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Oleh 

ANUGRAH MARTUA RAJA 

 

 

Penelitian ini menganalisa pengaruh dari kinerja logistik, investasi, internet dan 

perdagangan internasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN 

dengan pendekatan teori pertumbuhan ekonomi endogen. Penelitian ini 

menggunakan peningkatan Produk Domestik Bruto sebagai proksi dari 

pertumbuhan ekonomi dan berperan sebagai variabel terikat lalu menggunakan 

indeks kinerja logistik, investasi asing langsung, jumlah pekerja, pengguna 

internet, dan ekspor neto sebagai variabel bebas. Penelitian ini bersifat kuantitatif 

dengan menggunakan data sekunder dari 8 negara ASEAN untuk periode waktu 

2010-2018. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program E-Views 

10 dengan regresi data panel pendekatan efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan 

secara bersamaan kinerja logistik, investasi asing langsung, jumlah pekerja, 

pengguna internet, dan ekspor neto menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 8 negara ASEAN. Sementara itu secara individu, 

kinerja logistik menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, jumlah pengguna internet menunjukkan pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara investasi asing langsung 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

ASEAN. Hanya persentase pekerja industri dan ekspor neto yang menunjukkan 

pengaruh positif namun tidak signifikan. Pemerintah negara ASEAN perlu 

mengupayakan peningkatan sub-indeks kinerja logistik yang masih rendah untuk 

dapat menekan biaya logistik agar efisien, dapat menarik investasi asing, dan 

mendorong kebijakan perdagangan internasional pada aktivitas ekspor. 

 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Logistik, Investasi, Pekerja, Internet, 

Ekspor Neto. 



ABSTRACT 

 

 

 

THE EFFECT OF LOGISTICS PERFORMANCE, INVESTMENT, 

EMPLOYMENT, INTERNET AND INTERNATIONAL TRADE ON THE 

ECONOMIC GROWTH OF ASEAN-8 

 

 

 

By 

ANUGRAH MARTUA RAJA 

 

 

This study analyzes the effect of logistics performance, investment, internet and 

international trade in increasing ASEAN economic growth with an endogenous 

economic growth theory approach. This study uses the increase in Gross 

Domestic Product as a proxy for economic growth and acts as the dependent 

variable and then uses the logistics performance index, foreign direct investment, 

the percentage of employee, the number of internet users, and the net export as 

independent variables. This research is quantitative using secondary data from 8 

ASEAN countries for the 2010-2018 time period. The data processing in this study 

uses the E-Views 10 program with panel data regression with a fixed effect 

approach. The results show that simultaneously the logistics performance, foreign 

direct investment, total employee, internet users, and international trade by net 

export show a significant effect on ASEAN economic growth. Meanwhile, 

individually, the logistics performance showed a negative and insignificant effect 

on ASEAN-8 economic growth, the number of internet users showed a negative 

and significant effect on ASEAN-8 economic growth, while foreign direct 

investment showed a positive and significant impact on ASEAN-8 economic 

growth. Only the percentage of employee and net export showed positive and 

insignificant effect. Governments of ASEAN countries need to strive to improve 

the logistics performance sub-index which is still low in order to reduce the cost 

of logistics become efficient, attract foreign investment, and promote international 

trade policies on export activities. 

 

 

Keywords : Economic Growth, Logistics, Investment, Internet, Employee, Net 

Export.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama ekonomi makro 

dalam menilai perkembangan perekonomian sebuah negara termasuk negara-

negara yang tergabung dalam Association of South East Asian Nation (ASEAN). 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan peningkatan nilai Produk 

Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Berdasarkan teori, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh 

aktivitas produksi dan perdagangan internasional. Faktor-faktor produksi seperti 

modal dan tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu juga 

kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 

tahun 2010 sampai 2018 terdapat kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi di 

mayoritas negara ASEAN seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Sumber : World Bank, World Development Indicator (diolah) 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (%) Tahun 2010-2018.
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Sebagai contoh negara Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi 

dari 6,22 % di tahun 2010 menjadi 5,17 % ditahun 2018. Myanmar juga 

mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 9,63 % di tahun 2010 menjadi 

hanya 6,75 % di tahun 2018 sementara Singapura mencatat penurunan 

pertumbuhan ekonomi yang paling signifikan yaitu dari 14,53 % di tahun 2010 

menjadi hanya 3,44 % di tahun 2018. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini 

menjadi masalah tersendiri bagi negara di ASEAN yang memiliki visi bersama 

untuk menjadi negara yang maju dari sisi perekonomian. 

 

Negara-negara ASEAN menerapkan kebijakan ekonomi terbuka melalui aktivitas 

perdagangan internasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang 

dan jasa di negaranya serta meningkatkan perekonomiannya. Saat ini ASEAN 

telah memasuki era pasar perdagangan bebas (Free Trade) dan Revolusi Industri 

4.0 dimana telah terjadi peningkatan arus lalu lintas barang dan jasa yang 

didukung dengan perkembangan teknologi informasi dimana teknologi ini 

meliputi teknologi produksi, distribusi, pemasaran, internet hingga yang berkaitan 

dengan logistik. Negara-negara ASEAN saat ini berkomitmen untuk memfasilitasi 

perdagangan dan berupaya meningkatkan pelayanan logistik, pengelolaan tarif 

maupun non tarif perdagangan, penyederhanaan prosedur bea cukai, 

pembangunan infrastruktur serta proses investasi, melalui skema hubungan 

internasional, dengan harapan yang sangat tinggi yakni untuk mendapatkan 

manfaat perubahan yang besar dalam perekonomiannya (Firdausy, 2019). 

 

Sebagai bentuk dukungan atas perdagangan internasional, organisasi perdagangan 

dunia atau World Trade Organization (WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri 

(KTM) WTO ke-9 di Bali tahun 2013 mengeluarkan kesepakatan fasilitasi 

perdagangan Trade Facilitation Agreement terkait kelancaran arus keluar masuk 

dan pengiriman barang baik bahan baku maupun barang jadi yang diperdagangkan 

dari luar ke dalam negeri maupun sebaliknya (Suryana. A, 2016). Dengan adanya 

kesepakatan ini maka diharapkan aktivitas perdagangan internasional semakin 

meningkat, lebih efisien dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. 
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Pada periode tahun 2010-2018 negara-negara di ASEAN telah menunjukkan 

peningkatan aktivitas perdagangan yang dapat diamati dari rasio perdagangan 

internasional terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) pada Gambar 2 dibawah ini.  

 

Sumber : World Bank, World Development Indicator (diolah) 

Gambar 2. Perdagangan Internasional ASEAN (% GDP) Tahun 2010-2018. 

 

Sebagai contoh aktivitas perdagangan internasional Myanmar mengalami 

peningkatan dari 18,8 % di tahun 2010 menjadi 62,45 % di tahun 2018 begitu juga 

dengan Vietnam yang mengalami peningkatan dari 152,22 % di tahun 2010 

menjadi 208,31 % di tahun 2018. Kondisi serupa juga dialami oleh negara 

Kamboja dan Filipina yang juga mengalami peningkatan aktivitas perdagangan 

internasional dari tahun 2010 sampai 2018. Namun perkembangan aktivitas 

perdagangan internasional yang masih sangat fluktuatif ternyata juga dialami oleh 

negara-negara ASEAN lainnya. Menurut teori ekonomi makro perdagangan 

internasional berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas 

ekspor dan impor. Selisih dari nilai ekspor dikurangi nilai impor barang dan jasa 

yang positif (surplus) dan semakin besar dapat meningkatkan Produk Domestik 

Bruto. Artinya kegiatan ekspor dan daya saing ekspor barang harus ditingkatkan 

dan hal ini dapat dicapai dengan menjamin kelancaran arus barang ekspor melalui 

kegiatan fasilitasi perdagangan agar neraca perdagangan menjadi lebih baik dan 

meningkatkan perekonomian. 
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Pada kenyataannya apabila perkembangan perdagangan internasional 

dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama ternyata 

pertumbuhan ekonomi negara ASEAN tidak meningkat selaras dengan 

peningkatan aktivitas perdagangan internasional malah justru perkembangan 

aktivitas perdagangan internasional cenderung berhubungan dengan penurunan 

pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian sebelumnya, Sun & Heshmati (2021) 

berpendapat bahwa peningkatan partisipasi dan volume perdagangan global dapat 

membantu Cina mendorong pertumbuhan ekonomi nasionalnya menjadi lebih 

pesat. Sujová et al, (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekspor neto pada 

kasus di negara Ceko dan Slovakia memberikan pengaruh positif pada 

peningkatan kinerja perekonomian. Jawaid (2014) justru berpendapat sebaliknya 

bahwa perdagangan internasional memberikan dampak negatif pada pertumbuhan 

ekonomi Pakistan dikarenakan neraca perdagangan yang terus defisit. 

 

Aktivitas perdagangan internasional yang belum optimal dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti permintaan, daya saing, kebijakan luar negeri dan juga 

mata rantai distribusi barang dan jasa yaitu logistik. Logistik dapat menentukan 

efisiensi proses produksi dan perdagangan internasional. Willem Siahaya dalam 

Utami & Sitorus (2015) kemudian mendefinisikan bahwa manajemen logistik 

adalah bagian dari Supply Chain Management yang merencanakan, melaksanakan 

dan mengendalikan aliran barang secara efektif dan efisien, meliputi transportasi, 

penyimpanan, distribusi dan jasa layanan serta informasi terkait mulai dari tempat 

asal barang sampai ke tempat konsumen. Sektor logistik juga sangat berkaitan erat 

dengan infrastruktur, regulasi pemerintah, perjanjian dalam perdagangan, biaya 

logistik, sarana dan prasarana termasuk jasa logistik dan kendali atas barang jasa 

yang diperdagangkan (van der Spoel et al., 2012). 

 

Dalam kondisi ini kinerja logistik yang optimal dianggap sangat penting dalam 

memfasilitasi perdagangan internasional dan meningkatkan rantai pasokan. 

Meningkatkan rantai pasokan terutama logistik lebih efektif dalam memfasilitasi 

perdagangan daripada menghilangkan hambatan perdagangan. Hal ini 

dikarenakan peningkatan rantai pasokan dapat berkontribusi untuk konsumen dan 
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produsen dengan meminimalkan biaya pengiriman barang dan jasa. Dengan 

meningkatkan rantai pasokan dan kinerja logistik akan mendorong peningkatan 

output produksi dan menjamin ketersediaan barang konsumsi (Demilie & Meron, 

2016). Apabila dikaitkan dengan kegiatan ekspor maka hal ini akan 

mempermudah serta memperlancar kegiatan ekspor sehingga meningkatkan daya 

saing suatu negara yang nantinya akan berdampak positif pada neraca 

perdagangan (Wulandari & Lubis, 2019). Dengan memfasilitasi perdagangan 

melalui optimalisasi kinerja logistik maka diharapkan suatu negara dapat 

meningkatkan aktivitas perdagangan internasionalnya sehingga dapat 

berkontribusi pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) sebagai tolak 

ukur perekonomian negara. 

 

Beberapa penelitian terdahulu tentang hubungan kinerja logistik dengan 

pertumbuhan ekonomi antara lain oleh Demilie & Meron (2016) yang 

menggunakan pendekatan data panel dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa 

peningkatan kinerja logistik dapat membawa pengaruh yang luar biasa terhadap 

perkembangan perekonomian. Bîzoi & Sipos (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan sistem logistik yang berkinerja efisien merupakan faktor penentu 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wei et al (2006) dalam Insani (2017) 

mempelajari hubungan dinamis antara pengembangan logistik dan pertumbuhan 

GDP menunjukkan bahwa perkembangan logistik menunjukkan peran positif 

terhadap pertumbuhan GDP dan sangat penting untuk menjaga keselarasan di 

antara keduanya.  

 

Namun selain memberikan dampak positif, ternyata dari penelitian sebelumnya 

juga mendapati bahwa kinerja logistik dapat menghasilkan pengaruh sebaliknya 

seperti menurut Khadim et al (2021) yang berpendapat bahwa kinerja logistik 

dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara 

berkembang dengan capaian kinerja logistik yang rendah. Yuan & Kuang (2010) 

melakukan penelitian di Cina bagian barat, tengah dan timur memperoleh hasil 

infrastruktur logistik di kawasan tengah dan barat kurang berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Di wilayah-wilayah tersebut, jaringan layanan logistik 
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tidak berperan sebagaimana mestinya. Berdasarkan peneliti sebelumnya, korelasi 

antara perkembangan sektor logistik dan pertumbuhan ekonomi adalah bervariasi 

dan disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu negara atau suatu daerah. Pada 

kasus di Vietnam Nguyen et al (2021) mendapatkan hasil sub-indeks 

ketidaknyamanan layanan logistik terutama proses kepabeanan oleh bea cukai 

justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan rendahnya 

daya saing dan birokrasi yang rumit. 

