

5. Thailand 6,270,020,000.0 6,720,110,000.0 7,463,330,000.0 

6. Cambodia 1,199,734,452.2 1,294,717,701.4 1,433,190,687.3 

7. Myanmar 2,346,422,912.3 2,578,109,272.9 2,840,459,625.0 

8. Vietnam 14,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,933,968,169.7 

9. Lao PDR 189,361,894.0 242,708,578.1 238,674,068.2 

Sumber: World Bank (2019) 

Banyak ekonom pembangunan percaya bahwa remitansi pekerja migran 

adalah sumber dana penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang [sebagai 

contoh, Javid dkk. (2012); Jawaid & Raza (2014); Matuzeviciute & Butkus 

(2016); Husein (2019)]. Sebagian besar penelitian juga menemukan bahwa secara 

langsung maupun tidak langsung penerimaan remitansi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara [sebagai contoh, Fayissa & Nsiah (2010); 

Ramirez (2013); Salahuddin & Gow (2015); Abduvaliev & Bustilo (2019)].  

Hanya sebagian kecil dari penelitian yang menemukan pengaruh 

pertumbuhan negatif dari remitansi [misalnya,  Awad & Sirag (2018); Jongwanich 
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& Kohpaiboon (2019)]. Rao dan Hassan (2011) menunjukkan bahwa efek 

pertumbuhan langsung dari remitansi adalah tidak signifikan. Hasil serupa dapat 

dibaca misalnya dalam Siddique (2010); Cooray (2012); Senbeta (2013); Feeny et 

al. (2014); Lim & Simmons (2015). Sementara, beberapa penelitian lainnya 

[seperti Ahamada & Coulibaly (2011); Dahal (2014); Zardoub & El Abed (2019)] 

menemukan bahwa pengaruh penerimaan remitansi terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah tidak jelas (ambigu).  

Banyak penelitian dilakukan untuk menyelidiki pengaruh remitansi 

terhadap perekonomian negara menggunakan metode dan kurun waktu yang 

berbeda sehingga mencapai kesimpulan yang berbeda pula. Analisis regresi data 

panel digunakan dalam peneltian ini untuk menganalisis pengaruh remitansi pada 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN-9 seperti, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, 

Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos selama 2009 hingga 

2018.  

Peneliti mengambil objek penelitian di ASEAN-9 karena besarnya 

penerimaan remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-9 tergolong 

tinggi di kawasan Asia & Pasifik. Serta, banyak migran tenaga kerja dari negara-

negara ASEAN-9 yang dikirim ke negara-negara maju akibat keterampilan/skill 

pekerja dan tingkat upah domestik tergolong rendah. Merujuk kepada penelitian-

penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menambahkan investasi asing langsung, 

tingkat pembentukan modal tetap bruto, dan tingkat pertumbuhan jumlah 

penduduk sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi selain daripada remitansi.  

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari bab pertama berisi latar belakang; 

bab kedua landasan teori, penelitian sebelumnya, dan hipotesis; bab ketiga jenis 

dan sumber data, model empiris, definisi opersional variabel, teknik analisis, 

pemilihan model estimasi, dan uji hipotesis; bab keempat gambaran umum, hasil 

analisis, dan pembahasan; serta, bab kelima tentang ringkasan hasil, kesimpulan, 

dan  saran. 




