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ABSTRACT 

 

 

 

CORRUPTION AND ECONOMIC GROWTH AT THE PROVINCIAL 

LEVEL IN INDONESIA PERIOD 2014-2017 

 

By 

 

Syailendra Kurniawan 

 

 

This study aims to explain the effect of corruption (CI) and economic growth 

(EG) at the provincial level in Indonesia. This study used a model based on 

economic growth model of Levine and Renelt (1992). This study used secondary 

data that taken from the website of the Badan Pusat Statistik (BPS), Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), and Transparency International 

Indonesia (TII) to researched year period 2014-2017. This study used panel data 

model with cross-sectional number of 16 (sixteen) provinces in Indonesia. This 

study used a model with the approach of Random Effect Model (REM). The 

results showed that the index of corruption (CI), foreign direct investment (FDI), 

initial growth (EGt-1), government expenditure (GE) and labor (L) have positive 

and significant effect on economic growth (EG) in 16 (sixteen) provinces in 

Indonesia period 2014-2017, ceteris paribus. 

 

 

Keywords: corruption index, foreign direct investment, initial growth, government 

expenditure, labor, panel data, and random effect model. 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

 

KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI TINGKAT PROVINSI 

DI INDONESIA PERIODE 2014-2017 

 

Oleh 

 

Syailendra Kurniawan 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi (CI) dan 

pertumbuhan ekonomi (EG) di tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan model berdasarkan model pertumbuhan ekonomi Levine dan Renelt 

(1992). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan 

Transparency International Indonesia (TII) dengan periode penelitian yaitu 2014-

2017. Penelitian ini menggunakan model data panel dengan jumlah lintas individu 

(cross section) sebesar 16 (enam belas) provinsi di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan model dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa indeks korupsi (CI), investasi asing langsung 

(FDI), initial growth (EGt-1), pengeluaran pemerintah (GE) dan tenaga kerja (L) 

secara masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (EG) di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia periode 2014-2017, 

ceteris paribus. 

 

 

Kata kunci: indeks korupsi, investasi asing langsung, initial growth, pengeluaran 

pemerintah, tenaga kerja, data panel, dan random effect model. 
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MOTTO 

 

 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu 

Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu 

Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui 

(QS. Al-Baqarah: 216) 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

(QS. Asy-Syarh: 5-6) 

 

 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya 

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

 

There no ain’t such thing as a free lunch 

(New York Times) 

 

 

Bakat saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang menjadi yang terbaik 

Begitu pun dengan kerja keras, 

Kerja keras saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang menjadi yang terbaik 

Karena bakat dan kerja keras harus saling beriringan untuk menjadikan seseorang 

menjadi yang terbaik dari yang baik 

(Susi Susanti) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu corruptio-corrumpere yang artinya busuk, 

rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Menurut Kartono (1983), 

korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan 

guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. 

Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang 

diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka 

memenuhi kepentingan pribadi (Huntington, 1968). Selain itu, Friedrich (1972) 

mendefinisikan korupsi sebagai perilaku menyimpang yang terkait dengan 

motivasi tertentu, yaitu keuntungan pribadi atas biaya publik. Maka dapat 

disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan 

masyarakat luas dengan berbagai macam modus. 

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang 

dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan 

mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Dengan 

demikian, jelas bahwa karakteristik yang paling menonjol di dalam korupsi adalah 

tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi 

dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat. 

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi 
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bukan lagi suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan atau 

budaya. Ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Transparency International 

(TI) periode 2016 yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara 

(ASEAN). 

 

Posisi indeks korupsi (CI) di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara 

tetangga yaitu Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia di mana negara-

negara ini telah memiliki indeks korupsi yang cukup tinggi yang artinya intensitas 

praktik korupsi di negara-negara tersebut rendah. Terutama Singapura yang 

indeks korupsinya (CI) telah mendekati nilai tertinggi yaitu sebesar 84 poin, ini 

berarti intensitas praktik korupsi yang terjadi di Singapura tergolong rendah.  

 

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Index) Negara-negara di Kawasan 

Asia Tenggara Periode 2016 

No Negara CI 

1. Singapura 84 

2. Brunei Darussalam 58 

3. Malaysia 49 

4. Indonesia 37 

5. Filipina 35 

6. Thailand 35 

7. Timor Leste 35 

8. Vietnam 33 

9. Laos 30 

10. Myanmar 28 

11. Papua Nugini 28 

12. Kamboja 21 

Sumber: Transparency International (data diolah). 

 

Sedangkan, indeks korupsi (CI) Indonesia berada pada posisi yang cukup rendah 

yaitu sebesar 37 poin, yang artinya intensitas praktik korupsi di Indonesia masih 

tergolong tinggi yang terjadi dimana-mana. Dengan kata lain, praktik korupsi di 
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Indonesia telah merebak dan menjamur di setiap wilayahnya. Tentu, kondisi ini 

sangat membahayakan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Menurut Myrdal 

(1989) dan Shleifer dan Vishny (1993) korupsi merugikan investasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini didukung oleh Mauro (1995), Keefer dan 

Knack (1997), Reinikka dan Svensson (2005) yang sependapat bahwa korupsi 

memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi 

investasi, baik modal fisik dan manusia. Blackburn dkk (2005) menyatakan bahwa 

korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya 

yang efisien dalam perekonomian.  

 

 
Sumber: Transparency International Indonesia (data diolah). 

Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi (Poin) di 16 Provinsi Indonesia Periode 

2014-2017. 

 

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan tingkat korupsi di Indonesia yang 

diwakili oleh 16 provinsi selama 4 (empat) tahun terakhir. Menurut Transparency 

International Indonesia (TII) 16 (enam belas) provinsi ini telah dapat mewakili 

kondisi yang terjadi di Indonesia dikarenakan beberapa hal, yaitu (1) provinsi-
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provinsi ini merupakan PDB yang besar di tingkat nasional, (2) provinsi-provinsi 

ini telah mewakili wilayah bagian barat, tengah, dan timur di Indonesia, dan (3) 

hasil perhitungan provinsi-provinsi ini telah menggunakan metode penelitian yang 

baru yang diadaptasi dari pusat (Transparency International) sehingga hasilnya 

akan lebih baik dari sebelumnya dan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat 

ini. 

Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Bali, Maluku, DI Yogyakarta, dan Banten 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada periode 2014-2017 indeks korupsi di 16 

(enam belas) provinsi di Indonesia berfluktuatif secara keseluruhan. Indeks 

korupsi (CI) di Provinsi Kalimantan Barat mengalami perbaikan secara 

berkelanjutan pada setiap periodenya, di mana pada periode 2014 IPKnya sebesar 

54,09 poin meningkat sebesar 3,66 poin menjadi 57,75 poin pada tahun 2015, 

kemudian pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 63,44 poin, dan terjadi 

peningkatan kembali sebesar 3,06 poin menjadi 66,50 poin pada tahun 2017. Ini  

artinya intensitas kasus praktik korupsi di Provinsi Kalimantan Barat mengalami 

penurunan secara perlahan pada setiap periodenya.  

Kondisi seperti ini pula terjadi di beberapa provinsi lain, yaitu Provinsi Riau, 

Sumatera Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. 

Di mana indeks korupsi (CI) di provinsi-provinsi tersebut mengalami perbaikan 

secara berkelanjutan setiap periodenya, yang artinya di provinsi-provinsi ini 

intensitas kasus praktik korupsi semakin berkurang secara bertahap. Sedangkan, 

pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, mengalami kondisi IPK 

yang naik-turun (fluktuatif) secara keseluruhan. Dengan kata lain, kasus praktik 

korupsi di beberapa provinsi ini masih tidak stabil dan tergolong berbahaya bagi 

aktivitas perekonomian suatu wilayah. 
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Dampak korupsi terus-menerus memperburuk kondisi sebagian besar negara 

berkembang (Asongu, 2013; Cameron dkk., 2009). Korupsi menghambat 

pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dengan mendistorsi aktivitas bisnis, 

mengurangi investasi, mengurangi dampak kebijakan, dan menghalangi 

berfungsinya institusi (Sequeira, 2012). 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). 

Gambar 1.2 Komparasi Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persentase) 

di Indonesia Periode 2014-2017. 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

tujuan utama negara-negara yang sedang berkembang. Keberhasilan kinerja 

pemerintah dan lembaganya cenderung diukur dengan pertumbuhan ekonomi 

yang dapat dihasilkan (Grossman, 2001). Menurut Boediono (1999) pertumbuhan 

ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Ia juga 

menyebutkan secara lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan 

dengan kenaikan “output per kapita”. Selain itu, menurut Djoyohadikusumo 
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(1994), pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan 

jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

Gambar 1.2 menunjukkan komparasi target dan realisasi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia selama empat (4) tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 1.2 pada periode 

2014-2017 pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan. Pada periode 2014 target pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tercatat sebesar 6,60 persen, sedangkan realisasi pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi sebesar 5,00 persen. Ini berarti target pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia pada periode 2014 meleset sebesar 1,60 persen. 

Hal ini tidak mengejutkan karena indeks korupsi (CI) Indonesia tercatat sebesar 

34 poin pada periode 2014. Ini menunjukkan intensitas kasus praktik korupsi yang 

terjadi di Indonesia masih sangat tinggi karena indeks ini masuk ke dalam zona 

merah yaitu zona bahaya. Hal ini didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang menyatakan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia periode 

2014 tergolong tinggi, dan kasus korupsi yang paling banyak ditemukan yaitu di 

kementerian/lembaga pemerintah yaitu mencapai 23 kasus. Lalu, disusul oleh 

kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di 

Indonesia dengan 13 kasus. Setelah itu disusul oleh kasus korupsi yang terjadi di 

pemerintahan provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 11. 

Selanjutnya, ditempati oleh kasus korupsi yang terjadi di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dengan 2 (dua) kasus. Berdasarkan jenis perkara korupsi yang 

paling banyak terjadi yaitu praktik penyuapan, pengadaan barang dan jasa, tindak 

pidana pencucian uang dan pungutan, serta perizinan. Pada periode 2015 target 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia diumumkan sebesar 5,50 persen, sedangkan 
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realisasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah sebesar 4,90 persen. Ini berarti 

target pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2015 meleset sebesar 0,60 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan capaian terhadap target 

pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Hal ini pula didukung oleh indeks korupsi (CI) yang mengalami perbaikan dari 

tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 36 poin. Perbaikan ini dipengaruhi oleh 

adanya akuntabilitas publik yang meningkat dan efektivitas pencegahan korupsi 

melalui strategi antikorupsi yang berjalan cukup efektif. Namun, yang masih 

menjadi catatan adalah korupsi di sektor penegakan hukum dan politik masih 

marak terjadi di periode 2015 (Transparency International Indonesia, 2018). 

Kondisi ini akan berdampak buruk bagi perkembangan perekonomian di 

Indonesia karena tanpa kepastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan politik 

akan menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan akan 

memicu terjadinya penurunan iklim usaha di Indonesia sehingga pada akhirnya 

kondisi ini akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pada periode 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 6,00 

persen, namun realisasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah sebesar 5,00 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian realisasi terhadap 

target pertumbuhan ekonomi sebesar 1,00 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah indeks korupsi (CI). Indeks korupsi 

Indonesia pada periode 2016 tercatat sebesar 37 poin, ini berarti terjadi 

peningkatan indeks dari tahun sebelumnya tetapi masih tergolong lambat. Hal ini 

disebabkan oleh strategi pemberantasan korupsi yang masih belum memberikan 
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porsi besar terhadap kasus korupsi yang terjadi di birokrasi, politik, hukum, dan 

bisnis (Transparency International Indonesia, 2018). 

Kemudian pada periode 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sesuai 

dengan yang telah diproyeksikan sebelumnya yaitu sebesar 5,10 persen. 

Ketercapaian pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

perbaikan yang terjadi pada paket deregulasi dan debirokratisasi, seperti 

penyederhanaan layanan perizinan, perpajakan, bongkar muat, dan lainnya. Selain 

itu kondisi ini didukung pula oleh penurunan yang cukup signifikan atas praktik 

korupsi yang terjadi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan. Walaupun indeks 

korupsi (CI) Indonesia di periode 2017 masih berada di posisi 37 poin tetapi 

beberapa unsur di dalamnya mengalami perbaikan-perbaikan (Transparency 

International Indonesia, 2018). 

Di sisi lain, Acemoglu dan Verdier (1998) dan Klitgaard (1988) menunjukkan 

bahwa jika memberantas korupsi itu sulit, karena tingkat korupsi yang 

memaksimalkan output mungkin lebih besar dari nol. Friedrich (1972) dan Nye 

(1967) juga mengemukakan adanya tingkat korupsi yang memaksimalkan tingkat 

pertumbuhan positif. Huntington (1968) berpendapat bahwa korupsi akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mempercepat birokrasi 

sehingga permasalahan di birokrasi lebih mudah diselesaikan dengan 

menggunakan uang daripada dengan mengikuti birokrasi yang ada. Sejalan 

dengan pendapat lainnya, Paul (2010) menemukan bahwa antara korupsi dengan 

pertumbuhan ekonomi di Bangladesh memiliki hubungan positif, yang dimulai 

setelah perekonomian melakukan privatisasi dengan melepaskan investasi swasta. 

Pernyataan ini juga didukung oleh Leff (1964) dan Lui (1985) yang 
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mengemukakan bahwa korupsi dapat bermanfaat untuk pertumbuhan pada tingkat 

kejadian yang rendah dengan menghindari peraturan birokrasi yang tidak praktis.  