 

Kinerja logistik suatu negara ditunjukkan dengan suatu nilai indikator yang 

disebut Logistics Performance Index (LPI) yang menggambarkan kualitas logistik 

yang mencakup beberapa faktor antara lain yang pertama efisiensi proses 

kepabeanan dalam hal ini dijalankan oleh Bea dan Cukai (Customs and Excise), 

lalu yang kedua kemudahan dan efisiensi biaya pengiriman barang atau biaya 

logistik, yang ketiga kualitas infrastruktur terutama jalan, transportasi, pelabuhan, 

komunikasi dan teknologi, lalu yang keempat kompetensi atau kualitas jasa 

logistik terkait kemampuan jasa logistik memenuhi syarat dan kondisi pengiriman, 

kelima adalah kemudahan melacak dan menelusuri barang kiriman dimana peran 

teknologi dan komunikasi sangat berpengaruh disini serta yang keenam ketepatan 

waktu pengiriman barang mulai dari eksportir/produsen sampai ketangan 

konsumen (Kwok, 2019). 

 

Nilai LPI (Logistic Performance Index) dikeluarkan oleh Bank Dunia yang 

diperoleh dari kuesioner yang melibatkan lembaga akademis internasional serta 

perusahaan swasta dan individu yang bergerak di bidang logistik internasional. 

Nilai LPI ini dihasilkan untuk memberikan perbandingan interaktif pada setiap 

negara agar dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mereka hadapi 

dalam kinerja logistik perdagangan internasionalnya dan untuk meningkatkan 

kinerja logistiknya. Semakin tinggi nilai LPI maka kinerja logistik negara tersebut 

semakin baik dan efisien. Kinerja logistik (LPI) ini juga dapat menjadi cerminan 

efisiensi biaya produksi dan transportasi serta daya saing perdagangan dan 

pelayanan logistik setiap negara di dunia (Puertas et al., 2014). 
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Apabila kita mengamati perkembangan kinerja logistik dan pertumbuhan ekonomi 

negara di ASEAN sebagai contoh Indonesia dan Myanmar, sebenarnya telah 

menunjukkan trend peningkatan namun terdapat kondisi dimana peningkatan nilai 

LPI tidak secara konsisten juga disertai pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini 

ditunjukkan dengan indikator GDP growth, justru cenderung kinerja logistik 

seperti tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (lihat Gambar 3). 

 

Sumber : World Development Indicator, lpi.worldbank.org (diolah) 

Gambar 3. Perbandingan Kinerja Logistik (LPI) dan Pertumbuhan Ekonomi 

Negara Indonesia dan Myanmar Tahun 2010 – 2018. 
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logistik dengan nilai LPI yang meningkat dari 2,94 menjadi 3,08, namun pada 

periode yang sama terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan 

dengan nilai GDP growth yang menurun dari 6,03 % menjadi 5,01 %. Sementara 

pada periode 2014 - 2016 justru terjadi sebaliknya, penurunan kinerja logistik dari 

3,08 menjadi 2,98 diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5,01 % 

menjadi 5,03 %. Begitu juga di negara Myanmar dimana terjadi fluktuasi kinerja 

logistik dari tahun 2010 – 2018 yang bertolak belakang dengan fluktuasi 

pertumbuhan ekonomi.  
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Kondisi yang tidak selaras antara nilai LPI dan pertumbuhan ekonomi ini juga 

terjadi di negara Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos dan Thailand. Hal ini menarik 

untuk dibahas lebih lanjut apakah peningkatan kinerja logistik memang 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau berpengaruh sebaliknya 

atau justru tidak memberikan pengaruh sama sekali pada kasus untuk 

pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. 

 

Tantangan lainnya dalam logistik yaitu nilai kinerja logistik negara-negara di 

ASEAN menunjukkan nilai yang masih rendah yaitu rata-rata kurang dari 3,00 

dari skala 1 – 5 dan masih tertinggal dari beberapa negara maju lainnya di Asia 

seperti Korea Selatan, Jepang dan Jerman (lihat Tabel 1). Hanya negara Singapura 

yang mampu menunjukkan kinerja logistik yang lebih baik dari 3 negara 

pembanding yang dianggap sebagai negara maju tersebut. Hal ini juga menarik 

untuk dibahas terkait kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah negara 

ASEAN untuk mengejar ketertinggalan kinerja logistik untuk menjawab 

tantangan fasilitasi perdagangan dan meningkatkan daya saing negara. 

Tabel 1. Indeks Kinerja Logistik ASEAN, Korea Selatan, Jepang dan Jerman 

Tahun 2010-2018 

Negara 2010 2012 2014 2016 2018 

Indonesia 2,76 2,94 3,08 2,98 3,15 

Thailand 3,29 3,18 3,43 3,26 3,41 

Myanmar 2,33 2,37 2,25 2,46 2,30 

Filipina 3,14 3,02 3,00 2,86 2,90 

Kamboja 2,37 2,56 2,74 2,80 2,58 

Vietnam 2,96 3,00 3,15 2,98 3,27 

Singapore 4,09 4,13 4,00 4,14 4,00 

Laos 2,46 2,50 2,39 2,07 2,70 

Brunei Darussalam .. .. .. 2,87 2,71 

Malaysia 3,44 3,49 3,59 3,43 3,22 

Rata-rata 2,68 2,72 2,76 2,70 2,75 

Korea Selatan 3,64 3,70 3,67 3,72 3,61 

Jepang 3,97 3,93 3,91 3,97 4,03 

Jerman 4.13 4.04 4.14 4.24 4.21 

Sumber : lpi.worldbank.org (diolah) 
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Sebagai contoh pemerintah negara Indonesia sebenarnya telah berupaya 

mendukung peningkatan kinerja logistik dengan berfokus pada minimalisir waktu 

tunggu (dwelling time) baik proses ekspor maupun impor dan simplifikasi 

perizinan terutama dengan membentuk Lembaga National Single Window yaitu 

lembaga yang bersinergi dengan beberapa kementerian terkait seperti kementerian 

perdagangan dan kementerian keuangan yang memfasilitasi para pelaku 

perdagangan internasional termasuk jasa logistik untuk mengurus administrasi 

perizinan kepabeanan, mengawasi dan menelurusi barang kiriman, serta 

pertukaran data dan informasi terkait ketentuan ekspor impor antar negara.  

 

Disamping itu pemerintah juga berupaya melakukan pembangunan infrastruktur 

dan konektivitas maritim yang memadai guna mendukung sektor logistik. Namun 

pada kenyataannya logistik negara Indonesia belum efisien dan masih tertinggal 

dari beberapa negara tetangga di ASEAN. Hal ini juga dapat tercermin dari data 

rasio biaya logistik terhadap GDP negara Indonesia yang masih tergolong tinggi 

diantara negara ASEAN, Asia maupun Eropa (Gambar 4). Praktis hanya negara 

Singapura sebagai perwakilan dari negara ASEAN yang dapat bersaing dari sisi 

biaya logistik. Tingginya biaya logistik ini menunjukkan rendahnya efisiensi 

sektor logistik di negara Indonesia dan mayoritas negara ASEAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://transportgeography.org/logistics-cost 

Gambar 4. Biaya Logistik (% GDP) Indonesia dan ASEAN Tahun 2018.  



10 
 

 

Pengembangan sektor logistik dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain 

seperti kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di sektor 

logistik. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa logistik melibatkan banyak 

aspek mulai dari produksi, distribusi, transportasi, penyimpanan gudang sampai 

administrasi perizinan kepabeanan yang dijalankan oleh para pekerja baik swasta 

maupun pemerintah. Terlebih apabila suatu negara merupakan negara yang 

memiliki cakupan wilayah yang luas seperti Indonesia maka memerlukan jumlah 

pekerja terutama di instansi Bea Cukai yang benar-benar mencukupi untuk 

menjamin semua kegiatan logistik di setiap wilayah dapat terlaksana dengan baik. 

Kualitas SDM juga berpengaruh dikarenakan perdagangan internasional 

melibatkan pihak asing dari negara lain, memerlukan teknologi yang umum 

digunakan secara internasional maka kompetensi SDM terkait kegiatan ekspor 

impor, kepabeanan, manajemen logistik dan transportasi sangatlah penting. 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Baerlocher (2021) menyatakan bahwa 

alokasi pekerja di sektor industri untuk memproduksi barang dan jasa baik sektor 

publik maupun swasta dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya 

produksi, pengembangan perluasan industri dan peningkatan insentif. Sementara 

itu Romanyuk et al (2019) menyatakan bahwa peningkatan jumlah pekerja dapat 

memberikan dampak negatif terhadap produktivitas apabila tidak diiringi dengan 

pemanfaatan kinerja yang optimal dan peningkatan kualitas pekerja. Priyajati & 

Haryanto, (2020) juga menyatakan bahwa peningkatan tenaga kerja di sektor 

logistik memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 

melalui kinerja yang optimal dan produktif. Disamping itu jumlah pekerja yang 

berlebihan ternyata juga dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan 

output. Ketika terdapat pekerja dalam jumlah terlalu banyak maka akan 

berdampak pada penurunan produktivitas terlebih bila perusahaan tidak 

memberikan insentif yang setimpal. Peningkatan jumlah pekerja yang berlebihan 

akan menyebabkan peningkatan biaya produksi dari sisi gaji dan insentif dan 

ketika telah mencapai titik tertinggi maka akan menyebabkan perekonomian 

menjadi tidak efisien (Massachusetts Global University, 2020).  
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Teknologi internet juga dapat menjadi penentu kinerja logistik terutama di era 

revolusi industri 4.0 yang sangat mengandalkan kemudahan dan kecepatan akses 

jaringan internet. Manfaat utama dari penggunaan internet yaitu efisiensi proses 

bisnis, biaya logistik, kelancaran pertukaran informasi terkait pengiriman, 

perizinan dan transaksi perdagangan. Selain itu telah banyak bentuk usaha atau 

bisnis yang berbasis internet mulai bermunculan dan dikenal dengan istilah Bisnis 

E-Commerce. Pemanfaatan internet juga telah merambah pada instansi pemerintah 

sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat dan mudah. 

Sebagai contoh Bea dan Cukai Indonesia telah membangun sistem aplikasi yaitu 

Customs and Excise Information System Automation dan Indonesian Single 

Window (INSW) yang berguna untuk mengurus administrasi kepabeanan.  

 

Hal ini menyebabkan pengguna layanan internet akan semakin banyak dari tahun 

ke tahun seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 dan hal ini tentunya juga 

menyebabkan peningkatan kebutuhan akan komputer, telepon seluler dan bentuk-

bentuk langganan jaringan internet lainnya baik dirumah maupun di perkantoran. 

Jaringan internet dewasa ini telah menjadi alat perdagangan yang penting untuk 

efisiensi biaya logistik dan memasuki pasar global guna meningkatkan aktivitas 

perdagangan (Ahmedov, 2020). Penggunaan jaringan internet sangatlah penting 

untuk aktivitas ekonomi dan apabila dioptimalkan mampu berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Sezer & Abasiz, 2017).  

 

Sumber : ICT-ITU Eye (diolah) 

Gambar 5. Jumlah Pengguna Internet (%) Negara ASEAN 2010 – 2018. 
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Namun selain itu internet juga dapat memberikan dampak negatif dikarenakan 

akses yang sangat mudah hampir ke semua jenis aktivitas yang justru dapat 

menimbulkan potensi penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang kurang 

produktif. Pada kasus di Afrika Utara penggunaan internet tidak berkontribusi 

pada perekonomian dikarenakan penggunaannya yang bukan untuk kegiatan 

produktif dan tidak menghasilkan limpahan pengetahuan (Bakari & Tiba, 2019). 

Sebagai contoh penggunaan internet yang berlebihan untuk media sosial akan 

membuang percuma biaya akses internet dan menurunkan produktivitas pekerja 

(Dell’Anno et al., 2016). Selain itu tidak semua pertumbuhan ekonomi negara di 

dunia dipengaruhi secara positif dari pemanfaatan teknologi internet seperti hasil 

penelitian oleh Meah (2012) yang mengamati kasus di negara Asia Selatan, 

penggunaan internet berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

dikarenakan internet belum merambah secara merata disemua wilayah. Hal ini 

sangat menarik untuk dianalisa lebih lanjut karena peningkatan pengguna internet 

juga bertolak belakang dengan penurunan pertumbuhan ekonomi ASEAN dan ini 

menimbulkan pertanyaan sebenarnya seperti apa pengaruh internet terhadap 

pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. 

