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BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat suatu 

keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemerintah di setiap negara telah 

mengupayakan berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi semakin baik dan 

merata. Secara umum besar kecilnya pertumbuhan ekonomi salah satunya 

dipengaruhi oleh investasi untuk meningkatkan stok modal di suatu negara 

(Arsyad, 2016 : 270). Selain itu, peningkatan ketersediaan infrastruktur yang 

memadai di suatu negara harus dijadikan sebagai salah satu pilar utama, karena 

hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Gurara, 2017). 

Infrastruktur merupakan peran penting dalam menentukan kinerja 

logistik di suatu negara, banyak negara melakukan peningkatan dan perbaikan 

aspek-aspek logistik dalam proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk 

mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik, aktivitas utama pada sektor 

logistik ini mencakup transportasi dan pergudangan yang memerlukan adanya  

infrastruktur melalui transportasi udara, pelabuhan laut, jalan raya, jalan kereta 

api, serta teknologi informasi dan komunikasi. Selain menjadi faktor penting 

dalam logistik, kualitas infrastruktur tersebut menjadi daya tarik bagi investor 

dalam pembangunan aktifitas ekonomi, kualitas infrastruktur logistik yang belum 

baik menjadi salah satu penyebab biaya logistik yang besar dan rendahnya suatu 
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ketersedian (availability), hal tersebut merupakan permasalahan sentral dalam 

sektor logistik (Lasalle, 2013). 

Pembangunan infrastruktur transportasi darat menjadi isu penting dalam 

pergerakan barang maupun orang dalam mendukung aktifitas ekonomi. Sebagian 

besar transportasi logistik masih mengandalkan inland trucking, sehingga kualitas 

infrastruktur darat menjadi faktor penting dalam meningkatkan output. 

ketersediaan infrastruktur transportasi darat akan sangat penting dalam 

memfasilitasi pergerakan penumpang dan barang sehingga mampu meningkatkan 

PDB disuatu negara. Infrastruktur transportasi darat juga dikatakan sebagai 

instrumen vital bagi negara dalam meraih kemajuan perekonomian (Susantono, 

2014). 

Sementara itu, dalam hal infrastruktur transportasi laut masih rendahnya 

ketersediaan kapasitasnya. Pelabuhan juga sangat dibutuhkan untuk tempat 

berlabuhnya suatu kapal dalam berbagai ukuran dan jenisnya, karena itu 

pembangunan dari pada pelabuhan laut sangat dipertimbangkan mengenai 

kapasitasnya sebagai tempat bongkar muat barang dan turun naiknya penumpang, 

sehingga pembangunan infrastruktur transportasi laut juga dapat mendorong PDB 

disuatu negara (Palilu and suripatty, 2018). Pembangunan infrastruktur 

transportasi udara adalah upaya penyediaan kapasitas transportasi udara seimbang 

(berimbang) dengan permintaan jasa transportasi udara, sehingga pendistribusian 

barang, orang maupun dapat efektif dan efisien menunjang pertumbuhan ekonomi 

suatu negara (Adisasmita, 2012). 



3 

                           IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

TESIS                          PENGARUH INFRASTRUKTUR LOGISTIK…             HELMI ARAFAT PRIYAJATI 

Dalam hal infrastruktur jaringan internet, telah menyebar rata namun 

cakupan kekuatan jaringan belum merata, selain itu di era modern saat ini jaringan 

internet telah menjadi kebutuhan di setiap aktivitas ekonomi. Sedangkan 

pergudangan beberapa permasalahan saat ini seperti sedikitnya kapasitas dari 

pergudangan yang dapat mempengaruhi aktifitas perdagangan, sehingga perlu 

adanya peningkatan pembangunan infrastruktur pergudangan untuk meningkatkan 

kapasitas penyimpanan, hal tersebut nantinya berpengaruh pada arus distribusi 

barang semakin lancar dan waktu pengiriman barang juga semakin cepat. Dengan 

demikian dapat meningkatkan PDB suatu negara terutama pada sektor 

perdagangan dan jasa (Richard, 2014).  Berikut data pertumbuhan produk 

domestik bruto di 9 Negara emerging markets Asia menurut World Bank:  

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di 9 Negara Emerging Markets Asia 

tahun 2014-2017 (Persen) 

NEGARA 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

China 6,9 6,7 6,8 6,6 
India 8,0 8,2 7,2 7,0 
Indonesia 4,9 5,0 5,1 5,2 
Filipina 6,1 6,9 6,7 6,2 
Thailand 3,1 3,4 4,0 4,1 
Malaysia 5,1 4,2 5,9 4,7 
Pakistan 4,7 5,5 5,7 5,4 
Taiwan 1,9 0,7 2,7 3,0 
Korea selatan 2,8 2,9 3,1 2,7 

Sumber : World Bank (2017) 

Selama kurun waktu empat tahun (2014-2017), pertumbuhan PDB di 9 

Negara emerging markets Asia cenderung mengalami fluktuasi, terkecuali 

pertumbuhan PDB di Negara Indonesia dan Thailand pada setiap tahunnya 

tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,0% untuk Negara Indonesia dan rata-rata 
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pertumbuhan 3,7% untuk Negara Thailand. Pertumbuhan ekonomi di negara-

negara emerging markets tersebut didukung oleh kinerja logistik yang membaik. 

Kinerja logistik, terutama di negara-negara Asia, Peningkatan kinerja logistik 

yang terjadi di Asia tidak terlepas dari infrastruktur logistik yang memberikan 

pengaruh sangat besar dalam kelancaran arus barang (World Bank, 2017).  