Namun sampai saat ini bukti empiris telah mendukung adanya korelasi linier dan 

negatif antara tingkat korupsi dan tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan per 

kapita (Mauro, 1995; Hall dan Jones, 1999). Secara khusus, studi empiris oleh 

Tanzi dan Davoodi (1998), Mauro (1998) dan Gupta, dkk. (2001) telah 

menunjukkan bahwa korupsi mengubah komposisi pengeluaran pemerintah 

menjadi kegiatan yang kurang produktif, dan oleh karena itu, hal tersebut akan 

merugikan pertumbuhan ekonomi. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam 

jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara 

untuk menghasilkan barang dan jasa juga akan meningkat. Kemampuan yang 

meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang akan selalu 

mengalami pertumbuhan dalam kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat investasi 

akan menambah kuantitas barang modal. Teknologi yang digunakan menjadi 

berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat pertumbuhan 

penduduk dan pengalaman kerja yang akan menambah keterampilan kerja 

mereka. 

Dalam teori ekonomi makro dilihat dari sisi pengeluaran, pendapatan nasional 

adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk tingkat investasi. Investasi 

terbagi menjadi dua yaitu investasi domestik dan investasi asing. Banyak studi 

yang menunjukkan bahwa investasi asing langsung (foreign direct investment) 

saat ini tidak hanya didefinisikan sebagai transfer uang dalam arti sederhana, 
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tetapi sebagai transfer dari kombinasi aset-aset keuangan dan benda tidak 

berwujud seperti teknologi, kemampuan manajerial, keterampilan pemasaran dan 

aset lainnya. Argumen tradisional mengatakan bahwa penanaman modal asing 

yang masuk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan 

kesempatan kerja (Hill dan Athukorala, 1998). 

Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru 

sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja 

baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada 

gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009).Seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengarah pada semakin 

kondusifnya iklim usaha yang memberikan pengaruh pada semakin 

berkembangnya penanaman modal baik penanaman modal domestik maupun 

asing. Selain investasi, maka tenaga kerja pula merupakan suatu faktor yang 

mempengaruhi output suatu negara. Nuryadin (2007), Supartoyo (2013), dan 

Kurniawan (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi adalah kondisi tenaga kerja di wilayah tersebut. Todaro 

(2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga 

kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu 

pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Lewis (1954) tenaga kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap 

dapat bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar 

dan dalam jumlah terbatas. Penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang 

tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) 

bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian, salah satu 
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faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Di 

samping itu, pemerintah bukan saja sebagai pengatur kegiatan perekonomian 

tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat di dalam 

perekonomian. Di satu pihak kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak akan 

mengurangi pembelanjaan agregat. Akan tetapi, penerimaan pajak tersebut akan 

dibelanjakan kembali oleh pemerintah dan langkah tersebut akan meningkatkan 

pengeluaran agregat. Pemerintah seringkali membelanjakan dana yang melebihi 

dana penerimaan pajak. Langkah seperti ini akan meningkatkan keseluruhan 

pembelanjaan agregat (Sukirno, 2006). 

Menurut Putri (2015), pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk 

yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total 

pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan 

anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat–provinsi–daerah). 

Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan 

pendapatan daerah, karena peningkatan permintaan agregat akan mendorong  

kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi. Anaman 

(2004) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil 

akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang 

proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya 

pengeluaran pemerintah akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan 

ekonomi. 

Di samping itu, menurut Levine dan Renelt (1992) initial growth merupakan suatu 

komponen yang akan selalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu 
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negara. Oleh karena itu, jika seorang peneliti ingin menganalisis pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah maka initial growth harus dimasukkan ke dalam 

modelnya. Initial growth akan selalu berpengaruh dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, baik berpengaruh positif ataupun negatif. 

Tanda positif menunjukkan bahwa terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi di 

suatu negara, yang artinya perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih cepat 

daripada di daerah kaya. Dengan kata lain, daerah miskin mampu mengejar daerah 

kaya dilihat dari sisi perekonomiannya. Sedangkan, tanda negatif menunjukkan 

bahwa terjadi divergensi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yang artinya 

perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih lambat daripada di daerah kaya. 

Dengan kata lain, daerah miskin belum mampu mengejar perekonomian daerah 

kaya.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Apakah indeks korupsi, investasi asing langsung, tenaga kerja, 

pengeluaran pemerintah, dan initial growth secara masing-masing 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di 

Indonesia periode 2014-2017? 

2. Apakah indeks korupsi, investasi asing langsung, tenaga kerja, 

pengeluaran pemerintah, dan initial growth secara bersama-sama 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di 

Indonesia periode 2014-2017? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks korupsi, 

investasi asing langsung, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan 

initial growth secara masing-masing terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia periode 2014-

2017. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks korupsi, 

investasi asing langsung, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan 

initial growth secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi 

di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia periode 2014-2017. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 

i. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang ekonomi. 

ii. Memperkaya referensi dan literatur mengenai indeks korupsi, 

investasi asing langsung, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, 

dan initial growth serta pertumbuhan ekonomi. 
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iii. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan pada 

penelitian tahap selanjutnya. 

b) Manfaat Praktis 

i. Sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung. 

ii. Memberikan bahan dan sumbangan pemikiran untuk 

mengevaluasi dan selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam 

penyusunan suatu kebijakan. 

iii. Memperkaya wacana pustaka bagi akademika Universitas 

Lampung yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa/i, khususnya mengenai masalah indeks korupsi, 

investasi asing langsung, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, 

dan initial growth serta pertumbuhan ekonomi. 



 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan Teori 

1.1 Tingkat Korupsi 

Sebagai salah satu fenomena tertua dan paling membingungkan dalam kehidupan 

bermasyarakat, korupsi ada di setiap negara di dunia kontemporer dan secara tidak 

langsung merupakan masalah negara berkembang. Gagasan umum fundamental 

tentang korupsi semua secara praktis mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu yang 

disfungsional. Karena hal ini dianggap merusak tatanan politik tertentu, baik 

monarki, aristokrasi, atau pemerintahan. 

Konsepsi klasik tentang korupsi berlanjut ke zaman modern, dan sangat penting 

bagi pemikiran politikus seperti Machiavelli, Montesquieu dan Rosseau. Menurut 

Machiavelli korupsi adalah proses di mana kebajikan warga dirusak dan akhirnya 

hancur, sedangkan menurut Montesquieu korupsi adalah proses disfungsional di 

mana tatanan politik yang baik disalahartikan menjadi kejahatan dan monarki 

menjadi sebuah depotisme. Menurut Rosseau, korupsi merupakan konsekuensi 

penting dari perjuangan meraih kekuasaan. Ia berpendapat bahwa orang-orang itu 

telah rusak oleh kehidupan sosial dan politik. Bukan para pelaku korupsi yang 

menghancurkan sistem politik tetapi sistem politik yang merusak dan 

menghancurkan mereka. 
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Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 korupsi adalah 

perbuatan-perbuatan yang mencakup melawan hukum, memperkaya diri orang/ 

badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara, menyalahgunakan 

kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan/perekonomian negara, kelompok delik penyuapan, kelompok delik 

penggelapan dalam jabatan, delik pemerasan dalam jabatan, delik yang berkaitan 

dengan pemborongan, dan delik gratifikasi.  

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun. “Kekuasaan manapun” yang dimaksud adalah 

kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota 

komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak 

lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi 

ataupun dengan alasan apapun. KPK bertanggungjawab kepada publik atas 

pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala 

kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurut Fredrich (1972) korupsi adalah semacam perilaku yang menyimpang 

dari norma yang benar-benar lazim atau berperilaku untuk berlaku dalam konteks 

tertentu, seperti politik. Perilaku menyimpang terkait dengan motivasi tertentu, 

yaitu keuntungan pribadi atas biaya publik. Jadi ia menyatakan konsep korupsi 

adalah dengan cara yang melanggar hukum atau standar perilaku moral yang 

tinggi. Klaveren (1957) mendefinisikan korupsi sebagai eksploitasi publik. Lalu 
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dia membawa penjelasan yang sangat menarik dengan mengambil seorang pejabat 

publik sebagai subjek ekonominya, karena setiap subjek ekonomi, mencoba untuk 

melipatgandakan keuntungan atau pendapatannya. Salah satu definisi korupsi 

yang paling popular digagaskan oleh Palmier (1983). Menurut definisi ini korupsi 

dipandang sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.  

Korupsi adalah fenomena umum di seluruh dunia. Salah satu tantangan kebijakan 

publik adalah mewujudkan negara kesejahteraan dan pemberantasan korupsi. 

Definisi-definisi tentang korupsi bermacam-macam. Tidak ada definisi korupsi 

yang baku. Definisi korupsi yang sering dipakai (khususnya oleh Transparency 

International) yaitu perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, 

yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya 

mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang 

dipercayakan kepada mereka. Transparency International lebih menekankan 

tentang bahaya korupsi yang terjadi pada level birokrasi, atau lebih khususnya 

terhadap penyalahgunaan jabatan.  

Definisi di atas sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Klitgaard yaitu 

menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (Klitgaard, 1988). Sebelumnya 

Klitgaard memberikan definisi korupsi yang lebih khusus, yaitu korupsi ada 

apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas 

kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah yang akan dilayaninya 

(Klitgaard, 1988). 

Menurut World Bank, korupsi didefinisikan “the abuse of public power for private 

benefit”, penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi (Tanzi, 

1998, USAID, 1999). Keuntungan pribadi diartikan bukan hanya kepada 
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seseorang, tetapi juga kepada suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam 

masyarakat, suku, teman atau keluarga. Berdasarkan definisi di atas korupsi hanya 

terjadi pada tingkat birokrasi, dan tidak terjadi pada sektor swasta (private). 

Korupsi mempunyai ciri khas seperti berikut (Stueckelberger, 2002): 

1. Merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu. 

2. Jenis kegiatan yang tersembunyi dan tidak transparan. 

3. Pencarian keuntungan pribadi secara tidak sah. 

4. Pendapatan sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah. 

5. Penggunaan dana secara tidak efisien. 

6. Sering berhubungan dengan pemerasan, penyalahgunaan posisi publik, 

nepotisme. 

7. Penyalahgunaan kepercayaan. 

8. Perusakkan integritas moril dan etos umum, dan 

9. Pelanggaran hukum dengan disintegrasi kesadaran umum. 

Korupsi tampaknya sudah membudaya dan bukan semata milik strata atas dalam 

jajaran pemerintahan. Berkaitan dengan persoalan ini, secara hierarki, korupsi 

dianggap sudah menjadi fenomena yang lekat mulai dari instansi pemerintahan di 

level pusat hingga tingkat lokal. Motif melakukan korupsi berhubungan dengan 

banyak hal. Secara politik, motif orang melakukan korupsi yaitu untuk 

mendapatkan kekuasaan dan secara ekonomi untuk mendapatkan akses lebih ke 

sumber-sumber ekonomi dengan tujuan akhir untuk mendapatkan pendapatan 

lebih. Secara substansif istilah korupsi dapat disetarakan dengan beberapa 

tindakan lain yang dilarang di dalam Islam, yang menunjukkan berbagai bentuk 

penyalahgunaan amanah publik untuk kepentingan pribadi. Pertama, korupsi 
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dapat disetarakan dengan tindakan pejabat atau birokrat menyalahgunakan atau 

menggelapkan hak milik publik yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan 

pribadi.  

Kedua, korupsi dapat disetarakan dengan tindakan mengambil manfaat dari 

kedudukan publik untuk kepentingan sendiri meskipun hal itu tidak secara 

langsung mengurangi hak milik umum atau hak layanan umum. Di antaranya 

adalah menerima hadiah (gratifikasi). Ketiga, korupsi dapat pula disetarakan 

dengan tindakan-tindakan memanfaatan kedudukan publik untuk memberi 

keuntungan (manfaat) kepada pihak lain secara tidak sah dengan imbalan-imbalan 

tertentu berupa uang, barang, atau fasilitas. Dengan kata lain, korupsi dapat 

disetarakan dengan suap-menyuap (risywah), baik yang dilakukan secara eksplisit 

maupun implisit. Keempat, korupsi dapat disetarakan dengan tindakan 

memanfaatkan kedudukan publik untuk memberi keuntungan kepada pihak lain 

secara tidak halal, meski hal-hal tersebut tidak dikaitkan dengan imbalan-imbalan 

tertentu berupa uang, barang, atau fasilitas. Di antaranya adalah nepotisme di 

dalam penunjukan pekerjaan. 

Bentuk dan motif korupsi dapat berbeda-beda, yaitu dijelaskan sebagai berikut 

(Stueckelberger, 2002): 

1. Korupsi kemiskinan (corruption of poverty), umumnya disebut korupsi kecil 

(petty corruption), yaitu berakar dalam kemiskinan. Sebagai contoh jika 

pegawai-pegawai pemerintah tidak menerima gaji atau gajinya tidak 

mencukupi untuk kehidupan. 

2. Korupsi kekuasaan (corruption of power), umumnya disebut korupsi besar 

(grand corruption), yaitu berakar dari adanya nafsu untuk memiliki lebih 
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banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam 

mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki. 

3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (corruption of procurement) dan 

korupsi untuk mempercepat urusan (corruption of acceleration) 

dimaksudkan untuk mendapat barang atau pelayanan yang jika tanpa 

korupsi tidak bisa diperoleh atau tidak tepat waktu atau hanya dengan biaya 

administratif yang lebih besar. 