 

Faktor lain yang juga berkaitan dengan kinerja logistik dan mempengaruhi 

perekonomian yaitu faktor investasi asing. Investasi Asing Langsung 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan modal dan mentransfer 

pengetahuan serta keterampilan baru (Abdul et al., 2019). Investasi yang terkait 

logistik dapat dilakukan pada beberapa aspek, sebagai contoh pada aspek 

pembangunan tenaga kerja. Jhawar et al (2014) menyatakan investasi pada 

kesejahteraan, kondisi kerja, dan upah tenaga kerja sektor logistik akan membantu 

penyedia layanan logistik untuk meningkatkan kinerja mereka. Begitupun 

menurut Sezer & Abasiz (2017) pada negara OECD, investasi teknologi, 

telekomunikasi dan pengguna internet berkontribusi positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Akan tetapi sebelum memutuskan untuk melakukan investasi ternyata 

investor juga mempertimbangkan kondisi logistik di suatu negara. Investor asing 

menganggap kinerja logistik sebagai variabel penting dalam keputusan investasi 

mereka (Çelebi et al., 2015). Negara-negara dengan kinerja logistik yang tinggi 
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lebih mungkin untuk menarik investasi asing langsung. Penelitian lainnya dari 

Wartaman & Koestoer (2007) menunjukkan pendapat yang berbeda yaitu 

pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bervariasi dan dapat 

berpengaruh positif maupun negatif tergantung jenis usaha dan kualitas sumber 

daya manusianya. Saqib et al (2013) menegaskan bahwa investasi asing memiliki 

efek negatif pada kinerja ekonomi Pakistan sementara investasi domestik lebih 

menguntungkan ekonomi. Herzer (2012) menemukan bahwa investasi asing 

memiliki dampak negatif pada tingkat pertumbuhan negara-negara berkembang 

selama periode 35 tahun. (Kholis, 2012) dalam penelitiannya melihat pengaruh 

peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan bahwa pertumbuhan FDI berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena investasi di Indonesia sangat fluktuatif dan 

Indonesia belum menjadi prioritas tujuan untuk investasi asing.  

 

Kondisi arus investasi asing langsung di negara ASEAN sebenarnya mengalami 

peningkatan walaupun tidak signifikan seperti ditunjukkan pada Tabel 2 namun 

kenyataannya investasi asing ini tidak disertai peningkatan pertumbuhan ekonomi 

malah justru sebaliknya. Sebagai contoh negara Indonesia mengalami peningkatan 

yang signifikan pada investasi asing langsung dari 13.770 juta US$ di tahun 2010 

menjadi 20.563 juta US$ di tahun 2018 namun kenyataannya Indonesia 

mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama. 

Tabel 2. Arus Masuk Investasi Asing langsung di Negara ASEAN Tahun 2010-

2018 (juta US$). 

Negara 2010 2012 2014 2016 2018 

Brunei 625.4 864.8 568.2 -150.4 517.3 

Kamboja 782.6 1,557.1 1,726.5 2,475.9 3,212.6 

Indonesia 13,770.2 19,137.9 21,810.4 3,920.7 20,563.5 

Laos 332.6 294.4 913.2 1,075.7 1,358.0 

Malaysia 9,155.9 9,400.0 10,875.3 11,290.3 7,611.3 

Myanmar 2,248.8 1,354.2 946.2 2,989.5 1,609.8 

Filipina 1,298.0 2,797.0 5,814.6 8,279.5 9,948.6 

Singapore 57,460.6 60,101.9 73,284.5 70,223.5 75,954.1 

Thailand 14,746.7 12,899.0 4,975.5 3,486.3 13,190.9 

Viet Nam 8,000.0 8,368.0 9,200.1 12,600.0 15,500.0 

Sumber : www.aseanstats.org (diolah) 
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Padahal negara-negara di ASEAN mayoritas adalah negara berkembang yang 

sudah pasti sangat membutuhkan dana investasi asing untuk dapat 

mengembangkan perekonomiannya dan mencapai pertumbuhan ekonomi. 

Ditambah dengan kondisi kinerja logistik negara ASEAN yang tergolong belum 

optimal, dan adanya fakta bahwa investasi asing dapat bersifat fluktuatif, akankah 

investasi asing dapat mengalir dengan mudah untuk mendukung sektor logistik 

dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi ASEAN. 

 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas terdapat permasalahan yaitu terjadi 

penurunan pertumbuhan ekonomi ASEAN dari tahun 2010-2018 yang bertolak 

belakang dengan peningkatan aktivitas perdagangan internasional, kinerja 

logistik, pengguna internet dan investasi asing dan hal ini cukup bertentangan 

dengan banyak penelitian sebelumnya, penggunaan jaringan internet yang ditinjau 

dari semakin banyaknya pengguna internet juga masih menjadi perdebatan akan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu juga pengaruh investasi 

asing langsung dalam kaitannya dengan kinerja logistik terhadap perekonomian 

juga masih banyak diperdebatkan oleh para peneliti sebelumnya dan fakta belum 

optimalnya kegiatan ekspor impor masih menjadi kendala dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi ASEAN. Kinerja logistik (LPI) negara ASEAN yang rata-

rata masih rendah dan jauh tertinggal dari negara maju Eropa maupun Asia juga 

merupakan pekerjaan rumah yang penting untuk diselesaikan agar visi negara 

ASEAN menjadi masyarakat ekonomi maju dapat tercapai sepenuhnya. Kajian ini 

menarik untuk dibahas karena kinerja logistik merupakan indikator ekonomi yang 

masih jarang dibahas dan sebagai mata rantai produksi, distribusi dan 

perdagangan maka perannya bersama dengan faktor-faktor ekonomi makro 

lainnya sangatlah penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. 
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1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dan coba dikaji antara lain : 

1. Apakah kinerja logistik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

ASEAN ? 

2. Apakah investasi asing langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara ASEAN ? 

3. Apakah jumlah pekerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

ASEAN ? 

4. Apakah pengguna internet berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara ASEAN ? 

5. Apakah perdagangan internasional berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN ? 

6. Apakah kinerja logistik, investasi asing, jumlah pekerja, pengguna internet 

dan perdagangan internasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi negara ASEAN ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dan kajian terkait kinerja logistik dan perekonomian 

ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kinerja logistik terhadap 

pertumbuhan ekonomi ASEAN 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh investasi asing langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh jumlah pekerja terutama sektor 

industri terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengguna internet terhadap 

pertumbuhan ekonomi ASEAN 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perdagangan internasional 

terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN 

6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kinerja logistik, investasi asing, 

jumlah pekerja, pengguna internet serta perdagangan internasional secara 

bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Negara 

Sebagai sumber referensi/literatur dan bahan rekomendasi yang bisa 

menggambarkan pentingnya kinerja logistik, investasi, pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam mendukung perdagangan internasional dan 

meningkatkan perekonomian. Sehingga pemerintah negara ASEAN akan 

memiliki Gambaran kebijakan yang akan diterapkan untuk mendukung sektor 

logistik, menarik investasi asing, memanfaatkan internet dan telekomunikasi 

dalam kegiatan perdagangan internasional. 

 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan informasi akademis dan referensi untuk pengembangan kajian 

dan tambahan literasi khususnya di bidang ekonomi untuk lebih berkontribusi 

pada negara dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan 

capaian kinerja institusi pendidikan. 

 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai bentuk peningkatan level kompetensi, menambah pengetahuan serta 

wawasan dalam bidang ekonomi yang dapat digunakan dan diimplementasikan 

dalam pekerjaan sehari-hari serta untuk memperoleh gelar di jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi demi peningkatan karir. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal tesis ini dibagi beberapa bab antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN, berisi penjelasan bersifat umum yang menguraikan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bagian ini akan memberikan Gambaran 

mengenai teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan 

sebagai bukti empiris dari penelitian terdahulu. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menguraikan tentang data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik 

pengolahan data dan alat analisis data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bagian ini berisi penjabaran hasil dan 

pengelolaan data serta analisis pembahasan terkait hubungan antar 

varibel yang diamati dan analisis dikaitkan dengan teori. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN, pada bagian bab ini penulis menyimpulkan 

hasil kajian penelitian serta memberikan rekomendasi kepada penulis 

selanjutnya jika ingin mengusung judul yang serupa. 

 

DAFTAR PUSTAKA, berisikan tentang referensi yang diperoleh dalam 

penelitian melalui buku, jurnal penelitian, artikel dan website untuk 

mendukung penelitian yang penulis lakukan. 

 

LAMPIRAN, Berisi data-data dan informasi lain terkait penelitian yang juga 

mendukung dan merupakan hasil dari penelitian 

 

 

 

 



18 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Logistik 

Menurut Dewan Manajemen Logistik Amerika Serikat, 1991, logistik adalah 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan 

barang, jasa, dan informasi yang efisien dan efektif dari titik asal ke titik 

konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan langganan/konsumen Ballou 

(1997). Willem Siahaya dalam Utami. N & Sitorus (2015) kemudian 

mendefinisikan bahwa manajemen logistik adalah bagian dari Supply Chain 

Management (Manajemen Rantai Pasok) yang merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan aliran barang secara efektif dan efisien, meliputi transportasi, 

penyimpanan, distribusi dan jasa layanan serta informasi terkait mulai dari tempat 

asal barang sampai ke tempat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan langganan. 

Sedangkan menurut Asian Development Bank (2012), logistik adalah proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dari produk, 

informasi, dan dana untuk memenuhi kebutuhan klien. Transportasi adalah inti 

dari komponen logistik, memindahkan barang antara berbagai titik dalam rantai 

pasokan. Logistik meliputi penyimpanan bahan mentah, suku cadang dalam 

proses, dan produk jadi, serta berbagai layanan yang bernilai tambah. Berdasarkan 

penjelasan dari sumber-sumber diatas maka logistik dapat diartikan sebagai 

bentuk manajemen pasokan barang dan jasa yang mencakup pengelolaan yang 

strategis terhadap pergerakan dan penyimpanan barang, distribusi, pengiriman 

bahan mentah, suku cadang dan barang jadi dalam perdagangan yang erat 

kaitannya dengan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan konsumen.
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Logistik juga mencakup layanan perizinan dalam transaksi keluar masuk barang 

yang diperdagangkan yang dijalankan oleh instansi kepabeanan dan instansi 

lainnya. Oleh karena itu sektor logistik memiliki peran penting dalam 

memfasilitasi perdagangan internasional dan kinerja logistik yang optimal 

tentunya diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas perdagangan 

internasional dan memberikan dampak peningkatan perekonomian suatu negara. 

 

2.1.1. Jenis Aktivitas Logistik 

Berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2012 dan Sofian Bastuti et al (2019), terdapat 

13 aktivitas-aktivitas logistik, antara lain : 

• Customer Service (Pelayanan Langganan) 

• Inventory Management (Manajemen Persediaan) 

• Logistics Communications (Komunikasi Logistik) 

• Material Handling (Penanganan Material) 

• Order Processing (Proses Pemesanan) 

• Packaging style (Sistem Pengemasan) 

• Dukungan komponen dan jasa (Parts and Sevice Support) 

• Pemilihan Lokasi dan Gudang (Plant and Warehouse Site Selection) 

• Procurement/Purchasing 

• Transportasi 

• Gudang dan Penyimpanan (Warehouse and Storage) 

 

2.1.2. Kinerja Logistik (Logistic Performance) 

Kinerja logistik adalah indikator tolak ukur kualitas sistem logistik dan 

keberhasilan pelaksanaan aktivitas logistik yang erat kaitannya dengan biaya 

pengiriman (penyimpanan, penanganan dan transportasi) yang rendah, ketersedian 

barang, ketepatan waktu pengiriman dan kemudahan transaksi serta penelusuran 

barang kiriman. Kinerja logistik suatu negara dalam mendukung perdagangan, 

baik domestik maupun internasional sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi 

dan daya saing. Saat ini sektor logistik sudah dianggap sebagai salah satu pilar 

pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi Indonesia. 
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Kinerja logistik dinilai dari sudut pandang pelaku sektor logistik, jasa logistik dan 

masyarakat yang mengutamakan kepuasan dan kemudahan produsen, distributor, 

dan konsumen. Pengguna jasa logistik sangat memperhatikan soal biaya, efisiensi, 

dan kualitas layanan termasuk jaminan ketepatan waktu dan keberhasilan 

pengiriman barang. Untuk mencapai efisiensi waktu dan biaya logistik maka perlu 

perhatian pada beberapa aspek, antara lain : 

• Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi barang yang merata dan 

berkualitas; 

• Kemudahan dalam pertukaran dan perhubungan antar moda transportasi; 

• Sinergi dan integrasi sistem yang efektif dari semua elemen manajemen rantai 

logistik (produsen, manufaktur, pengusaha pergudangan, transportasi, 

distribusi, dan layanan kepabeanan atau perizinan);  

• Konektivitas dan kolaborasi yang baik di antara mitra rantai pasokan baik 

dalam negeri maupun luar negeri (importir, eksportir, produsen, distributor, 

pemerintah dan agen penyalur dan konsumen). 