Negara Emerging markets dalam beberapa tahun terakhir merupakan 

bagian penting dalam perekonomian global dengan menyumbangkan lebih dari 75 

persen pertumbuhan global dalam output, hal ini tidak terlepas dari pembangunan 

infrastruktur logistik yang memberikan pengaruh sangat besar pada Logistik 

Performance Index (LPI), ketika adanya pembangunan infrastruktur logistik yang 

bagus maka akan mempengaruhi Logistik Performance Index (LPI), sehingga 

berpengaruh pada performa ekonomi yang dilihat dari output PDB. Tingginya 

Logistik Performance Index (LPI) dapat dilihat berdasarkan peringkat dan skor 

LPI dan pencapaian PDB rill di negara emerging markets Asia:  

Tabel 1.2 

Peringkat dan skor Logistic Performance Index 

9 negara di Asia di tahun 2016 dan 2018 

 

NEGARA 

2016 2018 

ranking Score ranking Score 

China 27 3.66 26 3.61 

India 35 3.42 44 3.18 

Indonesia 63 2.98 46 3.15 

Filipina 71 2.86 60 2.9 

Thailand 45 3.26 32 3.41 

Malaysia 32 3.43 41 3.22 

Pakistan 13 3.94 11 3.96 

Taiwan 30 3.6 30 3.47 

Korea selatan 24 3.72 25 3.61 

Sumber : World Bank (2017) 
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Logistic Performance Index di 9 negara emerging markets Asia di tahun 

2016 rata-rata mengalami peningkatan. Logistic performance index mengalami 

penurunan ranking di tahun 2018 di Negara India dengan ranking 44  

dibandingkan dengan ranking LPI yaitu 35 pada tahun 2016. Sedangkan untuk 

Negara Pakistan nilai ranking LPI cenderung stagnan, tetapi jika dilihat dari nilai 

skor LPI mengalami penurunan di tahun 2018. Rata-rata ranking LPI di 9 negara 

emerging markets Asia pada tahun 2018 dibandingkan dengan beberapa negara 

yang lain masih tergolong cukup baik. Dilihat dari urutan ranking 9 negara 

emerging markets di Asia masuk pada 60 besar dari total 160 negara di dunia 

berdasarkan World Bank. Sedangkan sepuluh negara dengan peringkat LPI 

tertinggi merupakan negara maju yang sebagian besar memiliki pendapatan 

nasional terbesar di dunia. Data ini mengindikasikan bahwa pembangunan 

infrastruktur di sektor logistik berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi 

di Negara emerging markets Asia  (Khanna, 1997; Meyer, 2016). 

Dari pengamatan tersebut, memotivasi peneliti untuk melihat pengaruh 

infrastruktur logistik pada pertumbuhan ekonomi di 9 negara emerging markets 

Asia. Penelitian ini dibangun berdasarkan teori dan studi empiris terdahulu 

tentang pembangunan infrastruktur logistik dan pertumbuhan ekonomi. 

Sebelumnya terdapat studi tentang dampak pembangunan infrastruktur logistik 

pada pertumbuhan ekonomi lintas negara. Penemuan dari penelitian ini akan 

mengindikasikan jenis infrastruktur logistik yang mempunyai kontribusi besar 

dalam pertumbuhan ekonomi, kedepannya dapat dijadikan rujukan dalam 

kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur, maka diadakan penelitian 
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mengenai pengaruh stok kapital, transportasi udara, transportasi darat, transportasi 

laut, jaringan internet, pergudangan, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Negara emerging markets Asia tahun 2005-2017 menggunakan panel data.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh stok kapital, transportasi udara, transportasi darat, 

transportasi laut, jaringan internet, pergudangan dan tenaga kerja secara 

bersama- sama dan secara parsial terhadap produk domestik bruto di 9 Negara 

emerging markets Asia tahun 2005-2017? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh stok kapital, transportasi udara, transportasi 

darat, transportasi laut, jaringan internet, pergudangan, tenaga kerja terhadap 

produk domestik bruto di 9 Negara emerging markets Asia tahun 2005-2017 

secara bersama-sama dan secara parsial. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Manfaat ilmiah, Mengetahui stok kapital, transportasi udara, transportasi 

darat, transportasi laut, jaringan internet, pergudangan, tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 9 Negara emerging markets Asia tahun 2005-2017, 

baik secara parsial maupun bersama-sama. 

2.  Manfaat kebijakan, diharapkan dapat memberikan masukan sebagai referensi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh 

stok kapital, transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, jaringan 

internet, pergudangan, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 
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Negara emerging markets Asia tahun 2005-2017, guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  

3. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi 

bagi setiap pembaca, pengamat ekonomi, dan peneliti-peneliti lain yang 

tertarik ingin melakukan penelitian mengenai ekonomi perencanaan yang 

berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi.  

1.5. Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi permasalahan pada 

pengaruh infrasruktur logistik terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 Negara 

emerging markets Asia tahun 2005-2017 dengan indikator infrastruktur logistik 

yaitu stok kapital, transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, jaringan 

internet, pergudangan dan tenaga kerja. Penulis juga membatasi penelitian 

menggunakan regresi panel data. 

1.6. Sistematiaka Tesis 

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima tahapan yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan dari penulisan yang dilakukan, yaitu: 

BAB 1    : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori dari masing-masing variabel yang mendasari penelitian 

untuk memberikan gambaran dan pemahaman singkat terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. 
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BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini lebih menjelaskan pada langkah-langkah yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan 

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

prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan. 

BAB 4 : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum stok kapital, transportasi udara, transportasi darat, 

transportasi laut, jaringan internet, pergudangan, tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 9 Negara emerging markets Asia tahun 2005-2017, 

deskripsi hasil pengujian, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5      : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta 

saran yang diajukan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.