Secara substansif, korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang 

mengkhianati kepercayaan. Jika berpegang pada pengertian ini, maka tradisi 

korupsi telah merambah ke seluruh dimensi kehidupan manusia secara sistematis, 

sehingga masalah korupsi merupakan masalah yang bersifat lintas sistemik dan 

melekat pada semua sistem sosial, baik sistem feodalisme, kapitalisme, 

komunisme, maupun sosialisme (Aditjondro, 1999). 

Menurut Holmes (1993) faktor penyebab korupsi terbagi dalam 3 (tiga) kategori 

yaitu faktor budaya, psikologis, dan sistem yang terkait. Pertama faktor budaya, di 

banyak negara jenis korupsi tertentu kurang lebih dapat diterima dan sering 

bergantung pada skala budaya politik tradisional. Beberapa negara memiliki 

banyak reputasi korupsi terutama karena sikap tradisional keluarga, kekerabatan, 

dan lain-lain. Faktor budaya lainnya adalah tradisi yang lemah terhadap aturan 

hukum dan rendahnya tingkat penghormatan terhadap hukum. Berikut ini 

merupakan dampak-dampak korupsi, khususnya berhubungan dengan korupsi 

ukuran berat, namun juga dalam korupsi ukuran kecil (Stueckelberger, 2002): 

1. Pengembangan kesejahteraan atau pembangunan (development) yang salah 

arah (wrong allocation of resources) di sektor-sektor vital masyarakat, 
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misalnya telekomunikasi, kesehatan, energi, sistem lalu lintas/transportasi, 

dan pertahanan. Di mana investasi tidak berdasarkan kebutuhan yang 

mendesak di bidang ekonomi, sosial dan politik, melainkan berdasarkan 

pembayaran suap yang paling tinggi dapat diharapkan. 

2. Beban utang yang semakin tinggi, jika investasi untuk proyek-proyek 

pembangunan (development) tidak berdampak pada pengembangan 

kesejahteraan atau keuntungan ekonomi yang dibutuhkan, sehingga 

mempersulit pembayaran bunga utang atau pembayaran kembali utang. 

3. Kekurangan pajak dan pendapatan-pendapatan publik lain untuk tugas-

tugas umum, karena pejabat-pejabat pajak yang korup sehingga rasa 

tanggung jawab untuk membayar pajak juga rendah. 

4. Penggelapan pembayaran pajak karena uang korupsi tidak terkena pajak. 

5. Risiko-risiko keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang semakin 

tinggi. 

6. Pengaruh terhadap persaingan di pasar yang tidak adil. 

7. Ketidakefisienan ekonomi. 

8. Menghambat investor-investor yang potensial dalam mengembangkan 

kesejahteraan. 

9. Jarak kesejahteraan (antar golongan yang kaya dan yang miskin) semakin 

besar. 

10. Terjadi intransparansi keuangan publik sehingga timbul kemungkinan 

untuk dapat diintervensi oleh mafia. 

11. Kehilangan kepercayaan oleh negara dari masyarakat. 

12. Integritas moril individu-individu dan lembaga-lembaga diperlemah dan 

semakin tidak dipercaya. 
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13. Keruntuhan demokrasi, karena keputusan-keputusan transparan adalah 

prasyarat untuk demokrasi. 

14. Sistem hukum diperlemah, termasuk kontrol dari negara hukum dan 

pemerintah yang tidak dapat berfungsi lagi. 

15. Mendukung sistem-sistem diktator. 

16. Kerjasama dalam bidang pengembangan kesejahteraan, baik publik 

maupun swasta semakin tidak diterima, dipercaya dan didukung. 

Dampak negatif dari korupsi menurut Bailey (1966) dalam tulisannya yang 

berjudul “The Effect of Corruption in a Developing Nations”, adalah sebagai 

berikut: 

1. Korupsi merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang ditetapkannya. Misalnya jika lisensi untuk perusahaan-perusahaan 

dalam negeri direncanakan untuk menjamin agar sumber-sumber yang 

langka dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang mendapat prioritas utama 

dalam segi pembinaan pembangunan ekonomi jangka panjang, maka 

korupsi menyebabkan kerugian karena menghalangi pembangunan ekonomi 

secara keseluruhan. 

2. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi. 

3. Jika korupsi terjadi dalam bentuk komisi, akan mengakibatkan 

berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan 

masyarakat umum. Hal ini merupakan pengalihan sumber-sumber 

kepentingan umum untuk keperluan perorangan. 

4. Korupsi mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat 

pemerintahan. Korupsi dalam hal ini menyebabkan merosotnya moral dan 
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akhlak, karena setiap orang berpikir, mengapa hanya ia saja yang harus 

menjunjung akhlak yang tinggi. 

5. Korupsi menurunkan martabat penguasan dalam pandangan khalayak 

umum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

6. Korupsi menyebabkan keputusan publik dipertimbangkan berdasarkan uang 

dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. 

Bayley menyatakan terdapat identifikasi faktor-faktor pengaruh korupsi yang 

dilakukan oleh Alatas (1983). Menurutnya, korupsi membawa pengaruh sebagai 

berikut: 

1. Menimbulkan ketidakefisienan yang menyuluruh di dalam birokrasi. 

2. Dalam bidang ekonomi, korupsi menimbulkan beban yang harus dipikul 

oleh masyarakat. Sebagai implikasi dari tingginya korupsi misalnya, akan 

membuat harga-harga mejadi lebih mahal, disamping beban berupa pajak 

dan pungutan lain yang sah. Selain itu, manipulasi pajak yang dilakukan 

oleh orang yang korup, harus ditutup dengan pajak dari warga negara yang 

jujur. Selanjutnya secara ekonomis korupsi juga menimbulkan biaya-biaya 

baru, serta mengabaikan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. 

3. Pengaruh lainnya seperti larinya tenaga ahli ke luar negeri, lahirnya 

berbagai bentuk ketidakadilan yang tidak terhitung banyaknya. Pemerintah 

yang mengabaikan tuntutan terhadap kelayakan pemerintahan, sikap acuh 

tak acuh yang meluas, kelumpuhan psikologis dalam arti tidak terdapat 

kreativitas kerja yang terbit dari suasana yang sehat, menimbulkan jenis 

kejahatan lain dalam masyarakat, melemahnya semangat perangkat 

birokrasi dan mereka yang menjadi korban, dan sebagainya. 
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Korupsi cenderung mengalihkan pengeluaran pemerintah dari wilayah sosial 

menuju pembangunan proyek yang tidak dibutuhkan atau investasi dengan 

kualitas yang lebih rendah di bidang infrastruktur. Di negara-negara yang paling 

korup, politisi korup cenderung memilih proyek investasi bukan berdasarkan basis 

ekonomi intrinsik mereka, namun pada kesempatan untuk suap dan suap proyek 

ini hadir. Korupsi dapat mempengaruhi pembentukan modal manusia, yang 

merupakan input terpenting dalam proses produksi dan transformasi yang disebut 

pembangunan ekonomi.  

Pertama korupsi melemahkan administrasi perpajakan dan dapat menyebabkan 

penghindaran pajak dan pembebasan pajak yang tidak tepat seperti yang dibahas 

sebelumnya. Oleh karena itu, untuk sistem perpajakan tertentu, semakin tinggi 

tingkat korupsi, semakin rendah pendapatan dan semakin rendah sumber daya 

yang tersedia untuk mendanai penyediaan layanan publik tertentu, termasuk 

pendidikan. Kedua korupsi meningkatkan biaya operasi pemerintah dan oleh 

karena itu mengurangi sumber daya yang tersedia untuk kegunaan lain, termasuk 

pembiayaan pengeluaran sosial yang sangat penting bagi pembentukan sumber 

daya manusia. Kenyataannya, korupsi yang lebih tinggi ditemukan terkait dengan 

rendahnya pendidikan dan pengeluaran kesehatan. Korupsi dapat menghilangkan 

aset penting legitimasi politik, yang kebanyakan pemerintah berusaha untuk 

mempertahankan dan membangunnya.  

Salah satu tugas utama rezim apapun adalah membangun legitimasinya sendiri 

yang memungkinkannya mendapat dukungan dan bantuan bantuan publik yang 

lebih mudah sehubungan dengan pembangunan. Dengan menghancurkan 

legitimasi struktur politik di mata mereka yang memiliki kekuatan untuk 
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melakukan sesuatu terhadap situasi, korupsi menyebabkan ketidakstabilan dan 

kemungkinan disintegrasi nasional.  

Menurut Smith (1971) korupsi mungkin cenderung menghancurkan beberapa aset 

potensial terbesar di negara ini, seperti antusiasme, idealisme, dan simpati masa 

muda. Jika idealisme dan antusiasme generasi muda berubah menjadi sinisme, 

maka tidak hanya stabilitas politik namun upaya pengembangan ekonomi jangka 

panjang pasti akan terpengaruh. Lebih terpenting lagi korupsi dapat mengancam 

pembangunan demokrasi. Orang mungkin memiliki kondisi sosial-ekonomi yang 

buruk dan korupsi yang meluas dengan proses demokratisasi. Yang pada 

gilirannya menciptakan hambatan serius bagi demoratisasi lebih lanjut. Jadi, 

seperti yang kita lihat korupsi yang tinggi dan meningkat dengan mempengaruhi 

efektivitas pengeluaran sosial, mengikis pajak dan administrasi khusus, dan 

menghancurkan legitimasi sistem politik yang ada dan dapat berdampak sangat 

negatif terhadap perekonomian dan perkembangan politik. 

a. Teori Tingkat Korupsi 

Beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi: 

1. Teori Means–Ends Scheme Robert, ini dikemukakan oleh Robert Merton 

yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang 

diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-

norma. 

2. Teori Vroom, teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan nilai negatif 

dari harapan seseorang untuk mencapai sesuatu. Teori ini memandang 

bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh harapan dan 

nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. 
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3. Teori Robert Kitgaard, teori ini menyatakan bahwa monopoli kekuatan oleh 

pimpinan (monopoly of power) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang 

dimiliki seseorang (discretion of official) tanpa adanya pengawasan yang 

memadai dari aparat pengawas (minus accountability), menyebabkan 

dorongan melakukan tindak pidana korupsi. 

4. Teori Gone, teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Ilustrasi teori ini 

terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau 

korupsi yang meliputi keserakahan (greeds), kesempatan (opportunities), 

kebutuhan (needs) dan pengungkapan (exposure). 

 

b. Instrumen Untuk Mengukur Tingkat Korupsi 

Untuk mengukur suatu tingkatan korupsi perlu disepakati terlebih dahulu 

mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Menurut Bank Dunia korupsi 

adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 

Definisi ini terlalu luas cakupannya bukan hanya pada sektor internal suatu negara 

tetapi eksternal (swasta), namun definisi bank dunia tersebut berbeda dengan 

korupsi politik serta penyuapan yang terjadi di sektor swasta. Dalam memperoleh 

informasi mengenai korupsi itu sangat sulit mengingat: 

1. Korupsi adalah praktik yang bersifat rahasia dan melanggar hukum, 

2. Definisi korupsi sangat bervariasi di sektor publik, 

3. Di beberapa negara, memberikan hadiah kepada seorang pejabat publik. 

Korupsi sulit untuk dikuantifikasikan, namun kita dapat mengetahui ketika kita 

melihat Wei (2000). Setiap studi akhirnya memilih ukuran korupsi dengan 

persepsi tentang korupsi (corruption perception). 
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1. Business International Index (BII), indeks ini diperoleh berdasarkan 

berbagai survei atas persepsi terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh 

para ahli dan konsultan di beberapa negara. BII memeringkat negara-negara 

dalam skala 1-10, menurut derajat di mana suatu transaksi bisnis melibatkan 

korupsi atau pembayaran yang mencurigakan. 

2. International Country Risk Guide Index (ICRG), indeks ini diterbitkan 

setiap tahun oleh Political Risk Service¸ sebuah perusahaan risiko investasi 

swasta. Seperti BII, indeks ini juga didasarkan atas pendapat dan persepsi 

para ahli terhadap permintaan pejabat publik akan pembayaran khusus serta 

pembayaran tak resmi lainnya. 

3. Global Corruption Report Index (GCR), indeks ini diperoleh berdasarkan 

persepsi para manajer perusahaan atas praktik korupsi di suatu negara. 

Indeks untuk suatu negara tertentu adalah rata-rata dari seluruh peringkat 

menurut para responden dari negara tersebut. 

4. Transparency International Index (TI), Transparency International adalah 

sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan di Jerman, telah 

menghasilkan indeks korupsi, berdasarkan bobot rata-rata dari sekitar 

seluruh survei yang mencakup berbagai bidang. Indeks ini memberi 

peringkat negara-negara dalam skala 1-10, namun saat ini skalanya telah 

diubah menjadi 1-100. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin rendah 

tingkat korupsi di suatu negara, dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks 

ini maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. 

1.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup 

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan 
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institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan 

(Todaro dan Smith, 2003). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari 

perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor 

produksi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Investasi akan menambah 

barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping 

itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan 

meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. 

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk 

Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan 

tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau 

apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu indikator perting guna menganalisis pembangunan ekonomi 

yang terjadi di suatu negara. “Pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan 

“pembangunan” (development). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat 

dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). 

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa 

secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas. 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Menurut ekonomi klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk 

(Arsyad, 1999). Unsur-unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga, 

yaitu: 
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1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari 

kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang 

tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu 

perekonomian. 

2. Sumber daya manusia (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam 

proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan 

menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. 

3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat 

pertumbuhan output. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh 

produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. 

Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, 

pelatihan dan manajemen yang lebih baik. 