 

Menurut World Bank (World Development Indicator) kinerja atau performa 

logistik suatu negara dapat dipengaruhi oleh 6 komponen utama, antara lain : 

a) Efficiency of Clearance Process by Customs → Kinerja instansi Bea Cukai 

terkait penyelesaian urusan kepabeanan ekspor/impor 

b) Quality of Infrastructure for logistics→ Kualitas infrastruktur suatu negara 

khususnya infrastruktur yang terkait dengan logistik barang perdagangan 

internasional (jalan, pelabuhan, teknologi informasi) 

c) Ease and Affordability of Arranging International Shipments→ 

Kemudahan dan efisiensi biaya dalam mengelola pengiriman barang 

perdagangan internasional 

d) Logistic Service Competence→ Kualitas dan kompetensi dari jasa logistik 

untuk pengiriman barang 

e) Tracing dan tracking International Shipment → Kemudahan melakukan 

penelusuran dan melacak posisi serta kondisi barang kiriman internasional 

f) Timeliness of shipment in Reaching Destination/Consumer → Ketepatan 

waktu pengiriman barang sampai di tujuan atau sampai pada konsumen. 
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Bank dunia mengeluarkan indikator penilaian kinerja logistik yang dinamakan 

logistics performance index (LPI) yang mana merupakan alat pembandingan 

interaktif untuk membantu suatu negara mengidentifikasi tantangan dan peluang 

yang mereka hadapi dalam kinerja logistik perdagangannya baik domestik 

maupun internasional dan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan 

kinerja mereka. LPI merupakan indeks komposit yang diperoleh dari 6 komponen 

utama penentu yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas. Indeks LPI berkisar dari 

1 sampai 5, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja logistik yang 

lebih baik. Data ini berasal dari survei Indeks Kinerja Logistik yang dilakukan 

oleh Bank Dunia bekerja sama dengan lembaga akademis dan internasional serta 

perusahaan swasta dan individu yang bergerak di bidang logistik internasional 

(World Development Indicator).  

 

2.1.3. Kinerja Logistik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kinerja logistik yang baik secara garis besar dapat diukur dari biaya logistik yang 

rendah dan indikator LPI yang tinggi. Hal ini menunjukkan kemudahan dan 

kecepatan proses transaksi keluar masuk barang dan jasa yang diperdagangkan 

antar negara di tunjang dengan biaya yang rendah. Hal ini dapat berdampak pada 

peningkatan aktivitas produksi dan perdagangan internasional yang mana nantinya 

akan mampu meningkatkan produk domestik bruto. Demilie & Meron (2016) 

dalam penelitiannya berkesimpulan peningkatan kinerja logistik dapat membawa 

pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan perekonomian. Bîzoi & Sipos 

(2014) dalam penelitiannya menunjukkan sistem logistik yang berkinerja efisien 

merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wei et al 

(2006) mempelajari hubungan dinamis antara pengembangan logistik dan 

pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa perkembangan logistik menunjukkan 

peran positif terhadap pertumbuhan PDB. Pada kasus negara CIS, efisiensi 

logistik tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

perkembangan lebih lanjut suatu negara di dunia global (K. Sharipbekova, 2012). 

Coto-Millán et al (2013) dalam penelitiannya terhadap kinerja logistik beberapa 

negara didunia juga berpendapat bahwa peningkatan 1% kinerja logistik dapat 

menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 0,011% hingga 0,034%. 
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Walaupun beberapa penelitian lebih condong kepada dampak signifikan kinerja 

logistik pada pertumbuhan ekonomi namun pada beberapa contoh kasus lain tidak 

demikian. Kayode (2013) yang berpendapat bahwa investasi di bidang logistik 

yaitu infrastruktur dan transportasi memiliki peran yang tidak signifikan dalam 

pertumbuhan ekonomi Nigeria dalam periode antara 1997-2009. Yuan & Kuang 

(2010) melakukan penelitian di Cina bagian barat, tengah dan timur memperoleh 

hasil infrastruktur logistik di kawasan tengah dan barat kurang berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena jaringan layanan logistik tidak berperan 

sebagaimana mestinya. Begitu halnya juga hasil penelitian oleh Vilko et al. 

(2011) di negara Estonia, Finlandia, Latvia dan Lithuania menunjukkan bahwa 

aksesibilitas sangat bervariasi antara negara-negara yang dibandingkan, bandara 

dan pelabuhan di Estonia memberikan kerugian dan tidak berfungsi optimal, 

tetapi logistik darat berfungsi dengan lead time pendek dan biaya yang lebih 

rendah. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan infrastruktur harus disesuaikan 

juga dengan kebutuhan dan aksesabilitas suatu wilayah. Pada kasus di Uni-Eropa, 

Eropa tengah dan Eropa timur periode 2010-2018, Zaninović et al (2021) 

mendapatkan hasil dimana sub-dimensi kinerja logistik yaitu international 

shipment arrangement, timeliness dan tracing and tracking memberikan pengaruh 

negatif terhadap perdagangan internasional sehingga menghambat perekonomian 

selama barang yang diperdagangkan adalah barang konsumsi. Kinerja logistik 

berpengaruh positif ketika lebih banyak menangani distribusi bahan mentah atau 

barang setengah jadi untuk keperluan industri. Pada kasus di Vietnam Nguyen et 

al (2021) menyatakan bahwa kualitas layanan logistik dan ketidaknyamanan 

proses kepabeanan oleh bea cukai justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, hal ini dikarenakan jasa logistik masih tertinggal dari sisi kualitas 

layanan, SDM dan kapasitas logistik sedangkan prosedur kepabeanan walaupun 

sudah memanfaatkan teknologi informasi namun tata kelola administrasi masih 

sangat birokratis dan cenderung menimbulkan kekhawatiran para pelaku industri 

dan perdagangan dengan ketatnya prosedur bea cukai. 
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2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi peningkatan perekonomian di suatu negara 

yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri 

selama kurun waktu 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indikator ekonomi makro yang sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu 

negara dalam meningkatkan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi dapat 

dilihat dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara pada tahun 

berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) 

adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 

kurun waktu satu tahun. Pembentukan PDB dapat dhitung melalui pendekatan 

pengeluaran maupun pendekatan produksi atau pendapatan. Melalui pendekatan 

pengeluaran PDB dihitung dari komponen konsumsi, investasi, pengeluaran 

pemerintah, dan ekspor neto. Sedangkan PDB dinilai melalui pendekatan produksi 

dari faktor modal, tenaga kerja, biaya dan teknologi. Nilai PDB per kapita juga 

dapat menjadi tolak ukur besaran ekonomi, pendapatan serta tingkat ekonomi 

masyarakat di negara tersebut.  

 

2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penelitian ini 

berpedoman pada teori pertumbuhan ekonomi Endogen yang dikembangkan oleh 

Paul Romer. Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh variabel 

di dalam sistem yang mengatur proses produksi (endogenous) atau variabel dalam 

sebuah sistem ekonomi dan bukan oleh variabel dari luar sistem (Romer, 1997). 

Variabel-variabel yang berasal dari dalam (endogenous) sistem ekonomi seperti 

halnya faktor-faktor produksi, tenaga kerja, investasi dan perkembangan teknologi 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Wijayanto, 2019). Teori ini 

menitikberatkan pada pengembalian modal yang meningkat dan diperluas tidak 

hanya fokus pada modal fisik tapi juga intelektual melalui modal manusia (human 

capital) yang diperoleh dari pertukaran ide dan pengetahuan melalui aktivitas 

ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi seperti perdagangan 

internasional dan investasi. 
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Salah satu tujuan dari teori pertumbuhan ekonomi endogen adalah menjelaskan 

kenaikan berkelanjutan tingkat ekonomi dalam jangka panjang. Bila model 

Pertumbuhan Solow menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan berasal dari 

kemajuan teknologi. Maka yang menjadi perdebatan dari mana kemajuan 

teknologi berasal dipandang sebagai faktor eksogen. Maka munculah teori 

endogen yang dianggap mampu menjawab perdebatan pada teori Solow Teori ini 

memandang pertumbuhan ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi 

(endogenous) bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar sistem. Karenanya, teori ini 

memandang penting identifikasi dan analisis faktor-faktor yang berasal dari dalam 

(endogenous) sistem ekonomi, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

 

Teori Pertumbuhan Endogen memperhatikan pengembalian modal dalam menjaga 

pertumbuhan berkelanjutan dan menerapkan asumsi tidak terjadi diminishing 

return terhadap output. Fungsi produksi sederhana teori endogen adalahY = AK, 

dimana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang 

merefleksikan tingkat intelektual dan teknologi yang berperan, maka selanjutnya 

perubahan persediaan modal yang diasumsikan meningkat akan mendorong 

investasi dan saving dengan tetap memperhatikan depresiasi tetap atau 

dirumuskan ∆K = sY - δK dimana ∆K, adalah perubahan persediaan modal, sY 

adalah investasi dan δK adalah depresiasi/penyusutan modal, maka tingkat 

pertumbuhan output ditunjukkan oleh Persamaan 2.1 (Mankiw, 2010) :  

∆𝑌

𝑌
=  

∆𝐾

𝐾
= 𝑠𝐴 − δ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . (2.1) 

dimana 
∆𝑌

𝑌
 adalah tingkat pertumbuhan output, 

∆𝐾

𝐾
 adalah tingkat pertumbuhan 

modal, sA adalah tabungan, inovasi/teknologi dan δ adalah depresiasi. Selama 

sA>δ atau sA-δ lebih besar daripada satu, pertumbuhan perekonomian dapat terus 

berlangsung dan ini menimbulkan asumsi terjadi increasing return pada modal. 

Dalam Pertumbuhan Endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong 

pertumbuhan berkesinambungan, dengan K (modal) diasumsikan secara lebih luas 

termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi. Teori 

Pertumbuhan Endogen menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besaran A 
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Paul Romer menjelaskan tiga elemen dasar dalam pertumbuhan endogen yaitu 

perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu 

pengetahuan, inovasi baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan 

pengetahuan (knowledge spillover), dan produksi barang-barang konsumsi yang 

dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas. 

 

Secara agregat, pertumbuhan ekonomi makro untuk suatu wilayah negara 

ditunjukkan oleh tingkat capaian produk domestik bruto (PDB) atau gross 

domestic product (GDP). PDB adalah agregat nilai tambah dari semua barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor menurut lapangan usaha di 

suatu negara baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. Untuk 

menghitung PDB di Indonesia, Badan Pusat Statistik menggunakan tiga 

pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan 

pengeluaran (Kuncoro, 2013). PDB dapat dihitung atas dasar harga berlaku dan 

harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku yang disebut juga PDB nominal, 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDB atas 

dasar harga konstan, atau disebut PDB riil, menunjukkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu 

sebagai harga dasar. PDB harga berlaku menunjukkan pergeseran struktur 

ekonomi, sedangkan PDB harga konstan dapat menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun (Kuncoro,2013).  

 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. 

Penekanannya ada pada proses. Karena proses mengandung unsur dinamis yang 

menunjukkan perubahan atau perkembangan, maka laju pertumbuhan 

menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

dapat diukur dengan indikator PDB atau PDRB untuk regional (provinsi atau 

kabupaten/kota) dari tahun ke tahun, yang dapat dirumuskan sebagaimana 

Persamaan 2.3 (Kuncoro,2013) : 

∆𝑃𝐷𝐵𝑡 =
𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑥 100% … … … … … … … … … … … . . (2.2) 
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Keterangan : 

∆PDBt    = Laju pertumbuhan ekonomi (𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

t = Tahun tertentu 

t-1 = 1 tahun sebelum tahun tertentu 

PDB = Produk Domestik Bruto 

 

Faktor-faktor yang dianggap menjadi penentu pertumbuhan ekonomi di negara-

negara kawasan ASEAN menurut Alekhina & Ganelli, (2020) antara lain 

produktivitas dalam negeri, arus investasi asing dan perdagangan barang dan jasa. 

Selain itu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi juga 

berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ASEAN (Hariyanti, 

2014). Negara-negara di ASEAN memiliki potensi untuk meningkatkan 

perekonomiannya karena memiliki beberapa keunggulan seperti misalnya jumlah 

penduduk yang besar dengan keanekaragaman budaya, letak geografis yang cukup 

strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keterbukaan ekonomi. 

Logistik yang merupakan kegiatan pengelolaan, administrasi dan distribusi barang 

dan jasa dari produsen ketangan konsumen yang menghasilkan nilai tambah, 

produktivitas, pengembalian modal yang meningkat serta efisiensi waktu dan 

biaya dapat dianggap sebagai faktor internal model pertumbuhan ekonomi 

endogen (Demilie & Meron, 2016). 

 

2.3. Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional merupakan perdagangan barang dan jasa yang 

dilakukan antar negara atau lintas negara yang mencakup kegiatan ekspor dan 

impor. Perdagangan internasional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antar 

dua negara atau lebih yang memberikan manfaat secara langsung, yaitu 

pemenuhan kebutuhan masing-masing negara, dimana pada hakekatnya tidak ada 

negara yang dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan 

produksi dalam negeri sendiri. Oleh karena itu kegiatan perdagangan internasional 

juga bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dan perekonomian negara 

tersebut (Schumacher, 2013).  
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Teori perdagangan internasional menganalisis mengenai dasar-dasar terjadinya 

perdagangan antar negara, arus barang dan jasa, kebijakan yang diarahkan pada 

pengaturan arus perdangan serta pengaruhnya terhadap negara-negara yang 

terlibat. Teori perdagangan internasional juga menunjukkan keuntungan yang 

dapat diperoleh masing-masing negara dengan adanya perdagangan internasional. 

Teori permintaan menjelaskan hubungan antara perubahan harga terhadap 

perubahan barang yang diminta. Teori permintaan menyatakan bahwa antara 

harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik, yang berarti bahwa 

jika suatu barang mengalami kenaikan harga maka akan menyebabkan jumlah 

barang yang diminta akan turun begitu pula sebaliknya ceteris paribus, 

komponen-komponen lain yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap 

(Ritonga dan Firdaus, 2007). Teori penawaran juga berlaku kondisi ceteris peribus 

pada perubahan penawaran berbanding lurus, yang artinya jika harga barang 

mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, 

dana akan mengalami penurunan jika harga turun. Teori perdagangan 

internasional yang lainnya berasal dari para ahli ekonomi terdahulu yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage) 

Adam Smith mengemukakan bahwa perdagangan antara dua negara 

didasarkan pada teori keunggulan mutlak (absolute advantage), bahwa 

setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena 

melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang yang memiliki 

keunggulan mutlak serta mengimpor barang yang tidak memiliki 

keunggulan mutlak (Marbun, 2015). Teori keunggulan mutlak menyatakan 

bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu karena bisa menghasilkan 

barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari negara 

lain, dengan kata lain, memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi 

barang tersebut (Marbun, 2015).  
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b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) 

Menurut teori keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang 

efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun 

masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang 

menguntungkan kedua belah pihak (Salvatore, 2014). Teori keunggulan 

komparatif didasarkan pada nilai tenaga kerja (theory of labor value) yang 

diperkenalkan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa nilai atau 

harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang 

diperlukan untuk memproduksinya. Jadi, suatu negara akan memperoleh 

manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi 

produksi dan mengekspor barang dengan memproduksi relatif lebih efisien 

serta mengimpor barang dimana negara tersebut memiliki produksi yang 

relatif kurang efisien. Dengan kata lain, suatu negara akan tetap 

mendapatkan keuntungan dalam perdagangan jika berspesialisasi dan 

mengekspor barang yang memiliki keunggulan relatif, dimana keunggulan 

relatif yang mengindikasikan bahwa suatu negara lebih efisien secara 

relatif dalam memproduksi barang.  

 

c. Teori Hecksher-Ohlin 

Teori Hecksher-Ohlin merupakan pengembangan dari teori sebelumnya. 

Jika pada teori sebelumnya hanya menjelaskan satu faktor yang 

mempengaruhi ekspor, maka dalam teori ini dikembangkan menjadi dua 

faktor, karena tidak hanya tenaga kerja namun teori ini menyebutkan jika 

faktor yang mempengaruhinya adalah faktor produksi yang artinya 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi misalnya modal dan teknologi. 

Teori Hecksher-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan dalam opportunity 

cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam 

jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga 

kerja lebih banyak daripada negara lain, sedangkan negara lain memiliki 

kapital lebih banyak daripada negara tersebut ataupun suatu negara 

memiliki kekuatan modal dan kemajuan teknologi yang mampu menekan 

biaya produksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran. 
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Teori Hecksher-Ohlin ini dapat dinyatakan jika suatu negara akan mengekspor 

komoditas yang produksinya memerlukan penggunakan intensif faktor produksi 

negara yang jumlahnya relatif berlimpah dan murah dan mengimpor komoditas 

yang produksinya memerlukan penggunan intensif faktor produksi negara yang 

jumlahnya relatif langka dan harganya mahal (Salvatore, 2014). Singkatnya, 

negara yang relatif kaya akan faktor tenaga kerja akan mengekspor komoditas 

yang relatif padat karya dan mengimpor komoditas yang relatif padat modal. 

Teori H-O ini sering disebut sebagai teori faktor produksi proporsi atau faktor 

produksi bawaan karena teori ini mengisolasi perbedaan dalam kelimpahan faktor 

produksi bawaan antar negara sebagai penyebab dasar atau penentu keunggulan 

komparatif dan perdagangan internasional artinya, setiap negara mengkhususkan 

diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang intensif dalam faktor produksi 

yang relatif berlimpah dan murah dan mengimpor komoditas yang intensif dalam 

faktor produksi yang relatif langka dan mahal (Salvatore, 2014). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional antara lain 

perbedaan ukuran ekonomi suatu negara. Dalam hal persebaran pasar di ASEAN, 

aktivitas perdagangan lebih banyak melibatkan pada negara anggota ASEAN 

dengan ekonomi yang besar (Hoang et al., 2020). Hal ini berarti semakin besar 

ekonomi suatu negara sangat memungkinkan aktivitas perdagangan internasional 

yang lebih besar. Selain itu perbedaan populasi, pendapatan, jarak antar negara 

dan nilai tukar setiap negara juga mempengaruhi besar arus perdagangan 

internasional (Elif Nuroglu, 2014). Faktor yang juga tidak kalah pentingnya dalam 

mempengaruhi perdagangan internasional yaitu investasi dan teknologi. Dalam 

jangka panjang peningkatan investasi asing langsung dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan produktivitas dan kinerja ekspor (Safitriani, 2014). Sementara 

kemampuan penciptaan teknologi dan keterampilan akan menghasilkan 

keunggulan kompetitif sehingga mendorong peningkatan perdagangan 

internasional khususnya ekspor (Márquez-Ramos & Martínez, 2011). 
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2.3.1. Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut teori ekonomi makro perdagangan internasional berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Bruto atau gross 

domestic bruto (GDP). Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor barang dan jasa 

atau dapat juga disebut net-export atau neraca perdagangan yang positif (surplus) 

dan semakin meningkat dapat meningkatkan GDP. Hal ini sesuai dengan rumus 

persamaan GDP = C + I + G + (X-M), dimana (X-M) merupakan net-export atau 

neraca perdagangan. Aktivitas perdagangan internasional juga dapat menjadi 

sarana alih informasi, pengetahuan dan teknologi karena melibatkan pertukaran 

barang dan jasa, transaksi keuangan yang akan mendorong munculnya inovasi 

untuk efisiensi produksi, mendorong pembentukan usaha baru serta dapat 

membuka seluas-luasnya pasar global untuk meningkatkan daya saing ekspor 

barang lokal dan menarik lebih banyak investasi asing untuk pembentukan modal. 

 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh dan dampak dari aktivitas 

perdagangan internasional suatu negara terhadap perekonomian seperti oleh 

Prabhakar et al., (2015) yang menganalisa pengaruh dan hubungan perdagangan 

internasional melalui ekspor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

BRICS menyatakan bahwa investasi asing langsung dengan kerja sama teknis dan 

perdagangan internasional merupakan mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 

yang mampu mempengaruhi perekonomian dunia. Akalpler & Shamadeen, (2017) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa ekspor neto yang merupakan selisih dari 

nilai ekspor dan nilai impor merupakan mesin pertumbuhan ekonomi untuk 

jangka panjang. Omoju & Adesanya (2012) menemukan kondisi dimana 

peningkatan volume perdagangan memberikan dampak positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Pandangan lain juga dikemukakan oleh 

Sujová et al., (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekspor neto pada 

kasus di negara Ceko dan Slovakia memberikan pengaruh positif pada 

peningkatan kinerja perekonomian hanya jika pertumbuhan impornya lebih 

rendah daripada ekspor. Hal ini menunjukkan eksportasi lebih berperan dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kegiatan importasi.  
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Jawaid (2014) menemukan bahwa perdagangan internasional justru memberikan 

dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Pakistan dikarenakan neraca 

perdagangan yang terus defisit. Kurniawati, (2021) menyatakan bahwa ekspor 

neto yang negatif dan mengalami defisit memberikan pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pada kasus di Cina, Sun 

& Heshmati (2021) berpendapat bahwa peningkatan partisipasi dalam 

perdagangan global dapat membantu Cina menuai manfaat yang dinamis, 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih pesat. Baik volume 

perdagangan internasional dan struktur perdagangan menuju ekspor barang dan 

jasa berteknologi tinggi menghasilkan efek positif pada perekonomian daerah di 

Cina. Kenya, (2017), menunjukkan bahwa impor barang memiliki dampak negatif 

terhadap PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi di Nigeria, dan dengan 

demikian menyarankan agar pemerintah mencegah impor dan memperkuat 

investasi dan menyesuaikan kerangka struktural perdagangan luar negeri Nigeria 

dengan orientasi ekspor. Selain itu, Musinguzi & Rapha, (2019) mengungkapkan 

bahwa impor barang dapat berdampak negatif signifikan terhadap PDB sebagai 

ukuran pertumbuhan ekonomi Uganda. Studi ini lebih lanjut menyarankan bahwa 

kebijakan perdagangan harus ditinjau untuk mendorong produksi produk jadi 

dalam negeri dan menjalankan ekspor. 

 

2.4. Internet 

Internet berasal dari kata interconnection-networking, yaitu sebuah sistem yang 

melibatkan seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan 

standar Intenet Protocol Suite (TCP/IP) untuk komunikasi, pencarian informasi 

dan pertukaran dokumen. Internet dewasa ini dapat dianalogikan sebagai sebuah 

perpustakaan besar yang didalamnya terdapat banyak dan beraneka ragam 

informasi atau data yang dapat berupa tulisan, grafik, audio, video maupun 

animasi dan data lainnya dalam bentuk media elektronik. Semua orang bisa 

mengakses internet kapan saja serta dari mana saja, jika dilihat dari segi 

komunikasi, internet saat ini merupakan sarana yang sangat efektif dan efesien 

untuk melakukan, komunikasi dan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak 

dekat, seperti di dalam lingkungan perkantoran, pendidikan dan tempat umum. 
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Internet merupakan salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

buatan manusia terutama di era revolusi Industri 4.0. Salah satu elemen dari 

revolusi industri adalah pemanfaatan big data atau internet of things. Intenet 

mampu untuk menyediakan askes untuk layanan telekomunikasi dan berbagai 

sumber daya informasi untuk para pengguna layanannya yang tersebar di seluruh 

dunia. Internet memliki berbagai macam layanan-layanan meliputi komunikasi, 

pertukaran informasi dan layanan hiburan secara langsung seperti email dan juga 

chatting, diskusi seperti google meet, jejaring sosial seperti facebook, mesin 

pencari dan penyedia sumber daya informasi yang terdistrubusi seluruh dunia 

(World Wide Web, Gopher) seperti www.google.com dan www.yahoo.com, serta 

layanan hiburan seperti youtube dan masih banyak lagi.  

 

Jaringan internet memiliki 2 bentuk yaitu fixed broadband yang menggunakan 

koneksi kabel optik dan mobile broadband yang sistemnya secara nirkabel. 

Jaringan fixed broadband menggunakan perangkat modem menggunakan koneksi 

kabel Local Area Network (LAN) sementara mobile broadband secara nirkabel 

dengan Wireless Fidelity atau Wi-Fi baik dirumah maupun di perkantoran. 

Pengembangan internet dapat membawa manfaat besar bagi proses bisnis, 

pendidikan dan perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya. Praktik 

produktif yang inovatif dalam bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan 

kehidupan sehari-hari sekarang sangat bergantung pada kemampuan 

berkomunikasi informasi dengan internet (Srinuan et al., 2011).  

 

2.4.1. Pengaruh Internet Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam teori Endogen perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang 

endogen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi dapat 

dihasilkan dari peningkatan modal intelektual melalui investasi modal fisik 

dimana akumulasi modal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kompetensi melalui mekanisme learning by doing. 

Perkembangan teknologi dapat terjadi melalui adanya ide-ide inovasi yang 

dihasilkan dari peningkatan pengetahuan dan kompetensi yang diterjemahkan 

dalam bentuk produk-produk baru, proses produksi baru, model baru sebagai hasil 
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dari aktivitas ekonomi. Çalışkan, (2015) berpendapat bahwa perkembangan 

teknologi merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi secara makro dan profit perusahaan di tingkat mikro. Perkembangan 

teknologi dan inovasi dipercaya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dikarenakan mampu mengoptimalkan efisiensi output per pekerja 

dan pengembalian modal yang meningkat. 

 

Saat ini internet adalah salah satu bentuk teknologi yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan kita sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan penting di tengah 

masyarakat untuk mencari informasi, berkomunikasi, membangun jaringan sosial, 

fasilitas pendidikan dan hiburan, berbisnis jual beli online sampai keperluan 

mencari pekerjaan. Teknologi ini dapat menghasilkan efisiensi biaya dalam 

perdagangan dan merangsang peningkatan arus perdagangan serta mengarahkan 

kepada pasar perdagangan baru (Ozcan & Nath, 2016). Luong & Nguyen (2021)  

juga sependapat bahwa internet dan layanan telepon seluler memiliki dampak 

positif dan signifikan terhadap ekspansi perdagangan internasional terutama 

sektor jasa. Penelitian Y. Li (2019), menunjukkan bahwa internet bisa membawa 

informasi dan teknologi ke negara-negara Belt and Road, mengoptimalkan alokasi 

modal, tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya lainnya, meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Widagdo.B & 

Rofik. M, (2019) mengamati perkembangan internet di Indonesia mendapatkan 

hasil bahwa sektor e-commerce yang mengandalkan akses internet benar-benar 

menjadi harapan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.  