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung 

pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 1996). Sehingga persamaannya dapat ditulis 

sebagai berikut: 

∆𝑌 = 𝑓 (∆𝐾, ∆𝐿, ∆𝑇) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.1) 

Keterangan: 

∆Y = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

∆K = Tingkat Penambahan Barang Modal 

∆L = Tingkat Penambahan Tenaga Kerja 

∆T = Tingkat Penambahan Teknologi 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik 

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (Solow Neo Classical 

Growth Model) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang 

digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis, yaitu: 
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𝑌 = 𝐴 𝑒𝜇𝑡. 𝐾𝛼 . 𝐿1−𝛼. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.2) 

Keterangan: 

Y = Produk Domestik Bruto. 

K = Stok Modal Fisik dan Modal Manusia. 

L = Tenaga Kerja Non Terampil. 

A = Konstanta yang Merefleksikan Tingkat Teknologi Dasar. 

𝑒𝜇𝑡 = Melambangkan Tingkat Kemajuan Teknologi. 

𝛼 = Melambangkan elastisitas output terhadap model, yaitu persentase 

kenaikan PDB yang bersumber dari 1 persen penambahan  modal fisik 

dan modal manusia. 

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu 

bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yaitu kenaikan kualitas dan 

kuantitas tenaga kerja, penambahan modal yaitu tabungan (saving) dan investasi 

(investment), dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000). 

c. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) 

Teori pertumbuhan baru (new growth theory) dipelopori oleh Paul M. Romer pada 

tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori 

pertumbuhan neoklasik solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori ini memberikan kerangka 

teoritis untuk menganalisis pertumbuhan baru karena menganggap pertumbuhan 

Produk Nasional Bruto (PNB) lebih ditentukan oleh sistem proses produksi 

(endogen) bukan berasal dari luar sistem (eksogen). Pertumbuhan ekonomi 

merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa 

pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari 

luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan 

merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi 

dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekadar bagian dari pendapatan 

apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi juga menyangkut 

modal manusia (Romer, 1994). 
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Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi (economic 

growth). Definisi modal (capital) diperluas dengan memasukkan model ilmu 

pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu 

yang berasal dari luar model (exogenous) tapi teknologi merupakan bagian dari 

proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi 

dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang. Tabungan (saving) dan investasi (investment) dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000). 

d. Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow 

menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi 

bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang 

mempengaruhi besaranya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang 

untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan 

kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang 

tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di 

daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga dapat diketahui 

apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum. 

Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut : 

∆𝑃𝐷𝑅𝐵 =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 𝑋 100%.............................................................(2.3) 
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Keterangan :  

∆PDRB = Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 

PDRBt  = Produk Domestik Regional Bruto tahun sekarang. 

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya. 

 

1.2 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja 

(AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu 

pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan 

menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar 

berarti ukuran pasar dalam negerinya lebih besar. Namun demikian, hal tersebut 

masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-

benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan 

ekonominya. Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung 

pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan 

secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan 

tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input 

dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. 

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi pada umumnya pengertian 

tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogeny. Menurut 

Lewis (1954) angkatan kerja yang homogeny dan tidak terampil dianggap bisa 

bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan 

dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja 

mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja 

(dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. 
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Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Nicholson (1991) bahwa suatu fungsi 

produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah q = f (K, L) di mana K 

merupakan modal dan L merupakan tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah 

maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan 

kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan (input) 

ditambah satu unit dan masukan (input) lainnya dianggap tetap (ceteris paribus) 

maka akan menyebabkan tambahan keluaran (output) yang dapat diproduksi. 

Tambahan keluaran (output) yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk 

fisik marjinal (marginal physical product). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila 

jumlah tenaga kerja ditambah secara terus-menerus sedangkan faktor produksi 

lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan 

produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan 

produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran (output) maksimal setiap 

penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran. 

Simanjuntak (2002) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan 

kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas terbagi 

menjadi angkatan kerja (AK) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dikatakan 

bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling 

sedikit 1 (satu) jam secara terus-menerus selama satu minggu. Sedangkan 

penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut 
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menganggur (Santosa, 2001). Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan 

gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar 

lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan 

total produksi di suatu daerah. 

1.3 Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi 

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk bidang 

pendidikan, kesehatan, dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika 

bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci 

dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern 

dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang 

berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan 

kesehatan. Di samping itu kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan 

produktivitas. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat 

sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai masukan 

(input) bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2000). 

Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan 

yang diperoleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-

anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (on the job training) untuk para 

pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan 

kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level 

modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu 

belajar. 

Sementara itu menurut Samuelson dan Nordhaus (2002) untuk menyesuaikan 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, negara-negara berkembang 
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harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, dengan mewujudkan 

program-program spesifik yaitu:  

a. Mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi. 

Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan peningkatan 

produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Pusat kesehatan masyarakat dan 

penyediaan air bersih merupakan modal sosial yang bermanfaat. 

b. Meningkatkan pendidikan, menurunkan angka buta huruf dan melatih tenaga 

kerja. 

c. Manusia terdidik merupakan tenaga kerja yang lebih produktif karena mampu 

menggunakan modal secara lebih efektif, mampu mengadopsi teknologi dan 

mampu belajar dari kesalahan. 

Semua itu, tidak boleh mengestimasi secara lebih rendah (under estimate) 

terhadap pentingnya sumber daya manusia. Becker (1993) mengemukakan bahwa 

teori modal manusia telah menjadi pemikiran banyak pihak sejalan dengan 

berhasilnya umat manusia mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk, 

menanggapi kekhawatiran Malthus akan adanya bencana bagi umat manusia jika 

penduduk terus bertambah. Teori modal manusia pada dasarnya membahas proses 

merumuskan bentuk-bentuk investasi yang bisa ditanamkan kepada manusia, 

sebab manusia diakui sebagai salah satu sumberdaya yang diperlukan dalam 

kegiatan produksi dan jasa dalam perekonomian. 

Samuelson dan Nordhaus (2002) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri 

dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonom percaya bahwa 

kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga 

kerja merupakan elemen yang paling penting dalam pertumbuhan  ekonomi. Suatu 
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negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak 

memperkerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat 

memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan angka 

melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer 

sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kubo dan Kim (1996) 

mengemukakan bahwa elemen pokok dari pertumbuhan neoklasik dapat diringkas 

sebagai berikut: 

a. Bahwa pendapatan per kapita suatu negara tumbuh pada tingkat 

perkembangan teknologi yang given dari luar (eksogen). 

b. Bahwa pendapatan per kapita negara-negara miskin cenderung tumbuh pada 

tingkat yang tinggi jika hal lain tetap (konvergen). 

Dalam perkembangannya model neoklasik dikritik oleh model pertumbuhan 

endogen, yang diawali oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) yang mengasumsikan 

tingkat pengembalian yang konstan atau meningkat terhadap modal. Teori 

pertumbuhan endogen membangun komponen endogen perkembangan teknologi 

sebagai bagian integral dari teori pertumbuhan. Teori ini juga berusaha 

menjelaskan observasi yang berbeda terhadap pendapatan per kapita berbagai 

negara di mana model neoklasik gagal ditetapkan. Faktor-faktor seperti modal 

manusia dan pengeluaran riset dan pengembangan digabungkan sebagai 

komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam model itu. Lucas (1988) 

berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misalnya 

meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya 

menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal 

manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia. 
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Romer (1986) menyebutkan bahwa modal manusia merupakan input kunci pokok 

untuk sektor riset karena menyebabkan ditemukannya produk baru/ide yang 

disadari sebagai pendorong perkembangan teknologi. Dengan demikian, negara-

negara dengan stok awal modal manusia yang lebih tinggi, ekonominya tumbuh 

lebih cepat. Dengan demikian modal manusia disadari merupakan sumber 

pertumbuhan yang penting dalam teori pertumbuhan endogen (Kubo dan Kim, 

1996). Bank Dunia (1991) mengemukakan terdapat tiga alternatif pola 

pertumbuhan, yaitu: 

a. Pola I, pertumbuhan yang tidak berkesinambungan di mana pada pola ini 

ekonomi tumbuh pada beberapa fase pertumbuhan yang pesat, namun tingkat 

pertumbuhannya menurun, stagnan atau hampir stagnan. 

b. Pola II, pertumbuhan yang terdistorsi yang ditandai dengan risiko kerusakan 

sumber daya alam, kurangnya investasi dalam modal manusia dan subsidi 

untuk modal fisik. 

c. Pola III, pertumbuhan yang berkesinambungan melalui akumulasi aset yang 

tidak terdistorsi atau seimbang, dengan dukungan publik terhadap 

pengembangan pendidikan primer dan sekunder, perbaikan kesehatan publik 

dan perlindungan alam. 

Pertumbuhan dalam modal fisik bisa saja melimpah ke modal manusia melalui 

investasi sektor swasta dalam riset dan pengembangan serta pelatihan dalam 

teknologi yang lebih tinggi yaitu dalam pertumbuhan yang didorong oleh 

teknologi. Untuk dapat melestarikan pertumbuhan angkatan kerja sebagian besar 

(dan semakin meningkat besarnya) harus memiliki latar belakang sekolah umum 

yang cukup agar dapat menguasai keterampilan teknologi serta berpartisipasi 
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dalam perluasan aktivitas riset dan pengembangan. Oleh karena itu sekolah umum 

yang disediakan secara publik dan pengetahuan yang dihasilkan secara privat 

bersifat komplementer.  

Ranis dan Stewart (2001) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara 

luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup 

lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit, pembangunan manusia 

diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia. 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan 

hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan 

sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara 

berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara di sisi lain, 

pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan 

penyumbang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui penciptaan lapangan 

kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja 

merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara keduanya (UNDP, 1996). 

Hubungan atas-bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia 

menunjukkan bahwa melalui upaya pembangunan manusia berkemampuan dasar 

dan berketerampilan. Tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manajer akan 

meningkat. Selain itu pembangunan manusia akan mempengaruhi jensi produksi 

domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya 

mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan 

timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia akan juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya 
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swasta, masyarakat, modal sosial, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi 

masyarakat. Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena 

keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Faktor 

distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata 

(misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya 

akan menimbulkan frustasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 

terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Seluruh faktor tersebut berperan sebagai 

katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik keduanya secara efisien. 

1.4 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai “pengeluaran-

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan 

produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang 

modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang 

dan jasa di masa depan”. Menurut Boediono (1999) investasi adalah pengeluaran 

oleh sektor swasta (produsen) untuk pembelian barang dan jasa guna menambah 

stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dornbusch dan Fischer 

menyatakan bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk 

menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa 

mendatang. Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut 

Todaro (2000) adalah: 

a. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan 

fisik dan sumber daya manusia. 

b. Perkembangan penduduk dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan 

keahliannya. 
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c. Kemajuan teknologi. 

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan 

yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan 

pendapatan dikemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan 

sumber daya dari arus konsumsi ke investasi dalam bentuk “capital formation” 

untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang 

pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia, sehingga mereka menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat 

memperlancar kegiatan produksi. 

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat 

terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran 

masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, 

yaitu (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan 

nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat 

investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh 

perkembangan teknologi. Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal 

dalam negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu: 

a. Kecilnya jumlah mutlak kapital material; 

b. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk; 

c. Rendahnya investasi bersih. 

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber daya 

alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. 
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Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat 

investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumber daya 

manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan 

dengan teori perangkap kemiskinan (vicious circle) yang berpendapat bahwa: (1) 

ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya 

perangsang untuk melakukan penanaman modal, (3) taraf pendidikan, 

pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah. Ini merupakan tiga faktor utama 

yang menghambat terciptanya pembentukan modal di negara berkembang. 

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang 

merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori ini menitikberatkan pada 

peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi 

daerah (Arsyad, 1999). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah: 

a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan 

barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh; 

b. Dalam perekonomian dua sektor yaitu rumah tangga dan perusahaan, yang 

berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada; 

c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 

pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik origin (nol); 

d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to saving) besarnya 

tetap, demikian juga rasio antar modal dan output (capital output ratio) dan 

rasio penambahan modal-output (incremental capital output ratio). 

Teori ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungan menabung dan rasio 

pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka 

panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak 
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konstan, harga selalu berubah dan tingkat suku bunga dapat berubah yang akan 

mempengaruhi investasi. Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa 

hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin 

besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber 

daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas 

positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan 

ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan 

peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan 

bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses 

terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi 

keuntungan dari investasi komplementer (complementary investment) dalam 

modal atau sumber daya manusia, sarana-prasarana infrastruktur atau kegiatan 

penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat 

personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki 

efisiensi alokasi sumber daya domestik dengan cara menyediakan berbagai 

macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta 

dalam industri padat teknologi dimana sumber daya manusia diakumulasikannya. 

Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif 

dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung. 

Investasi sektor swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya 

Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Undang-undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi sektor 
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swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing. Dengan 

semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan 

mendorong pertumbuan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan 

sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan 

semakin meningkatnya produk domestik bruto (PDB). 

a. Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment) 

Membeli alat atau fasilitas produksi seperti mesin, pabrik, lahan dan bahan baku 

adalah bentuk dari investasi langsung yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan 

bisnis (Todaro, 2000). Investasi asing langsung (FDI) berbeda dengan investasi 

portofolio yang dananya dibelikan saham, obligasi dan surat berharga lainnya 

bukan langsung digunakan untuk kegiatan bisnis. Penanaman modal asing adalah 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal asing 

sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Undang-

undang No.25 Tahun 2007). Undang-undang No.1 Tahun 1967 Pasal 2 tentang 

PMA, yang dimaksud modal asing adalah: 

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan 

devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk 

pembiayaan perusahaan di Indonesia. 