 

Walaupun beberapa penelitian menunjukkan dampak positif internet pada 

perdagangan internasional namun pada kenyataannya internet juga memiliki 

dampak negatif pada kasus di Afrika Utara dikarenakan penggunaannya yang 

bukan untuk kegiatan produktif dan tidak menghasilkan limpahan pengetahuan 

(Bakari & Tiba, 2019). Sebagai contoh penggunaan internet yang berlebihan 

untuk media sosial akan membuang percuma biaya akses internet dan 

menurunkan produktivitas pekerja (Dell’Anno et al., 2016). Meah (2012) yang 

mengamati kasus di negara Asia Selatan mengungkapkan penggunaan internet 
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berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan internet belum 

merambah secara merata di semua wilayah. Pradhan et al (2015) juga 

mengungkapkan dampak negatif internet terhadap perekonomian negara 

berkembang dimana negara berkembang yang belum mampu mengadopsi 

teknologi internet akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam pengembangan 

proses bisnisnya dan persaingan pasarnya terutama untuk perusahaan lokal yang 

berskala mikro, kecil dan menengah. 

 

2.5 Investasi 

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 memproduksi barang dan 

jasa di masa yang akan datang. Investasi menurut Sadono Sukirno, 2015:121 

dalam Bawinti et al., (2018) di definisikan sebagai pengeluaran atau penanaman-

penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi 

barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi asing langsung / 

Foreign Direct Investment (FDI) menurut Hady 2001 dalam Astuty Fuji (2018) 

yaitu investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, infrastruktur, 

pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan 

dimana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol 

penanaman modal tersebut. Dengan adanya investasi asing langsung, dapat 

mendatangkan keuntungan berupa pengolahan sumber daya alam yang lebih 

optimal, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan negara yang 

bersumber dari pajak, serta adanya alih teknologi, dan pada akhirnya mampu 

meningkatnya produktivitas dan output serta laju dan tingkat pendapatan nasional 

(Anwar, 2016). Investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu 

negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam 

waktu satu tahun. 
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Di beberapa negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, 

investasi perusahaan adalah sangat “volatile” yaitu selalu mengalami kenaikan 

dan penurunan yang sangat besar. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting 

kegiatan investasi dalam perekonomian (Syaihu. A, 2012) : 

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan 

pendapatan nasional.  

2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan meningkatkan 

kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulus 

pertambahan produksi nasional serta lapangan kerja.  

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, perkembangan ini 

akan memberi efek limpahan penting terhadap peningkatan produktivitas 

dan pendapatan per kapita masyarakat. 

 

2.5.1 Jenis-jenis Investasi 

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu : Pertama investasi 

pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, 

adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta 

asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan 

swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta 

didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah 

konsumsipun bertambah dan permintaan akan barang dan jasa akan meningkat.  

 

Menurut UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk 

kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun 

penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 
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Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan 

menggunakan modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal 

dalam negeri.  

 

Investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA 

(Penanaman Modal Asing), yaitu investasi yang sumber dananya berasal dari luar 

negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yaitu investasi yang 

sumber dananya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) 

adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan 

ekonomi yang bersumber dari luar negeri. PMA terdiri dari : 

1) Investasi portofolio (Portfolio Investment) 

Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan 

saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-

kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui 

lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan 

pensiun, dan sebagainya.  

2) Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI) 

Merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata 

berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, 

pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Investasi asing 

merupakan suatu kegiatan dalam menanamkan modal yang dilakukan oleh suatu 

negara ke negara lain. Keuntungan FDI bagi negara asal investor yaitu berdampak 

positif terhadap neraca perdagangan negara asal karena mampu menciptakan 

permintaan atas ekspor peralatan modal, barang setengah jadi, produk 

komplementer serta tenaga ahli. Sedangkan bagi negara tujuan investasi dengan 

masuknya investasi asing dalam bentuk FDI berdampak positif pada terciptanya 

lapangan kerja baru, adanya tambahan modal baru, transfer teknologi di bidang 

industrialisasi, sehingga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi 

(Pambudi dan Hakim 2013). Semua negara yang menganut sistem ekonomi 
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terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama dalam 

menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti 

Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan 

guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan 

penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, 

modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri 

yang tidak mencukupi. 

 

2.5.2. Pengaruh Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pandya & Sisombat (2017) melalui penelitiannya menghasilkan arus masuk 

investasi asing berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara Australia termasuk peningkatan PDB, surplus budget keuangan, 

peningkatan kinerja ekspor, penciptaan lapangan pekerjaan, dan menciptakan 

pemasukan bagi pemerintah negara sebanding dengan pendapatan dari bisnis lokal 

dan konsumsi publik. Beberapa penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa 

investasi asing langsung dari negara maju terbukti memberikan dampak positif 

pada perdagangan bilateral dengan negara berkembang (Sohail et al., 2021). 

Selain itu menurut Hailu (2010) dengan memperluas jangkauan investasi asing 

dan meningkatkan kapasitas investasi yang berorientasi ekspor maka dapat 

memberikan dampak positif pada promosi ekspor ke luar negeri sehingga 

meningkatkan perekonomian. Penelitian lainnya dari Amighini & Sanfilippo 

(2014) menyatakan bahwa arus masuk investasi asing langsung berkontribusi 

positif terhadap perekonomian melalui peningkatan produktivitas dan diversifikasi 

ekspor. Modal yang ditanamkan oleh negara investor dapat digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur, perluasan pasar dan sektor-sektor komoditi lain serta 

pengembangan teknologi. Investasi yang terkait logistik dapat dilakukan pada 

beberapa aspek, sebagai contoh pada aspek pembangunan tenaga kerja, Jhawar et 

al (2014) menyatakan investasi pada kesejahteraan, kondisi kerja, dan upah tenaga 

kerja sektor logistik akan membantu penyedia layanan logistik untuk 

meningkatkan kinerja mereka. Begitupun menurut Sezer & Abasiz (2017) pada 

negara OECD, investasi teknologi informasi dan jumlah pengguna internet 

berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  



38 
 

 

Kholis (2012) dalam penelitiannya untuk melihat pengaruh peningkatan Foreign 

Direct Investment FDI terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa 

pertumbuhan FDI berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

investasi di Indonesia sangat fluktuatif dan Indonesia belum menjadi prioritas 

sebagai tempat untuk investasi asing. Hasil studi lainnya, Saqib et al (2013) 

menegaskan bahwa investasi asing memiliki efek negatif pada kinerja ekonomi 

ekonomi Pakistan sementara investasi domestik lebih menguntungkan ekonomi. 

Herzer (2012) menemukan bahwa FDI memiliki dampak negatif pada tingkat 

pertumbuhan negara-negara berkembang selama periode 35 tahun. Dia 

menyimpulkan bahwa penghapusan kebijakan distorsi pasar, ketergantungan 

sumber daya alam dan peningkatan stabilitas ekonomi dan politik dapat 

melindungi negara-negara dari konsekuensi negatif FDI dan mempromosikan 

pertumbuhan yang dipimpin FDI dalam jangka panjang. 

 

Dari beberapa penelitian empiris sebelumnya maka dapat kita pahami bahwa 

penanaman modal asing langsung / foreign direct investment pada umumnya 

berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan lapangan 

pekerjaan, pembentukan usaha baru, peningkatan modal kerja dan pemasukan 

negara namun perlu juga dibarengi dengan peningkatan human capital, 

penyertaan modal domestik berkolaborasi dengan pemerintah, peningkatan daya 

saing untuk menarik minat investor, jaminan stabilitas politik dan menjaga iklim 

pasar dengan menciptakan persaingan pasar yang sehat. 

 

2.6. Tenaga Kerja 

2.6.1 Definisi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk di suatu negara pada rentang usia produktif kerja 

antara 15  - 64 tahun yang aktif bekerja, mencari pekerjaan maupun tidak. Tenaga 

kerja kemudian dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu angkatan kerja (labor 

force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk 

yang bekerja atau belum bekerja, namun telah memasuki usia pekerja, siap dan 

mampu bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok yang termasuk bukan 

angkatan kerja adalah tenaga kerja atau kelompok penduduk dalam usia kerja 
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yang tidak bekerja dikarenakan memang memilih untuk tidak bekerja, tidak atau 

belum mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni 

masyarakat yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah 

tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan 

jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan). Tenaga kerja 

juga dapat diartikan sebagai tenaga manusia, baik jasmani maupun rohani, yang 

digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya 

manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya faktor-faktor produksi 

seperti energi, bahan baku, modal dan teknologi untuk menghasilkan barang dan 

jasa. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik dalam 

proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang 

memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi. 

 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja sebagai seluruh penduduk 

dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. 

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed) kedalam beberapa 

kelompok antara lain : 

1. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai 

jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai 

dengan uraian tugasnya; 

2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), 

adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan 

3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), 

adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu. 

 

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan 

informasi ketenagakerjaan meliputi : Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, 

Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, 
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Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja. Ada dua teori penting dalam 

kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan antara lain : 

1. Teori Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan 

dan bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan pekerja suatu sektor akan 

memberikan andil terhadap pertumbuhan output di sektor lain. Selama 

berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran tenaga kerja di 

sektor subsisten terbelakang akan diserap. Dengan demikian menurut Lewis 

kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan 

ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk 

mengakumulasikan pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja 

dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar. 

2. Teori Fei-Ramis yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : kelebihan tenaga kerja, sumber daya alam yang 

belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, 

banyaknya pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

 

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah : 

1. Tenaga Kerja (Man Power) Adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) 

jumlah penduduk dalam suatu daerah yang dapat berproduksi barang dan jasa 

jika ada permintaan terhadap tenaga mereka atau mereka mau berpartisipasi 

dalam aktifitas tersebut. 

2. Angkatan Kerja (Labor Force) Adalah bagian dari tenaga kerja yang 

sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif 

yaitu produksi barang dan jasa. 

3. Tingkatan partisipasi angkatan kerja (Labor Force Partcipation Rate) 

Adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok atau 

umur sebagai prosentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. 

4. Tingkatan Pengangguran (Unemployement Rate) adalah angka yang 

menunjukkan berapa banyak dari jumlah Angkatan kerja yang sedang aktif 

mencari pekerjaan.  
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Sejauh ini tenaga kerja memegang peran penting sebagai salah satu faktor 

produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan 

nasional dari segi kualitas dan kuantitas. Anggapan awal bahwa peningkatan 

jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usaha produksi, akan meningkatkan juga  

jumlah produksi yang bersangkutan tidak dapat seluruhnya 

dianggap benar karena walaupun jumlah tenaga kerja tetap namun apabila kualitas 

tenaga kerja ditingkatkan dan melibatkan pemanfaatan teknologi maka 

produktivitas juga dapat meningkat. Dalam hubungannya dengan menggunakan 

secara optimal tenaga kerja yang ada perlu adanya perencanaan tenaga kerja 

(manpower planning) yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan 

kualitas tenaga kerja yang ditempatkan.  

 

2.6.2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi baik klasik maupun modern bahwa salah 

satu faktor penentu dalam peningkatan output dan pertumbuhan suatu 

perekonomian ditentukan oleh factor tenaga kerja, selain modal dan juga 

perkembangan teknologi pada teori endogen. Tenaga kerja menjadi initial growth 

yang penting dalam meningkatkan produktivitas output sampai pada titik tertentu 

kemudian ketika jumlahnya telah mencapai batas optimal maka pertumbuhan 

output / produktivitas akan mengalami penurunan seiring dengan penambahan 

tenaga kerja yang disebut kondisi diminishing return. Teori endogen dalam hal ini 

menyatakan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh variabel di dalam sistem yang 

mengatur proses produksi (endogenous) atau variabel dalam sebuah sistem 

ekonomi (Romer, 1997). Variabel-variabel yang berasal dari dalam (endogenous) 

sistem ekonomi seperti halnya faktor-faktor produksi, tenaga kerja, investasi dan 

perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

(Wijayanto, 2019). Teori ini tidak hanya fokus pada modal fisik tapi juga 

intelektual melalui modal manusia (human capital) yang diperoleh dari pertukaran 

ide dan pengetahuan melalui aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan 

produktivitas seperti perdagangan internasional dan investasi. Dalam hal ini 

kendala dalam kondisi diminishing return dapat diatasi dengan mengoptimalkan 

tidak hanya modal fisik tapi juga modal manusia atau Sumber Daya Manusia 
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untuk memunculkan ide-ide baru, inovasi baru, teknologi baru yang diperoleh dari 

aktivitas ekonomi. Artinya peran tenaga kerja perlu di perluas pada peningkatan 

kualitas tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi inovasi untuk memastikan laju 

pertumbuhan ekonomi tetap meningkat. Dalam hal untuk memelihara 

ketersediaan tenaga kerja maka diperlukan kesempatan kerja dan perluasan 

kesempatan kerja agar kegiatan produksi dapat terus berjalan dan dapat menjamin 

perekonomian terus meningkat.  

 

Penelitian sebelumnya oleh Baerlocher (2021) menyatakan bahwa alokasi pekerja 

di sektor industri untuk memproduksi barang dan jasa baik itu sektor public 

maupun swasta dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, 

pengembangan perluasan industri dan peningkatan insentif. Sementara itu 

Romanyuk et al (2019) menyatakan bahwa peningkatan jumlah pekerja dapat 

memberikan dampak negatif terhadap produktivitas apabila tidak diiringi dengan 

pemanfaatan kinerja yang optimal dan peningkatan kualitas pekerja. Priyajati & 

Haryanto, (2020) juga menyatakan bahwa peningkatan tenaga kerja di sektor 

logistik memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 

melalui kinerja yang optimal dan produktif. Disamping dampak positif dari 

peningkatan pekerja terhadap pertumbuhan output, perlu disadari bahwa jumlah 

pekerja yang berlebihan terutama pada suatu titik tidak akan berkontribusi secara 

signifikan terhadap output dan pertumbuhan ekonomi (Meyer, 2017). Ketika 

terdapat pekerja dalam jumlah terlalu banyak maka akan berdampak pada 

penurunan produktivitas terlebih bila suatu perusahaan tidak memberikan insentif 

yang setimpal maka para pekerja tersebut akan dengan mudah beralih kepada 

pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Peningkatan jumlah pekerja yang 

berlebihan akan menyebabkan peningkatan biaya produksi dari sisi gaji dan 

insentif dan ketika telah mencapai titik tertinggi maka akan menyebabkan 

perekonomian menjadi tidak efisien (Massachusetts Global University, 2020). 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama Penulis / 

Tahun / Judul 
Variabel Alat Analisis Hasil 

1 

Demilie BH dan 

Meron Z / 2016 / 

An empirical 

investigation of 

performance of 

logistics and 

economic 

growth nexus in 

sub-saharan 

africa : panel 

data approach 

• GDP growth 

• Human Capital 

• Logistic Perform 

Index 

• Rasio jumlah uang 

beredar 

• Kredit domestik ke 

sektor swasta 

• Inflasi / Inflation 

• Data sekunder 

• Panel data dari 

World Bank dan 

IMF 2007 - 2014 

• Hausman tes 

untuk 

menentukan 

regresi linier 

efek acak 

• e-views 

1. Negara dengan 

logistic performance 

index yang lebih 

tinggi maka memiliki 

pertumbuhan 

ekonomi yang lebih 

tinggi juga 

2. Pengembangan 

performa logistik 

dapat meningkatkan 

efisiensi dan 

berkonstribusi 

signifikan 

menurunkan biaya 

logistik 

3. Perkembangan 

performa logistik 

dapat menarik minat 

investor asing  

2 

K. Sharipbekova 

dan Z. 

Raimbekov / 

2018 / Influence 

of logistics 

efficiency on 

economic 

growth of the 

CIS Countries 

• GDP growth 

• Rail transport 

• Road transport 

• Air freight transport 

• Telephone lines 

(fixed telepon 

subscr) 

• Mobile Celular 

subscription 

• Internet users 

• FDI in infrastructure 

transpor darat 

• Pembentukan modal 

tetap bruto 

• Impor-Ekspor 

barang jasa (Trade) 

• Pertukaran muatan 

(freight turnover) 

• Nilai tambah 

industri pertanian 

• Nilai tambah 

industri manufaktur 

• Nilai tambah jasa 

(service) 

• Data sekunder 

Negara CIS 

(Commonwealth 

of Independent 

State) 

• Panel data 2014-

2017 dari World 

Bank, 

UNCTAD, 

Doing Bussiness 

Report, World 

Development 

Indicators 

Database 

• Alpha-Cronbach 

test 

• Kaiser Meier 

Olkin (KMO) 

test 

• Eigenvalues dan 

Cummulative 

factors 

• Rotating 

varimax 

• Uji ANOVA 

• Regresi linier 

efek acak 

1. Terdapat hubungan 

yang sangat erat dan 

pengaruh signifikan 

dari logistic 

performance index 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. Negara dengan GDP 

yang rendah pada 

umumnya performa 

logistiknya tidak 

effisien 

3. Pertumbuhan 

transportasi, 

telekomunikasi, jasa 

dan kegiatan ekspor 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap GDP 

4. 6 Komponen Logistic 

Performance Index 

adalah faktor yang 

sangat penting dalam 

pertumbuhan 

ekonomi 
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3 

Zunaira Khadim, 

Irem Batool, 

Ahsan Akbar, 

Petra Poulova, 

Minahs Akbar / 

2021 / Mapping 

The Moderating 

Role of Logistics 

Performance of 

Logistics 

Infrastructure on 

Economic 

Growth in 

Developing 

Countries 

• GDP Real 

• Capital Stock Real 

• Number of 

Employed Persons 

• Logistics 

Performance Index 

• Data sekunder 

dari 50 negara 

berkembang 

dengan nilai 

LPI tinggi dan 

rendah 

• Panel Data dari 

World Bank 

dan PennWorld 

Tables 

• Regresi linier 

efek tetap 

• Unit root test 

analysis 

1. Negara berkembang 

dengan LPI yang 

rendah < 3,00 

menunjukkan efek 

negatif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. Negara berkembang 

dengan LPI yang  > 

3,00 menunjukkan 

efek positif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Kinerja logistik 

memiliki efek tidak 

langsung dan 

kolaborasi interaktif 

dengan stok modal 

memberi efek positif 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

4 

Sevgi Sezer dan 

Tezcan Abasiz / 

(2017) / The 

impact of 

logistics industry 

on economic 

growth : An 

application in 

OECD 

Countries 

• GDP percapita 

• Gross Fixed Capital 

• Public Expenditure 

• Labor force 

• Employment 

• Freight Transported 

By Railroad 

• Freight Transported 

By Airlines 

• Private sektor 

investment 

• Length of Highways 

• Length of Railroads 

 

• Data sekunder, 

• Unbalanced 

Panel Data 34 

negara OECD 

• Data Panel 

Analisis dengan 

Model OEM, 

FEM, REM  

1. Pembangunan 

industri logistik yaitu 

infrastruktur 

transportasi 

pengangkutan udara 

menunjukkan 

hubungan yang 

signifikan dengan 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. investasi untuk 

infrastruktur 

transportasi udara, 

darat, jalan raya, dan 

jalur kereta api efektif 

meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi OECD 

5 

Vina Kurniawati 

/ Analysis The 

Impact of Net 

Export, 

Investment, 

Labor and 

Exchange Rate 

on Economic 

Growth of 

Indonesia In The 

Year of 2000-

2020 

• GDP Growth 

• Net Export 

• Investment 

• Labor 

• Exchange Rate 

• Data sekunder 

dari BPS, 

www.bps.go.id; 

BKPM dan 

Bank Indonesia 

• Metode regresi 

linier berganda 

ordinary least 

square (OLS) 

• Uji Hipotesis T, 

F 

1. Net export 

berpengaruh negatif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. Net export tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

3. Neraca perdagangan 

Indonesia masih 

defisit dan lebih 

banyak impor 

http://www.bps.go.id/
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6 

Alexandra 

Codruta Popescu 

(Bizoi) dan 

Alexandru Sipos 

/ 2014 / Logistic 

performance and 

Economic 

Development – A 

comparison 

within the 

european union 

• Logistic 

Performance Index 

• GDP percapita 

• Population 

 

• Data sekunder 

2007, 2010, 

2012 dan 2014 

dari World Bank 

• 28 negara uni 

eropa baik 

berpaham 

komunis 

maupun tidak 

• Standar Regresi 

linier 

• Uji koefisien 

korelasi 

1. Terdapat hubungan 

yang kuat antara LPI 

dan GDP perkapita 

disemua negara-

negara Uni-Eropa 

2. Nilai koefisien 

korelasi juga cukup 

tinggi yaitu 0,71 atau 

71% yang 

menunjukkan 

besarnya pengaruh 

LPI terhadap 

perkembangan 

ekonomi 

3. Nilai P-value dan 

signifikan F 

sangatlah rendah 

dibawah syarat 

signifikansi 1%, 

selain itu nilai t-

statistik dan f-

statistik sangat tinggi 

yang menunjukkan 

model statistiknya 

tepat 

7 

Ricardo J. 

Sanchez, 

Georgina 

Cipoletta 

Tomassian, 

Daniel E. 

Perrotti / 2014 / 

Economic 

Development 

and Logistics 

Performance. 

A Probabilistic 

Approach 

• GDP per capita, 

• FDI 

• Connectivity Index, 

• Gross Fixed Capital 

Formation, 

• Logistics Index, 

• Trade openness 

(Trade, %GDP), 

• Gini Index, 

• Terms of trade and 

• KAOPEN Index 

(Capital Openness) 

Panel data, data 

sekunder, 

Analisa 

sensitivitas dan 

spesifisitas, 

Hosmer–

Lemeshow test, 

Receiver 

Operating 

Characteristic 

(ROC) Analysis 

1. Seluruh variabel 

penelitian 

memberikan 

pengaruh signifikan 

kecuali index 

konektivitas, kinerja 

logistik dan 

keterbukaan ekonomi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. Hasil sensitivitas dan 

spesifisitas positif 

dan memiliki 

Goodness of fit yang 

baik 

8 

Xiaofei Li dan 

Fen Chen / 2021 

/ Impact of 

Logistics 

Development on 

Economic 

Growth: An 

Empirical 

Research from 

Guangdong 

Province in 

China 

• Per capita GDP 

• Employment 

• Investment in 

science, technology, 

and education 

• fixed investment 

with respect to 

GDP 

• Proportion of 

imports and exports 

on GDP (Trade 

%GDP) 

• Proportion of urban 

population with on 

total population 

Data sekunder 21 

kota di Cina, 

Model spasial, 

Spasial 

Autoregressive, 

Spasial Durbin 

Model, Spasial 

Lag Model, 

Wald Test, LR 

Test, Robustness 

test 

Tingkat perkembangan 

komprehensif 

industri logistik 

menghadirkan 

aglomerasi spasial 

industri logistik yang 

tidak hanya dapat 

mempromosikan 

pembangunan ekonomi 

daerah tetapi juga 

memiliki efek limpahan 

spasial pola strategis 

percepatan pertumbuhan 

ekonomi daerah 
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9 

Umit Celebi, 

Mustafa Emre 

Civelek dan 

Murat Cemberci 

/ 2015 / The 

Mediator Effect 

of Foreign 

Direct 

Investment On 

The Relation 

Between 

Logistics 

Performance 

and Economic 

Growth 

• Logistic 

Performance Index 

• GDP growth 

• Foreign Direct 

Investment 

• Data sekunder 

dari World Bank 

(World 

Development 

Indicator) 

• Data time series 

• Regresi linier 

berganda 

• Uji koefisien 

korelasi Pearson 

• Metode Baron & 

Kenny,1986  uji 

efek mediator 

• Uji ANNOVA, 

Koefisien 

Determinasi 

 

 

1. Hasil regresi dan uji 

koefisien determinan 

menunjukkan 

hubungan dimana 

apabila (LPI) 

berubah maka 

menyebabkan 

mediator (FDI) juga 

berubah 

2. Perubahan pada 

variabel mediator 

(FDI) menyebabkan 

perubahan pada 

(GDP) 

3. Kesimpulannya efek 

mediator variabel 

FDI atas hubungan 

antara variabel bebas 

LPI dan variabel 

terikat GDP adalah 

positif dan signifikan 

10 

Pablo Coto-

Millan, Manuel 

Agueros, et. Al 

/ 2013 / Impact 

of Logistics 

Performance on 

World 

Economic 

Growth (2007-

2012) 

 

• GDP Growth 

• Fixed Capital 

Formation 

• Logistic 

Performance Index 

(kinerja logistic) 

• Logistics Quality 

Index, Logistics 

Competence Index 

• Efficiency 

International 

Shipment Index 

• Tracking & Tracing 

Index 

• Infrastructure and 

Technology 

Information 

Transport Index, 

• Timeliness Index. 