2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang 

asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah 

Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa 

Indonesia. Selain itu, bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan 

Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk 

membiayai perusahaan di Indonesia. 
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b. Teori Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment) 

1. Marginal Efficiency of Capital (MEC) 

Teori ini dikemukakan oleh Keynes (1936) dalam bukunya yang berjudul “The 

General Theory of Employment, Interest and Money”. Menurut Keynes ketika 

seseorang membeli atau menanamkan modalnya dalam suatu aset modal atau 

investasi maka orang tersebut membeli keuntungan di masa depan yang didapat 

dari penjualan dikurangi biaya produksi, selama masa hidup aset tersebut. MEC 

adalah perolehan bersih yang diharapkan atas dasar pengeluaran modal tambahan. 

Berikut bentuk matematisnya: 

𝐶𝑘 =  
𝑅1

(1+𝑀𝐸𝐶)1 +  
𝑅2

(1+𝑀𝐸𝐶)2 + ⋯ +
𝑅𝑛

(1+𝑀𝐸𝐶)𝑛 … … … (2.4) 

di mana 

Ck  = Biaya saat ini (current cost) 

R   = Perolehan yang diharapkan (expected return) 

MEC = Perolehan bersih yang diharapkan atas penambahan modal 

Harus digarisbawahi bahwa marginal efficiency of capital mencakup dua pokok 

penting yaitu keuntungan yang diharapkan di masa depan (expectation of yield) 

dan nilai saat ini dari aset (current supply price). MEC sangat bergantung pada 

tingkat keuntungan yang diharapkan (rate of return expected) apabila dana 

tersebut diinvestasikan ke dalam suatu proyek baru, dan bukan dari pengalaman 

hasil keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut di masa lalu. 

2. The Organization Location and Internalization (OLI) Framework 

Dikemukakan oleh Dunning (2002) dengan memadukan tiga teori utama 

Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment) yaitu: 
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 Teori Organisasi Industrial 

 Teori Internalisasi 

 Teori Lokasi 

Menurutnya ada tiga kondisi yang harus dimiliki perusahaan yang ingin 

melakukan penanaman modal asing (FDI), yaitu: 

 Harus memiliki keunggulan kepemilikan dibandingkan pihak/ perusahaan 

lain, 

 Lebih menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki 

tersebut daripada menjual ataupun menyewakannya ke perusahaan lain, 

 Bisa lebih menguntungkan jika berkombinasi dengan faktor/ input yang 

berlokasi di luar negeri. 

Teori yang dikemukakan oleh John Dunning ini memiliki kelemahan yaitu tidak 

dapat menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan asing, khususnya mengenai 

perkembangannya terhadap penanaman modal asing (FDI). 

3. Teori Multinational Corporation 

Teori ini dikemukakan oleh Rugman (1993). Teori ini menyatakan bahwa ada 

pengaruh dari variabel lingkungan dan variabel internalisasi dalam melakukan 

penanaman modal asing (FDI). Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi 

perhatian yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi yang 

dimaksud adalah fungsi produksi keseluruhan bangsa. Didefinisikan faktor dalam 

masyarakat yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital) dan dalam model yang 

maju dimasukkan variabel teknologi, ketersediaan sumber daya alam dan 

keterampilan manajemen. 
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Variabel non-ekonomi dalam melakukan penanaman modal asing (FDI) adalah 

variabel politik, budaya dan sosial di setiap bangsa yang berbeda-beda. 

Kenyataannya tidak ada suatu negara yang memiliki faktor ekonomi dan non-

ekonomi yang identik antar negara. Suatu perusahaan yang melakukan bisnis 

internasional akan mempelajari lebih dalam budaya, sistem politik dan nilai sosial 

untuk meminimumkan biaya tambahan dari penanaman modal asing pada 

produksi di negara terkait. Faktor internalisasi atau keunggulan spesifik 

perusahaan (KSP) merupakan faktor lain yang mempengaruhi penanaman akan 

modal asing di suatu negara. Pada hakikatnya perusahaan multinasional adalah 

suatu monopolis sepanjang perusahaan tersebut memiliki metode yang khas untuk 

mengorganisir pasar internalnya.  

1.5 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan 

fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari 

kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, 

maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Keynes (1936) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih 

sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di 

pasar bebas, bukan saja ketika perekonomian tidak selalu mencapai tingkat 

kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat 
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diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode 

ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada 

kesempatan kerja dan pengangguran serta tingkat harga. 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah (Guritno, 1999). 

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan 

jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran 

pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori 

mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro 

mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli 

ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model 

pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner 

mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman. 

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap 

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, 

namun pada tahap ini peranan investasi-investasi swasta sudah semakin 

membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena 

peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan 

juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam 

kuantitas yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini 

perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin 

rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan 

sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan 

air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat 

negatif dari polusi itu terhadap masyarakat.  



48 

Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah 

agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengeluaran pemerintah 

merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau 

keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik 

dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan 

penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan 

pemerintahan (pusat–provinsi–daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam 

pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang 

berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi 

oleh pemerintah yang lebih tinggi (Robert dan Johnson, 1998). Oleh karena itu 

dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) 

maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi-fungsi 

tersebut adalah: 

a. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan 

kemasyarakatan; 

b. Fungsi pengaturan, yaitu merumuskan dan menegakkan pusat perundangan; 

c. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung maupun tidak langsung 

dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana; 

d. Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang 

tanggung jawab eksekutif; 

e. Fungsi koordinasi, yaitu melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi 

dan tata guna tanah regional (daerah). 

Menurut Arndt (1998) menyatakan bahwa kebijakan publik dalam kaitan dengan 

kebijakan pengeluaran pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa 
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berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk 

mencapai efisiensi. Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya kegagalan 

pasar. Adapun menurut Rodrick (1998) kegagalan pasar tersebut disebabkan 

karena: 

a. Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan; 

b. Barang-barang yang menyebabkan eksternalitas dalam produksi maupun 

konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar dengan penilaian 

sosial, dan pasar tidak bisa memastikan untuk memenuhi kondisi yang 

diinginkan. 

c. Beberapa barang mempunyai karakteristik increasing returns to scale. Dalam 

kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh harga lebih 

rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan sebagai produsen 

atau ada subsidi pada sektor swasta untuk menutup biaya karena berproduksi 

secara optimal; 

d. Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa seperti 

asuransi sosial dapat member peningkatan moral hazard dan pemilihan yang 

kurang baik. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan agar 

menjamin pendistribusian kembali pendapatan. 

Mundle (1998) berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai 

intervensi kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan 

tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek yang berkaitan dengan 

pembangunan sosial. Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah 

bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yaitu suatu tindakan pemerintah 

untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Kebijakan fiskal ini 
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bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja, 

dan memacu pertumbuhan ekonomi. 

a. Tugas dan Fungsi Pemerintah 

Menurut Thoha (1995) tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur 

masyarakat . Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih 

menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan 

publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih 

menekankan kekuasaan yang kuat dan melekat pada posisi jabatan birokrasi. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000) yang menyebutkan secara umum 

tugas-tugas pokok pemerintah mencakup: 

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, 

dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di 

antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di 

dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 

3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi 

keberadaan mereka. 

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-

bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, 

atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas. 

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.  
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b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan sesuatu yang 

sangat diperhatikan oleh seisi dunia ini, terutama oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Menurut United Nation Development Programme (1997) tata 

kelola pemerintahan yang baik adalah suatu latihan dari kewenangan ekonomi, 

kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-

masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian menurut UNDP ini, terlihat tiga 

sektor utama dari kewenangan pemerintah yang pada akhirnya digunakan untuk 

sebesar-besarnya kepentingan rakyat. 

Di sisi lain, World Bank (1992) tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) adalah suatu penyelenggaraan sistem pengaturan pembangunan 

negara yang kuat dan bertanggung jawab dengan tetap beriringan dengan prinsip 

demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Selain itu, dalam tata kelola 

pemerintahan yang baik akan terjadi penghindaran kesalahan dalam alokasi dana 

pembangunan dan dicegahnya korupsi di segala bidang.  Tata kelola pemerintahan 

yang baik juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas 

usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.  

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat diketahui dengan 

melihat beberapa ciri dan karakteristiknya. Menurut UNDP (1997) tata kelola 

pemerintahan yang baik memiliki beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis). Semua 

kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan 

pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta 

dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan 

berkesinambungan. 
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2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan). Wujud nyata prinsip 

tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan 

untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, 

program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat 

pusat maupun daerah. 

3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat yang 

bekerpentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan 

keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukan bagi masyarakat, 

sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan 

kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. 

4. Tata pemerintahan yang bertanggungjawab (akuntabel). Instansi pemerintah 

dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang 

dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Wujud nyata prinsip 

ini mencakup upaya penuntasan kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) 

serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM), peningkatan kesadaran HAM, 

peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-

upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang 

terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. 

6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. 

Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan 

melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. 

Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif 
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harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil 

benar-benar merupakan keputusan bersama. 

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Wujud 

nyata prinsip profesionalitas dan kompetensi dapat dilihat dari upaya 

penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat 

kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari 

upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif). Aparatur pemerintahan 

harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi 

aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi masyarakat. 

9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara 

efisien dan efektif. Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke 

waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan 

struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali 

struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang 

lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan 

memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan 

efektif. 

10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Pendelegasian tugas dan 

kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparatur sehingga dapat 

mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan 

yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan 

pembangunan di pusat maupun di daerah. 
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11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta 

dan masyarakat. Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran 

serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan 

kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang 

setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada 

masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu. 

12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. 

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan 

daerah maupun antar daerah secara adil dan proporsional merupakan wujud 

nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya 

menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi 

berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-

laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. 

13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Daya 

dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak 

terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan 

secara konsekuen, penegakkan hukum lingkungan secara konsisten, 

pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta 

pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan 

komitmen pada lingkungan hidup. 

14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. Pengalaman telah 

membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi 

seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan 
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bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat 

dengan pasar baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh 

wujud nyata komitmen pada pasar. 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dibutuhkan beberapa persyaratan sebagai berikut (Ida, 2002): 

1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain 

dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan 

administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi 

pemerintah daerah. 

2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan 

yang baik. 

4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai 

kebijakan dan/atau informasi bersumber baik dari pemerintah maupun dari 

elemen swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

5. Adanya transparansi dalam pembutaan kebijakan dan implementasinya 

sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah 

terjamin. 

 

2. Tinjauan Riset Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba untuk mempelajari beberapa 

penelitian yang berkaitan secara relevan dengan topik yang telah ditulis oleh 

peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut ditampilkan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 2. Tinjauan Riset Terdahulu 

1. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Abdelaziz Hakim, dan Helmi Hamdi (2017). 

 Judul Apakah Korupsi Membatasi Investasi Asing 

Langsung (FDI) dan Pertumbuhan Ekonomi? Bukti 

dari Negara-negara MENA. 

 Lokasi Penelitian 15 negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) 

yaitu Aljazair, Bahrain Siprus, Mesir, Iran, Jordan, 

Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, 

Tunisia, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA). 

 Metode Penelitian Model koreksi kesalahan panel (panel vector error 

correction model) dan teknik kointegrasi 

(cointegration technique). Penelitian ini 

menggunakan uji Levin-Lin-Chu, Uji Im, Pesaran 

dan Shin (IPS), uji Fisher Type dengan Augmented 

Dickey-Fuller (ADF), dan uji Philips-Perron (PP). 

 Data Variabel PDB per kapita, indeks ICRG, investasi langsung 

asing (FDI), investasi domestik (I), dan jumlah 

kredit ke sektor swasta (CPS). Variabel-variabel 

makroekonomi ini berasal dari World Bank, 

sedangkan indeks korupsi berasal dari Internatinal 

Country Risk Guide (ICRG). 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Korupsi akan membahayakan pertumbuhan 

ekonomi. Korupsi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap PDB per kapita dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. Ditemukan bahwa tingkat korupsi 

yang lebih rendah memperbaiki dampak investasi 

langsung asing (FDI) terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan, untuk tingkat korupsi yang 

tinggi merupakan hambatan serius bagi 

pertumbuhan ekonomi karena mempengaruhi 

kegiatan investasi dan arus masuk investasi asing 

langsung. 

2. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Girijasankar Mallik, dan Shrabani Saha (2016). 

 Judul Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah 

Hubungan yang Rumit. 

 Lokasi Penelitian 146 negara sampel. 

 Metode Penelitian Metode Panel Least Squares (PLS), Two Stage 

Least Square (2SLS), dan efek tetap (fixed effect) 

serta sistem GMM. 

 Data Variabel Pertumbuhan PDB rill per kapita, tranpasaransi, 

populasi, tingkat investasi, pengeluaran konsumsi 

akhir pemerintah, dan pendaftaran sekolah 

menengah. Data-data ini diperoleh dari Penn World 

Table (PWT) dan World Development Indicators 

(WDI). 
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 Hasil dan 

Kesimpulan 

Ada hubungan kubik antara pertumbuhan ekonomi 

dengan tingkat korupsi di mana tingkat korupsi di 

negara-negara yang paling korup dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi, namun pada negara tingkat 

menengah korupsi akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, dan pada tingkat yang lebih tinggi secara 

substansial akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. 

Hubungan kubik antara pertumbuhan ekonomi 

dengan tingkat korupsi merupakan hambatan utama 

bagi pertumbuhan ekonomi. 

3. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Cici Oktaviana (2016). 

 Judul Dampak Investasi Asing Langsung (FDI) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1980-2014. 

 Lokasi Penelitian Indonesia 

 Metode Penelitian Autoregressive Distributed Lag (ARDL). 

 Data Variabel PDBt dan PDBt-1, investasi asing langsung, investasi 

dalam negeri dan derajat keterbukaan ekonomi. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Initial growth berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing 

langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi tetapi tidak signifikan karena adanya 

hambatan seperti perizinan, dan biaya perizinan 

yang besar.  

4. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Christian Lendy K, Paulus Kindangen, dan George 

M.V.K (2016). 

 Judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Manado. 

 Lokasi Penelitian Kota Manado, Indonesia. 

 Metode Penelitian Ordinary Least Squares (OLS). 

 Data Variabel Pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja 

yang diperoleh dari BPS, DPMPTSP, dan BKD. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. 

Tenaga kerja juga memiliki pengaruh positif dan 

signfikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Manado. 

5. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Alvia Ayu Anggraeny (2016). 

 Judul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah 

Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta Tahun 

1991-2013. 

 Lokasi Penelitian Kota Surakarta, Indonesia. 

 Metode Penelitian Ordinary Least Square (OLS). 
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 Data Variabel Produk domestik regional bruto (PDRB), 

pengeluaran pemerintah (G), jumlah tenaga kerja 

(L), dan tingkat pendidikan (ED) yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. 

6. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Sri Nawatmi (2016). 

 Judul Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Studi Empiris: Negara-negara Asia Pasifik. 

 Lokasi Penelitian 12 negara di Asia Pasifik. 

 Metode Penelitian Metode analisis data panel (pooled data), dan model 

efek tetap (fixed effect model).  

 Data Variabel Indeks persepsi korupsi yang diperoleh dari 

Transparency International (TI). Pertumbuhan 

ekonomi (GDP riil), jumlah penanaman modal asing 

(FDI), dan pertumbuhan populasi (P) yang diperoleh 

dari Bank Dunia (World Bank), dan Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Indeks korupsi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, korupsi 

bukan sebagai pelicin roda (grease of wheel) 

perekonomian di 12 negara Asia Pasifik. Begitupun 

dengan investasi asing langsung berpengaruh positif 

dan signfikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

7. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Salma Haj Fraj, dan Amira Lachhab (2015). 

 Judul Hubungan antara Korupsi dan Pertumbuhan 

Ekonomi: Kasus Negara-negara Berkembang. 

 Lokasi Penelitian 26 Negara Berkembang. 

 Metode Penelitian Metode efek individu tetap (fixed individual effect), 

dan Two Stage Least Square (2SLS). 

 Data Variabel Tingkat pendidikan yang diambil dari the World 

Reports on Human Development (HDR), dan data 

makroekonomi yang diambil dari World 

Development Indicators (World Bank). 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Stabilitas politik memiliki efek langsung dan efek 

tidak langsung secara positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui modal manusia, sementara korupsi 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui akumulasi modal manusia. Selain itu, 

kegagalan institusi publik pula akan menghambat 

pendidikan dan akan berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

8. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Sigit Andy Cahyono, Sofyan Partidjo Warsito, 

Wahyu Andayani, dan Dwidjono Hadi Darwanto 

(2015). 
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 Judul Dampak Pemberantasan Korupsi Terhadap 

Perekonomian: Emisi Karbon dan Sektor Kehutanan 

Indonesia. 

 Lokasi Penelitian Indonesia. 

 Metode Penelitian Model Persamaan Simultan Dinamis. Metode 

pendugaan model menggunakan Two Stage Least 

Square (2SLS). 

 Data Variabel Tingkat korupsi, investasi, pertumbuhan ekonomi, 

penerimaan pajak, pengangguran, dan kemiskinan. 

Data-data ini diperoleh dari BPS, BI, Departemen 

Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen 

Perdagangan, FAO, Departemen ESDM, World 

Bank, Wetland International, IPCCC, Transparency 

International, CIFOR/ICRAF. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Keberhasilan pemberantan korupsi akan 

meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, 

penerimaan pajak, dan menurunkan pengangguran. 

Pemberantasan korupsi akan meningkatkan aktivitas 

ekonomi sehingga emisi karbon meningkat.   

9. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Syafaat Fachriza Agma (2015). 

 Judul Peranan Foreign Direct Investment Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 

 Lokasi Penelitian Indonesia. 

 Metode Penelitian Ordinary Least Squares (OLS). 

 

 Data Variabel Pertumbuhan ekonomi (PDB), investasi asing 

langsung (FDI), tingkat pendidikan, belanja 

pemerintah, dan infrastruktur. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Investasi asing langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

10. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Muhammad Azam, dan Chandra Emirullah (2014). 

 Judul Peran Pemerintahan Terhadap Pembangunan 

Ekonomi: Bukti Beberapa Negara Terpilih di Asia 

dan Pasifik. 

 Lokasi Penelitian Bangladesh, India, Indonesia, Mongolia, Pakistan, 

Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand. 

 Metode Penelitian Ordinary Least Square (OLS), Two Stage Least 

Squares (2SLS), Autoregressive Distributed Lag 

(ARDL), dan efek tetap bersama (both fixed effect) 

serta Generalized Method of Moments (GMM). 

 Data Variabel Tingkat korupsi, pertumbuhan ekonomi (PDB), 

investasi, dan indeks pemerintahan. Data-data ini 

diperoleh dari Global Finance, World Bank, 

International Monetary Fund (IMF), dan United 

Nations Development Programme (UNDP). 
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 Hasil dan 

Kesimpulan 

Tingkat korupsi yang tinggi merupakan penghalang 

pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan distorsi 

ekonomi, mengurangi investasi sebagai hasil biaya 

bisnis yang lebih tinggi dan peningkatan 

ketimpangan. Korupsi yang tinggi menunjukkan 

bahwa sebuah negara sedang menderita masalah tata 

kelola sebagai akibat lemahnya institusi seperti 

kurangnya akuntabilitas, transparansi, birokasi yang 

kompeten dan khususnya kurangnya peraturan 

perundangan. 

11. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Novia Hadji, Deasy Engka, dan Steeva Tumangkeng 

(2013). 

 Judul Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi 

Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Manado. 

 Lokasi Penelitian Kota Manado, Indonesia. 

 Metode Penelitian Ordinary Least Square (OLS). 

 Data Variabel Pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran 

investasi pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. 

Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Pengeluaran investasi pemerintah memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. 

12. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Hakeem Ishola Mobolaji, dan Kamil Omoteso 

(2009). 

 

 Judul  Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa 

Ekonomi Transisional Terpilih. 

 Lokasi Penelitan China, Hungaria, Mongolia, Republik Ceko, Rusia, 

Slovakia, dan Vietnam.  

 Metode Penelitian Metode studi data panel, efek tetap (fixed effect) dan 

efek acak (random effect). 

 Data Variabel Indeks korupsi, fraksionalisasi etnis, indeks 

intervensi militer dalam politik, kualitas birokrasi, 

akuntabilitas demokrasi,aturan hukum, dan 

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rill per 

kapita. Data-data ini diperoleh dari International 

Country Risk Guide (ICRG – PRS), Polity IV, dan 

Penn World 6.2. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Indeks tingkat korupsi menunjukkan hubungan 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks 

aturan hukum memiliki hubungan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Indeks kualitas birokrasi 

menunjukkan hubungan yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi Sedangkan, indeks 

akuntabilitas demokratis menunjukkan hubungan 

negatif terhadap korupsi dan hubungan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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14. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Ahamd Ma’ruf, dan Latri Wihastuti (2008). 

 Judul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan 

Prospeknya 

 Lokasi Penelitian 26 provinsi di Indonesia. 

 Metode Penelitian Analisis data panel (Pooled Data) dengan tes 

Augmented Dickey Fuller-Fisher (ADF-Fisher). 

 Data Variabel PDBt dan PDBt-1, pengeluaran pemerintah, inflasi, 

keterbukaan ekonomi, dan populasi. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Initial growth berpengaruh dan berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecepatan konvergen yang 

tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Demikian pula dengan variabel keterbukaan 

ekonomi, sumberdaya alam, lokasi, dan variabel 

desentralisasi memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, variabel 

populasi memberikan dampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dan variabel inflasi juga 

memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

15. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Eni Setyowati, Wuryaningsih D.L., dan Rini 

Kuswati (2008). 

 Judul Kausalitas Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

 Lokasi Penelitian Indonesia. 

 Metode Penelitian Autoregressive Distributed Lags (ARDL) dengan 

model dinamis melalui model koreksi kesalahan 

Engle Granger (EG-ECM). 

 Data Variabel Penanaman modal asing, dan pertumbuhan ekonomi. 

Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Dalam jangka pendek dan jangka panjang investasi 

asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, begitu juga 

sebaliknya. 

16. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Fabio Mendez, dan Facundo Sepulveda (2005). 

 Judul Korupsi, Pertumbuhan dan Rezim Politik: Bukti 

Lintas Negara. 

 Lokasi Penelitian Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, 

Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Islandia, 

Israel, Jerman, Kanada, Luxemburg, Norwegia, 

Selandia Baru, Swedia, dan Swiss.  

 Metode Penelitian Metode dengan menggunakan uji Ordinary Least 

Square (OLS), dan efek tetap (fixed effect). 

 Data Variabel PDB, indeks korupsi, populasi, angka partisipasi 

kasar di sekolah menengah, investasi, belanja 

konsumsi pemerintah, dan standar ketidakstabilan.  
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 Hasil dan 

Kesimpulan 

Untuk negara bebas ditemukan bukti bahwa adanya 

hubungan non linier antara tingkat korupsi dengan 

pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, tingkat 

korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

17. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Frunzik Voskanyan (2000). 

 Judul Sebuah Studi Tentang Dampak Korupsi Terhadap 

Perekonomian dan Perkembangan Politik di 

Armenia. 

 Lokasi Penelitian Armenia. 

 Metode Penelitian Analisis Isi dan Analisis Historis/ Komparatif. 

 Data Variabel Tingkat Korupsi. Variabel terikat: Investasi Asing 

Langsung, Produk Domestik Bruto, dan Defisit 

Anggaran. Data primer diperoleh dari wawancara 

pribadi dengan mantan pejabat publik dan 

pengusaha swasta. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari International Monetary Fund, Central 

European Countries, dan Former Soviet Union.  

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Korupsi dapat menurunkan efisiensi belanja publik, 

menurunkan pendapatan anggaran, meningkatkan 

defisit anggaran, menghambat investasi asing  

langsung, mengurangi keefektifan penggunaan 

bantuan, menghilangkan legitimasi politik dan 

menghalangi perkembangan demokrasi. Sehingga, 

pada akhirnya korupsi yang tinggi akan menghambat 

pertumbuhan ekonomi. 

18. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Ross Levine, dan David Renelt (1992). 

 Judul Analisis Sensitivitas: Regresi Pertumbuhan Lintas 

Negara. 

 Lokasi Penelitian 119 negara sampel. 

 Metode Penelitian Regresi lintas negara dan varian analisis batas 

ekstrem. 

 Data Variabel Nilai tukar pasar illegal, pembentukan modal 

pemerintah pusat, indeks kebebasan sipil, rasio 

penerimaan pajak penghasilan pemerintah pusat, 

rasio belanja pertahanan pemerintah pusat, rasio 

defisit pemerintah pusat, rasio belanja pendidikan 

pemerintah, tingkat pertumbuhan kredit domestik, 

pembentukan modal pemerintah yang 

sesungguhnya, pertumbuhan belanja untuk konsumsi 

pemerintah, pertumbuhan ekspor dan impor, 

pertumbuhan populasi, inflasi rata-rata, tingkat 

pendaftaran sekolah dasar dan menengah, indeks 

terhadap jumlah revolusi dan kudeta per tahun. 

Data-data ini diperoleh dari World Bank, 

International Monetary Fund, dan SH data. 
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 Hasil dan 

Kesimpulan 

Terdapat hubungan positif dan kuat antara 

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. 

Terdapat hubungan positif dan kuat antara investasi 

dan tingkat perdagangan internasional. Populasi 

akan selalu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Initial growth akan 

selalu berpengaruh dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, baik bertanda positif ataupun 

negatif. Tanda positif menunjukkan terjadinya 

konvergensi pertumbuhan ekonomi, dan tanda 

negatif menunjukkan terjadinya divergensi 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. 

 

B. Rerangka Pemikiran  

 

I: Variabel yang harus 

dimasukkan dalam 

fungsi pertumbuhan. 

 Initial Growth (EGt-1). 

 Investasi Asing 

Langsung (FDI). 

 Tenaga Kerja (L).  

Masalah Perilaku Antar Individu Di Pasar Ekonomi 

16 Provinsi di Indonesia 

Korupsi 

Model Penelitian Berdasarkan Model Pertumbuhan 

Ekonomi Levine dan Renelt (1992) 

M: Variabel yang 

digunakan sesuai dengan 

kepentingan penelitian. 

 Indeks Korupsi (CI). 

Z: Variabel pendukung 

lainnya yang digunakan 

dalam fungsi 

pertumbuhan. 

 Pengeluaran 

Pemerintah (GE). 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) 
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Keterangan: 

     = Pengaruh secara parsial. 

  = Pengaruh secara simultan. 

Gambar 2.1 Skema Rerangka Berpikir Penelitian. 

 

Berdasarkan landasan teoritis yang telah dipaparkan, maka tergambar suatu 

konsep yang akan dijadikan pendekatan sebagai acuan penelitian, kemudian 

penulis mencoba menjelaskan dan mengaplikasikan dalam pokok masalah 

penelitian. 

Di pasar ekonomi muncul masalah-masalah yang tidak diprediksi oleh teori 

ekonomi aliran Pertumbuhan Baru (new growth theory) di mana aliran ini percaya 

bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi (endogen), 

bukan dari luar sistem produksi (eksogen). Kemajuan teknologi merupakan hal 

yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan-keputusan para 

pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Selain itu, peran modal 

lebih besar dari sekadar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh 

bukan hanya modal fisik saja tapi juga menyangkut modal manusia (Romer, 

1994). Sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh modal 

manusia di suatu wilayah. 

Namun pada kenyataannya terdapat pelaku ekonomi yang mengedepankan 

perilaku individu yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh pelaku 

ekonomi ini tidak sama dengan informasi pelaku ekonomi lainnya (asymmetric 

information) sehingga muncul adverse selection karena keinginan pelaku ekonomi 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang lainnya tetapi 

tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan perilakunya terhadap pelaku 

ekonomi lainnya. Contoh adverse selection pada penelitian ini adalah korupsi. 
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Di samping itu, penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh 

Levine dan Renelt (1992), di mana I adalah variabel yang harus dimasukkan 

dalam fungsi pertumbuhan ekonomi yaitu variabel identitas pertumbuhan (initial 

growth), populasi diwujudkan dalam tenaga kerja, dan identitas modal (initial 

capital) diwujudkan dalam investasi asing langsung. M adalah variabel fokus 

yang digunakan sesuai dengan kepentingan penelitian ini yaitu korupsi yang 

diwujudkan ke dalam indeks korupsi (corruption index). Sedangkan, Z adalah 

variabel pendukung lainnya dalam penelitian ini yang berkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu 

negara yaitu pengeluaran pemerintah (government expenditure). 

C. Hipotesis 

1. Diduga indeks korupsi, investasi asing langsung, initial growth, 

pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja secara masing-masing 

berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 16 (enam 

belas) provinsi di Indonesia periode 2014–2017. 

2. Diduga indeks korupsi, investasi asing langsung, initial growth, 

pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja secara bersama-sama 

berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 16 (enam 

belas) provinsi di Indonesia periode 2014–2017. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan 

diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel bebas yaitu indeks korupsi, investasi 

asing langsung, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan initial growth, serta 1 

(satu) variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. 

Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), Transparency International Indonesia (TII), Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM), buku bacaan dan sumber dari media online sebagai referensi 

yang dapat menunjang penelitian ini. Data yang digunakan adalah data panel, 

yaitu kombinasi dari data runtut waktu (time series) dengan periode 2014-2017 

dan data lintas individu (cross section) dengan 16 (enam belas) provinsi besar di 

Indonesia. Pemilihan data panel dalam penelitian ini karena (1) adanya 

keterbatasan data dalam penelitian ini, (2) masing-masing provinsi merupakan 

penyumbang produk domestik bruto (PDB) yang besar di tingkat nasional, dan (3) 

provinsi-provinsi tersebut dianggap oleh Transparency International Indonesia 

dapat mewakili masing-masing wilayah bagian barat, tengah, dan timur di 

Indonesia, serta (4) jika data yang digunakan dalam bentuk runtut waktu (time 
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series) maka dikhawatirkan hasil penelitian ini akan menjadi bias. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini menggunakan data panel. 

 

B. Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini 

meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang diambil 

merupakan data sekunder yang berupa kombinasi antara data runtut waktu (time 

series) dengan data lintas individu (cross section) di 16 (enam belas) provinsi di 

Indonesia selama periode 2014–2017 dalam satuan persentase (%). 

2. Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks korupsi, 

investasi asing langsung, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan initial 

growth. 

a. Indeks Korupsi 

Penelitian ini menggunakan data indeks korupsi (corruption index) yang diperoleh 

dari Transparency International Indonesia untuk 16 (enam belas) provinsi di 

Indonesia periode 2014–2017 dalam satuan indeks 0-100 di mana indeks 0 artinya 

korupsi di provinsi tersebut sangat tinggi (terkorup) dan 100 artinya provinsi 

tersebut bersih dari praktik korupsi. Dengan kata lain, semakin tinggi indeks 
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korupsi (CI) maka intensitas praktik korupsi di provinsi tersebut rendah, dan 

sebaliknya semakin rendah indeks korupsi (CI) maka intensitas praktik korupsi di 

provinsi tersebut tinggi. 

b. Investasi Asing Langsung 

Variabel investasi asing langsung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio realisasi investasi asing langsung (FDI) terhadap PDRB atas dasar harga 

konstan tahun 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 16 

(enam belas) provinsi di Indonesia pada periode 2014–2017 dalam persentase 

(%). 

c. Initial Growth 

Initial growth merupakan data pertumbuhan ekonomi yang diambil dari satu tahun 

sebelum tahun penelitian. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan 

merupakan data sekunder yang berupa kombinasi antara data runtut waktu (time 

series) dengan data lintas individu (cross section) di 16 (enam belas) provinsi di 

Indonesia selama periode 2013–2016 dalam satuan persentase (%). 

d. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan, dan penduduk 

yang telah memasuki usia kerja (working age population). Variabel tenaga kerja 

menggunakan data rasio penduduk umur 15 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun 

yang bekerja terhadap angkatan kerja. Data ini diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) untuk 16 (enam belas) provinsi di Indonesia pada periode 2014–

2017 dalam satuan persentase (%). 

e. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

rasio realisasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB atas dasar harga 



69 

konstan tahun 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 16 

(enam belas) provinsi di Indonesia pada periode 2014–2017 dalam satuan 

persentase (%). 

Tabel 3. Deskripsi Data 

Variabel Simbol Satuan 

Pengukuran 

Sumber Data 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

EG Persentase Badan Pusat Statistik 

Indeks Korupsi  CI Indeks Transparency 

International Indonesia 

Investasi Asing 

Langsung 

FDI Persentase Badan Koordinasi 

Penanaman Modal 

Initial Growth EGt-1 Persentase Badan Pusat Statistik 

Tenaga Kerja L Persentase Badan Pusat Statistik 

Pengeluaran 

Pemerintah 

GE Persentase Badan Pusat Statistik 

 

 

C. Wilayah Penelitian 

Wilayah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah 16 (enam belas) provinsi di 

Indonesia dengan berdasarkan rekomendasi dari Transparency International  

Indonesia dan beberapa pertimbangan yaitu (1) provinsi-provinsi ini merupakan 

penyumbang PDB yang besar di tingkat nasional, (2) provinsi-provinsi ini telah 

mewakili wilayah bagian barat, tengah, dan timur di Indonesia, dan (3) hasil 

perhitungan untuk indeks korupsi telah menggunakan metode penelitian yang 

baru sehingga hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya dan sesuai dengan 

kondisi yang terjadi pada saat ini. Peneliti mengambil data sekunder yang 

terbentuk pada periode 2014–2017 yang digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent 

variable). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah salah satu teknik pengumpulan data (sampel) yang 

dilakukan secara sengaja oleh peneliti. Jadi, data yang diambil tidak secara acak, 

tapi ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan persyaratan atau tujuan 

penelitiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Transparency International 

Indonesia (TII), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

E. Metode dan Instrumen Analisis 

Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel 

(panel data), dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bantuan 

instrumen analisis Microsoft Excel 2007, dan E-Views 9. 

1. Regresi Data Panel 

Menurut Wibisono (2005) data panel adalah kombinasi dari data time series dan 

cross section. Data time series adalah merupakan data yang disusun berdasarkan 

urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data 

cross section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari 

beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Penggabungan kedua jenis data 

dapat dilihat bahwa variabel terikat pertumbuhan ekonomi tediri dari beberapa 

unit perusahaan (cross section), namun dalam berbagai periode waktu (time 

series). Data yang seperti inilah yang disebut dengan data panel. Dalam analisis 

model data panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari Efek Sederhana/Umum 

(common effect), Efek Tetap (fixed effect), dan Efek Acak (random effect). Data 

panel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan menggunakan data runtut waktu 

(time series) atau lintas individu (cross section) (Baltagi, 2005) sebagai berikut: 
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a) Data panel mampu mengontrol heterogenitas individu. Data panel 

menganggap tiap-tiap individu, perusahaan, ataupun daerah bersifat 

heterogen.  

b) Data panel memberikan informasi lebih lengkap, lebih variatif, dan lebih 

sedikit terjadi kolinieritas antar variabel dan derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang lebih banyak.  

c) Data panel lebih mampu untuk mengamati dinamika penyesuaian (dynamic of 

adjustment).  

d) Data panel lebih mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak 

terdeteksi pada data runtut waktu (time series) dan data lintas individu (cross 

section). 

e) Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model perilaku 

yang lebih rumit daripada data runtut waktu (time series) dan data lintas 

individu (cross section). 

f) Data panel diperoleh dari unit mikro sehingga bias-bias akibat agregasi 

individu atau perusahaan dapat direduksi dan dieliminasi. 

g) Data panel dapat mengurangi bias dalam pengestimasian karena data cukup 

banyak. 

Menurut Widarjono (2009) penggunaan data panel akan menghasilkan intersep 

dan koefisien kemiringan yang berbeda setiap individu dan periode waktu. Oleh 

karena itu berdasarkan asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien kemiringan, 

dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan asumsi yang muncul, 

yaitu: 

a) Intersep dan kemiringan (slope) adalah konstan menurut waktu dan individu. 
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b) Kemiringan (slope) tetap, namun intersep berbeda antar individu 

(perusahaan). 

c) Kemiringan (slope) tetap, namun intersep berbeda antar individu dan antar 

waktu. 

d) Semua koefisien (kemiringan dan intersep) berbeda antar individu. 

e) Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu. 

 

2. Pembentukan Model 

Penelitian ini menggunakan analisis dengan model ekonomi Levine dan Renelt 

(1992), yaitu: 

Y = β
𝑖
I + β

𝑚
M + β

𝑧
Z + 𝜇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.1) 

Keterangan: 

Y = Pertumbuhan Ekonomi. 

I = Variabel Fungsi Pertumbuhan. 

M = Variabel Minat Peneliti. 

Z = Variabel Pendukung atas Variabel Minat Peneliti. 

𝜇 = Error term. 

βi, βm, dan βz = Koefisien regresi dari masing-masing variabel. 
 

Kemudian model di atas ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi 

data panel sebagai berikut: 

𝐸𝐺𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝐸𝐺𝑖𝑡−1 + 𝜇𝑖𝑡  . . . . . . .(3.2) 

Keterangan: 

EG = Pertumbuhan Ekonomi (Persentase). 

CI = Indeks Korupsi (Indeks). 

FDI = Investasi Asing Langsung (Persentase). 

L = Tenaga Kerja (Persentase). 

GE = Pengeluaran Pemerintah (Persentase). 

EGt-1 = Initial Growth (Persentase). 

i = 1, 2, . . .n, menunjukkan jumlah lintas individu (cross  

section). 
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t = 1, 2, . . .t, menunjukkan dimensi runtut waktu (time 

series). 

β0 = Konstanta (intercept). 

β1, β2, β3,β4 , dan β5 = Koefisien regresi. 

𝜇 = Error term. 
 

F. Tahapan Analisis  

1. Metode Estimasi Regresi Data Panel 

Estimasi menggunakan data panel umumnya menggunakan salah satu dari tiga 

metode perhitungan, yaitu metode Common Effect (CEM), metode Fixed Effect 

(FEM), dan metode Random Effect (REM). Ketiga metode tersebut sangat 

berbeda satu sama lain. Berikut penjelasan masing-masing metode: 

a. Metode Common Effect (CEM) 

Estimasi metode ini merupakan bentuk estimasi paling sederhana dalam pengujian 

data panel yaitu hanya mengombinasikan data lintas individu  dan runtut waktu 

(Widarjono, 2009). Pengujian menggunakan metode Common Effect biasanya 

tidak memperhatikan dimensi lintas individu (cross section) dan runtut waktu 

(Kuncoro, 2011). Berikut persamaan untuk model CEM (Gujarati, 2012): 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 . . . . . . . . (3.4) 

Keterangan: 

Yit  = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

X1it, dan X2it = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t 

𝛽0   = Konstanta (intercept) 

𝛽1, dan 𝛽2  = Koefisien regresi 
 

 

b. Metode Fixed Effect (FEM) 

Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konstanta (intercept) antar lintas 

individu adalah berbeda namun kemiringannya tetap sama (Gujarati, 2012). 

Teknik estimasi data panel dengan metode ini menggunakan variabel boneka 

(dummy variable) yang memiliki nilai 0 untuk tidak terdapat pengaruh dan 1 
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untuk variabel yang memiliki pengaruh (Kuncoro, 2011). Fungsi dummy yaitu 

untuk menangkap adanya perbedaan konstanta antar lintas individu. Menurut 

Gujarati (2012) persamaan model ini lebih dikenal dengan teknik Least Square 

Dummy Variables (LSDV). Persamaan LSDV dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷1𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷2𝑖𝑡 + 𝛽𝑛𝐷𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡  . . . . . . . . (3.5) 

Keterangan: 

Yit   = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

X1it, dan X2it  = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t 

D1, D2, D3 … Dn = 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk 

lintas individu yang tidak berpengaruh 

𝛽0    = Konstanta (intercept) 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, …𝛽𝑛  = Koefisien regresi 
 

 

 

c. Metode Random Effect (REM) 

Metode Random Effect (REM) menggunakan pendekatan variabel gangguan 

(error term) untuk mengetahui hubungan antara lintas individu dan runtut waktu 

(Kuncoro, 2011). Cara ini cenderung melihat perubahan antar individu dan antar 

waktu. Permodelan sebelumnya yaitu Fixed Effect Model dengan tambahan 

variabel boneka (dummy variable) dapat mengurangi banyaknya derajat 

kebebasan (degree of freedom) yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter 

yang diestimasi. Sehingga metode REM hadir dengan menyempurnakan model 

FEM (Widarjono, 2009). Persamaan model REM sebagai berikut (Gujarati, 2012): 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 . . . . . . . . . . . (3.6) 

Dengan memperlakukan 𝛽0 sebagai tetap (fixed), kita mengasumsikan bahwa 

konstanta adalah variabel acak dengan nilai rata-rata 𝛽. Dan nilai konstanta untuk 

masing-masing unit lintas individu (cross section) dapat dituliskan sebagai 

berikut: 
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𝛽0 𝑖 +  𝜀𝑖  𝑖 = 1, 2, … … N 

di mana 𝜇𝑖𝑡 adalah random error term dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi 

adalah 𝛽0
2 𝜇 (konstan). Secara esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua 

individu yang masuk ke dalam sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan 

mereka memiliki nila rata-rata yang sama untuk konstanta (𝛽0) dan perbedaan 

individual dan nilai konstanta setiap individu akan direfleksikan dalam error term 

(𝜇𝑖). Dengan demikian persamaan Random Effect Model (REM) awal dapat 

dituliskan kembali menjadi: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 +  𝛽0𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽0𝑋2𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 + 𝜇𝑖𝑡 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 +  𝛽0𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽0𝑋2𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡  

di mana, 

𝑤𝑖𝑡 =  𝜀𝑖 + 𝜇𝑖𝑡  

Error term kini adalah 𝑤𝑖𝑡 yang terdiri dari 𝜀𝑖  dan 𝜇𝑖𝑡. 𝜀𝑖 adalah lintas individu 

(random) error component, sedangkan 𝜇𝑖𝑡adalah combined error component. 

Untuk alasan inilah, REM sering juga disebut error components model (ECM). 

Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara fixed 

effect atau random effect adalah (Gujarati, 2012): 

a) Bila t (jumlah unit time series) lebih besar daripada i (jumlah unit cross 

section), maka hasil fixed effect model dan random effect model tidak jauh 

berbeda, sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung, 

yaitu fixed effect model. 

b) Bila i (jumlah unit cross section) lebih besar daripada t (jumlah unit time 

series), maka hasil estimasi kedua pendekatan akan jauh berbeda. Sehingga 

dianjurkan menggunakan random effect model. 
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c) Apabila komponen error individual (𝜀𝑖𝑡) berkorelasi dengan variabel bebas 

(X) maka parameter yang diperoleh dengan random effect model akan bias 

sementara parameter yang diperoleh dengan fixed effect model tidak bias. 

d) Apabila i lebih besar daripada t, kemudian apabila asumsi yang mendasari 

random effect model dapat terpenuhi, maka random effect model lebih efisien 

dibandingkan fixed effect model. 

 

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel 

Estimasi data panel terdiri dari tiga (3) macam metode yaitu Common Effect 

(CEM), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM). Tentu dalam suatu 

pengujian diharuskan memilih permodelan yang terbaik. Maka terdapat dua (2) 

cara pengujian yang umum digunakan pada suatu penelitian yaitu uji Chow dan 

uji Hausman. Namun, menurut Widarjono (2007), terdapat tiga uji untuk memilih 

teknik estimasi data panel, yaitu uji Chow, uji Hasuman, dan uji Lagrange 

Multiplier (LM). 

a. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk memilih permodelan terbaik antara Common Effect 

(CEM) dengan Fixed Effect (FEM). Adapun langkahnya dengan melihat koefisien 

determinasi (R2) dan nilai DW-statistics. Nilai yang tinggi dari kedua pengujian 

tersebut akan mengindikasikan pemilihan model terbaik, apakah menggunakan 

metode  Common Effect (CEM) atau Fixed Effect (FEM). 

Adapun hipotesis dari pengujian restricted F-Test yaitu: 

H0 : Model Common Effect (restricted) . . . . . . menerima H0 

Ha : Model Fixed Effect (unrestricted) . . . . . . . . . . . menolak H0 
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b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih model Fixed Effect (FEM) atau Random 

Effect (REM) dalam estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0 : Model Random Effect . . . . . . . . . . . menerima H0 

Ha : Model Fixed Effect . . . . . . . . . . . . . menolak H0 

Langkah untuk memilih model yang terbaik adalah dengan melihat chi square 

statistics dengan derajat kebebasan (df = k), dimana k adalah jumlah koefisien 

variabel yang diestimasi. Jika pada pengujian ini menunjukkan hasil yang 

siginifikan artinya menolak H0 maka model yang dipilih adalah Fixed Effect 

(FEM), namun sebaliknya jika hasilnya tidak signifikan artinya menerima H0 

maka model yang dipilih adalah Random Effect (REM). 

c. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah random effet (REM) lebih baik daripada Common Effect (CEM), dengan 

menguji metode random effect (REM) yang didasarkan pada nilai residual dari 

metode CEM. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formulasi ini: 

 

Keterangan: 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

e = residual metode Common Effect (CEM) 
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Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada Random Effect . . . . . . . . . . . menerima H0 

Ha : Random Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .menolak H0 

Uji Lagrange Multiplier (LM) didasarkan pada distribusi chi-squares dengan 

derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar jumlah variabel bebas. Jika nilai 

LM statistik lebih besar daripada nilai kritis statistik chi-squares maka peneliti 

menolak hipotesis nul, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel 

adalah metode random effect (REM) dari metode CEM. Sebaliknya, jika nilai LM 

statistik lebih kecil daripada nilai kritis statistik chi-squares maka peneliti 

menerima hipotesis nul, artinya estimasi random effect (REM) tidak dapat 

digunakan untuk regresi panel sehingga peneliti menggunakan metode CEM. 

3. Pengujian Hipotesis 

Komponen utama dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian hipotesis. 

Pengujian ini memiliki kegunaan dalam penerikan kesimpulan penelitian, selain 

itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Di dalam 

melakukan pengujian hipotesis terdapat 3 (tiga) bentuk pengujian yang akan 

dilakukan yaitu uji signifikansi parameter individual (uji t), uji signifikansi 

simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R2). 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) 

melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji signifikansi 

parameter individual pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% dengan 

derajat kebebasan (df = (n-k)). Pengujian ini berdasarkan pada nilai yang bernilai 

positif dan negatif. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

H0 ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung > t-tabel ; t-hitung < t-tabel 

H0 diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel ; t-hitung> t-tabel 

Jika H0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh nyata 

terhadap variabel terikat. Jika H0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak 

memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji-t 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Indeks Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H0 : 𝛽1 = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar Indeks Korupsi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Ha : 𝛽1 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan antar Indeks Korupsi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

2. Pengaruh Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H0 : 𝛽2 = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar Investasi Asing 

Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Ha : 𝛽2 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan antar Investasi Asing Langsung 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Pengaruh Initial Growth terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H0 : 𝛽3 = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar Initial Growth 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Ha : 𝛽3 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan antar Initial Growth terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 
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4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H0 : 𝛽4 = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar Pengeluaran 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Ha : 𝛽4 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan antar Pengeluaran Pemerintah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

5. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H0 : 𝛽5 = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar Tenaga Kerja terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Ha : 𝛽5 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan antar Tenaga Kerja terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk 

mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai 

pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian 

hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan uji statistik F 

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99% dan dengan derajat kebebasan (df 

1 = (k-1)) dan (df 2 = (n-k-1)). Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H0 : 𝛽𝑖 = 0, seluruh variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 

terikat. 

Ha : 𝛽𝑖 ≠ 0, seluruh variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel 

terikat. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

H0 ditolak dan Ha diterima, jika F-hitung > F-tabel. 

H0 diterima dan Ha ditolak, jika F-hitung < F-tabel. 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) memiliki nilai 0 sampai 1 (0<R2<1). Semakin besar 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa semakin besar pula variasi variabel 

bebas dalam membentuk variabel terikat. Berikut pedoman dalam memberikan 

interpretasi terhadap koefisien korelasi: 

Tabel 4. Interpretasi Berdasarkan Koefisien Determinasi (R2) 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.001 – 0.200 Sangat Lemah 

0.201 – 0.400 Lemah 

0.401 – 0.600 Cukup Kuat 

0.601 – 0.800 Kuat 

0.801 – 1.000 Sangat Kuat 

Sumber: Triton. 2006. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Indeks korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia periode 2014-2017 pada 

tingkat kepercayaan 99 persen. Dengan koefisien regresi sebesar 0,025 yang 

berarti setiap peningkatan indeks korupsi sebesar satu poin maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,025 persen, ceteris paribus. 

2. Investasi asing langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia selama 

periode 2014-2017 pada tingkat kepercayaan 99 persen. Dengan koefisien 

regresi sebesar 0,065 yang berarti setiap peningkatan investasi asing langsung 

sebesar satu persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 

0,065 persen, ceteris paribus. 

3. Initial growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia selama periode 2014-2017 

pada tingkat kepercayaan 99 persen. Dengan koefisien regresi sebesar 0,831 

yang berarti setiap peningkatan initial growth sebesar satu persen maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,831 persen, ceteris paribus. 
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4. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia selama 

periode 2014-2017 pada tngkat kepercayaan 90 persen. Dengan koefisien 

regresi sebesar 0,106 yang berarti setiap peningkatan pengeluaran pemerintah 

sebesar satu persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 

0,106 persen, ceteris paribus. 

5. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di Indonesia selama periode 2014-2017 

pada tingkat kepercayaan 90 persen. Dengan koefisien regresi sebesar 0,075 

yang berarti setiap peningkatan tenaga kerja sebesar satu persen maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,075 persen, ceteris paribus. 

6. Indeks korupsi, investasi asing langsung, initial growth, pengeluaran 

pemerintah, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 16 (enam belas) provinsi di 

Indonesia selama periode 2014-2017.  

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali terhadap pengeluaran 

pemerintah masing-masing provinsi, khususnya di 16 (enam belas) provinsi 

yang ada pada penelitian ini. Apakah pengeluaran pemerintahnya sudah 

tepat kepada pos-pos yang akan memicu peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan porsi terhadap 
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belanja langsung pada pengeluaran pemerintah, terutama komponen belanja 

modal seperti belanja pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta 

sarana dan prasarana lainnya. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya 

mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

(APBN/APBD) agar dana-dana tersebut dapat digunakan secara ekonomis, 

efisien, dan efektif sehingga tidak terjadi korupsi (penyelewengan dana) 

pada realisasi anggarannya. 

2. Pemerintah sebaiknya dalam melakukan pembangunan ekonomi di setiap 

provinsi yang ada di Indonesia harus melihat ciri khas atau corak yang 

dimiliki oleh provinsi-provinsi tersebut agar pembangunan yang dilakukan 

sesuai dengan yang dibutuhkan mereka saat ini sehingga pembangunan 

tersebut akan mendukung aktivitas-aktivitas para pelaku ekonomi, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh 

provinsi yang ada di Indonesia, khususnya 16 (enam belas) provinsi yang 

ada pada penelitian ini. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya mengawasi 

dan mengevaluasi setiap pembangunan yang dilaksanakan. Apakah 

pembangunan tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, 

baik dilihat dari sisi biaya, waktu, dan tujuannya agar tidak terjadi korupsi 

pada setiap pembangunan yang dilaksanakan. 

3. Pemerintah sebaiknya mengadakan pelatihan-pelatihan kepada setiap calon 

angkatan kerja, khususnya angkatan kerja informal di 16 (enam belas) 

provinsi di Indonesia. Sehingga para angkatan kerja informal ini memiliki 

kemampuan (skill) yang memadai untuk menggunakan sarana dan prasarana 

yang dapat menunjang peningkatan produktifitas, dan pada akhirnya akan 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya 

mengawasi dan mengevaluasi program-program pelatihan keterampilan 

terhadap calon angkatan kerja yang akan/atau telah dilaksanakan agar tidak 

terjadi korupsi pada program-program tersebut.   

4. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kepastian hukum terkait dengan 

investasi, dan memberikan kemudahan dalam hal perizinan baik dalam hal 

waktu maupun biaya yang akan dibebankan kepada para investor baik 

investor asing maupun domestik sehingga para investor tersebut akan 

merasa tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di 16 (enam 

belas) provinsi pada penelitian ini. Kemudian, pemerintah sebaiknya 

memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, seperti infrastruktur dan aliran 

listrik guna menunjang kegiatan produksi suatu perusahaan. Selain itu, 

pemerintah juga sebaiknya mengawasi lembaga-lembaga yang berhubungan 

dengan para investor ini, khususnya lembaga pemerintah agar tidak terjadi 

korupsi pada saat investor ingin atau telah menanamkan modalnya di 

Indonesia.  

5. Pemerintah sebaiknya bersikap lebih tegas lagi dalam menghukum para 

koruptor agar orang-orang yang ingin atau telah melakukan praktik korupsi 

merasa jera dan takut untuk melakukan praktik korupsi kembali. Selain itu, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sebaiknya berkoordinasi lebih baik lagi untuk memberantas praktik 

korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) agar intensitas praktik korupsi menurun sehingga indeks 

persepi korupsi (CI) di wilayah Indonesia mengalami perbaikan dan 

menciptakan generasi masa depan yang anti korupsi. 
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6. Pemerintah sebaiknya menjaga stabilitas bahkan meningkatkan faktor-faktor 

ekonomi dan non-ekonomi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. 
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