• Data sekunder 

tahun 2007-2012 

• Panel data 

sumber dari 

World Bank 

• Regresi data 

panel weighted 

least square 

• Transformasi 

logaritmik 

• Uji koef 

determinasi 

• Teori produksi 

diperluas Solow 

Swan → 

Mankiw 

1. Indeks kinerja 

logistik berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. Pertumbuhan 

ekonomi global 

memiliki elastisitas 

terhadap kinerja 

logistik 

3. Peningkatan kinerja 

logistik dan faktor-

faktor penentu 

kinerja logistik yang 

juga penentu 

produksi secara 

dinamis dapat 

menyebabkan 

peningkatan 

pertumbuhan 

ekonomi global  

11 

 

Nguyen, Luong, 

Hoang / 2021 / 

The Impact of 

Logistics and 

Infrastructure on 

Economic 

Growth: 

Empirical 

Evidence from 

Vietnam 

• GDP percapita 

• Gross Fixed Capital 

Formation Percapita 

• Logistics index and 

sub-index 

• Infrastructure 

• On time shipment 

• Competitive price 

• Customs 

• Service quality 

• OLS time series 

regression model 

• Vietnam 

economy 

• 2007-2009 

1. Kualitas layanan 

logistik dan 

ketidaknyamanan 

prosedur bea cukai 

justru berdampak 

negatif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. Variabel lain 

diperoleh 

memberikan dampak 

positif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

  



47 
 

 

12 

Petra Adelajda 

Zaninović , 

Vinko Zaninović 

& Helga Pavlić 

Skender / 2020 / 

The effects of 

logistics 

performance on 

international 

trade: EU15 vs 

CEMS 

• Trade 

• Structural gravity 

model 

• Customs efficiency 

• Timeliness 

• Infrastructure 

• Intern. Shipment 

• Tracing tracking 

• Logistics 

competence 

• Structural 

gravity model 

• Panel Data 

Regression 

Sub-dimensi kinerja 

logistik yaitu 

international shipment 

arrangement, timeliness 

dan tracing and tracking 

memberikan pengaruh 

negatif terhadap 

perdagangan 

internasional sehingga 

menghambat 

perekonomian 

13 

Andrea Sujova, 

Lubica 

Simanova, 

Vaclav Kupcak, 

Jarmila 

Schmidtova / 

2013 / Effects of 

Foreignt Trade 

on Economic 

Performance of 

Industries-

Evidence Wood 

Processing 

Industry of 

Czhecia and 

Slovakia 

• GDP Growth 

• Net Export 

• Trade Balance 

• Value Added 

• Data Sekunder 

dari Eurostats 

• Metode Regresi 

Multivariate 

• ADF 

• Granger 

Kausalitas  

Pertumbuhan ekspor 

neto berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan 

peningkatan nilai 

tambah sektor industri. 

Neraca perdagangan 

yang cenderung 

seimbang menunjukkan 

tidak ada pengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

14 

Jyri Vilko, Boris 

Karandassov, 

Ekaterina Myller 

/ 2011 / Logistic 

Infrastructure 

and Its Effects 

on Economic 

Development 

• Logistics 

performance 

• GDP 

• Infrastructure 

• Investment 

• Competitiveness 

• Estonia 

• Finlandia 

• Baltic states 

• Semi-structured 

interviews with 

discovery-

approach 

Bandara dan pelabuhan 

di Estonia memberikan 

kerugian dan tidak 

berfungsi optimal, tetapi 

logistik darat berfungsi 

dengan lead time pendek 

dan biaya yang lebih 

rendah. Artinya 

pengembangan logistik 

terutama pembangunan 

infrastruktur harus 

disesuaikan juga dengan 

kebutuhan suatu wilayah 

atau negara, tersebut.  

15 

Huaiyu YUAN, 

Jianmin 

KUANG / 2010 

/ The 

Relationship 

between 

Regional 

Logistics and 

Economic 

Growth Based 

on Panel Data 

• total length of these 

transportation routes 

• GDP growth 

• transports distance 

Freight Ton-

Kilometers 

• LLC law and 

ADF-Fisher law 

• Fixed Effects 

Regression 

Model 

• China Economy 

• 1993-2007 

Infrastruktur logistik di 

kawasan tengah dan 

barat kurang 

berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Di wilayah-wilayah 

tersebut, jaringan 

layanan logistik tidak 

berperan sebagaimana 

mestinya sehingga 

penting untuk 

pengembangan logistik 

menyesuaikan 

kebutuhan dan potensi 

wilayah 

Sumber : Dari berbagai sumber (diolah) 
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2.8.  Kerangka Penelitian 

Logistik dapat memfasilitasi perdagangan internasional dan dapat meningkatkan 

daya saing melalui keunggulan komparatif dengan biaya logistik yang lebih 

rendah dan efisiensi waktu proses. Logistik, investasi asing, jumlah pekerja dan 

internet dalam hal ini dapat menjadi faktor endogen suatu negara yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme perdagangan internasional. 

Perdagangan internasional melalui ekspor barang dan jasa dapat berperan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN melalui perbaikan nilai ekspor neto 

atau neraca perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

Teori PI 

 

Endogen 

Endogen 

Teori PI Perdagangan 
Internasional  

Analisis Kuantitatif 
(Pemilihan Model, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, Koef. 

Determinan, Efek Cross Section, Analisa Deskriptif) 

Interpretasi Hasil 
- Pengaruh LPI, FDI, Jumlah Pekerja, Internet dan 

Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi 

ASEAN 

Kinerja 

Logistik 

Investasi Asing 

Langsung 

Teknologi 
Internet 

Jumlah 
Pekerja 

Teori PI 

 

Endogen 
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2.9.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan literatur dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang di 

ajukan dalam penelitian ini antara lain : 

1) Diduga kinerja logistik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara ASEAN 

2) Diduga investasi asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara ASEAN 

3) Diduga jumlah pekerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara ASEAN 

4) Diduga internet berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

ASEAN 

5) Diduga perdagangan internasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN 

6) Diduga kinerja logistik, investasi asing, jumlah pekerja, internet dan 

perdagangan internasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi data 

panel untuk menguji teori dan empiris melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian secara statistik untuk memahami pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam hal ini Pertumbuhan Ekonomi ASEAN yang diukur dengan 

Gross Domestic Product Growth (GDP growth). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Dunia (World 

Development Indicator), International Telecommunication Union (ITU-ICT Eye) 

dan www.aseanstats.org. Populasi negara dalam penelitian ini adalah negara-

negara yang secara resmi merupakan anggota ASEAN dan memiliki data variabel 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

 

Negara ASEAN dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan negara-negara 

ASEAN merupakan negara-negara yang sedang mengalami perkembangan 

aktivitas perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan 

stabil serta menjadi tujuan utama pasar global dikarenakan populasi penduduk 

serta potensi sumber daya yang cukup besar. Selain itu negara ASEAN memiliki 

visi yang sama yaitu membangun masyarakat ekonomi ASEAN yang 

berkomitmen menciptakan keterbukaan ekonomi dimana ASEAN menjadi pasar 

global dan kesatuan basis produksi yang memungkinkan terjadinya arus 

perdagangan atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal dengan lancar 

melalui fasilitasi perdagangan dalam hal ini pengembangan logistik untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
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Dari 10 negara ASEAN, data variable negara Brunei tidak tersedia lengkap pada 

periode 2010 – 2014. Selain itu berdasarkan perhitungan statistik pada Lampiran 

2, data Brunei dan Singapura, memiliki data variabel yang berbeda signifikan 

(outlier) (Gambar 7) terhadap data variabel negara lain, sehingga menyebabkan 

data tidak memenuhi asumsi klasik.  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam 

Sumber : Ouput E-Views, Lampiran 2 

Gambar 7. Distribusi Residual Data ASEAN 

Negara Brunei dan Singapura memiliki residual data yang besar sehingga 

menyebabkan syarat distribusi normal tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu 

negara ASEAN yang menjadi objek penelitian ini adalah sebanyak 8 negara antara 

lain Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan 

Vietnam. Adapun periode waktu observasi dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan periode dari data kinerja logistik yang dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap 

2 tahun sekali. Periode waktu yang digunakan yaitu 2010, 2012, 2014, 2016, dan 

2018. Bank Dunia melakukan Survei LPI setiap dua tahun untuk meningkatkan 

keandalan indikator dan untuk membangun kumpulan data yang dapat 

dibandingkan antar negara dan dari waktu ke waktu. Sehingga untuk data time 

series variabel lainnya juga menyesuaikan ketersediaan data dari kinerja logistik. 

Brunei 

Singapura 
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Penelitian ini menggunakan regresi data panel dikarenakan data panel memiliki 

beberapa keunggulan menurut Gujarati (2012), antara lain : 

1. Dengan menggabungkan antara observasi time series dan cross section, data 

panel memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, lebih banyak 

efisiensi, lebih banyak degree of fredom dan sedikit kolinearitas antar 

variabel. 

2. Oleh karena data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara 

bagian dari waktu ke waktu terdapat batasan heterogenitas dalam setiap unit 

tersebut. Dengan teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas 

tersebut. 

3. Data panel dapat mengatasi keterbatasan data runtun waktu (time series) 

maupun keterbatasan data cross section. 

4. Data panel dapat meminimumkan bias dan dapat mengatasi 

heteroskedastisitas dan multikolinieritas. 

5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit dan 

dapat mendeteksi dampak secara sederhana. 

 

3.2 Trial and Error 

Sebelum menentukan model dan proksi variabel yang tepat maka dilakukan uji 

coba trial and error pada alternatif proksi variabel yang diperoleh dari penelitian-

penelitian terdahulu. Khusus untuk pertumbuhan ekonomi menggunakan proksi 

GDP annual growth (%) dan kinerja logistik diproksikan dengan Logistics 

Performance Index (LPI) dari lpi.worldbank.org. Beberapa proksi variabel lain 

yang dipertimbangkan dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Alternatif Proksi Variabel  

No. Variabel Proksi 1 Proksi 2 Sumber 

1 Modal 

Foreign Direct 

Investment 

(FDI, US$) 

Gross Fixed Capital 

Formation (GFCF, US$ 

www.aseanstats.org, 

World Development 

Indicator 

2 
Tenaga 

Kerja 

Employment (% 

population) 
Labor Force (Persons) 

World Development 

Indicator 
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No. Variabel Proksi 1 Proksi 2 Sumber 

3. Teknologi 

Pengguna 

Internet (% 

population) 

Langganan Layanan 

Telepon Seluler (Mobile 

Cellular Subscriptions), 

Subscribers 

ICT-ITU EYE 

4. 
Perdagangan 

Internasional 

Net-Export 

(Export-Import, 

US$) 

Export Value (US$) 
World Development 

Indicator 

Sumber : www.aseanstats.org, World Bank, ICT-ITU EYE (diolah) 

Dalam uji coba trial and error dibentuk 4 model yang akan di uji coba untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dengan ketentuan masing-masing model terdapat 

pada Tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 5. Model Trial and Error 

Model Variabel Terikat Variabel Bebas 
Jumlah 

Negara 

1 

GDP Growth (%) 

LPI, FDI, Pengguna Internet, Employment, Net-

Export 

8 

2 
LPI, GFCF, Mobile Cellular Subscription, Labor 

Force, Export Value 

8 

3 
LPI, FDI, Mobile Cellular Subscription, Labor 

Force, Net-Export 

8 

4 
LPI, GFCF, Pengguna Internet, Employment, 

Export Value 

8 

Sumber : Peneliti 

Ringkasan hasil trial and error yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6 

dan Tabel 7 sebagai berikut : 
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Tabel 6. Hasil Trial and Error Model 1, Model 2 dan Model 3 

Model 1 (8 Negara) t-stats (p-value) 

Negara LPI FDI Internet Employment Net Export 

Kamboja 

Tidak 
Signifikan 

Signifikan Signifikan 
Tidak 

Signifikan 
Tidak 

Signifikan 

Indonesia 

Laos 

Malaysia 

Myanmar 

(-) (+) (-) (+) (+) 
Filipina 

Thailand 

Vietnam 

Regresi Fixed Effect 

R2 0.6116 

Model 2 (8 Negara) t-stats (p-value) 

Negara LPI GFCF Mobile_Cell Labor Export 

Kamboja 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Signifikan 
Tidak 

Signifikan 
Tidak 

Signifikan 

Indonesia 

Laos 

Malaysia 

Myanmar 

(+) (-) (-) (+) (-) 
Filipina 

Thailand 

Vietnam 

Regresi Random Effect 

R2 0.4946 

Model 3 (8 Negara) t-stats (p-value) 

Negara LPI FDI Mobile_Cell Labor Net Export 

Kamboja 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Indonesia 

Laos 

Malaysia 

Myanmar 

(-) (+) (-) (+) (-) 
Filipina 

Thailand 

Vietnam 

Regresi Random Effect 

R2 0.4897 

Sumber : Ouput E-Views, Lampiran 3 
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Tabel 7. Hasil Trial and Error Model 4 

Model 4 (8 Negara) t-stats (p-value) 

Negara LPI GFCF Internet Employment Export 

Kamboja 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Tidak 
Signifikan 

Indonesia 

Laos 

Malaysia 

Myanmar 

(+) (-) (-) (-) (-) 
Filipina 

Thailand 

Vietnam 

Regresi Random Effect 

R2 0.4348 

Sumber : Ouput E-Views, Lampiran 3 

Dari hasil trial and error maka model yang menunjukkan hasil optimal untuk 

digunakan dalam analisa dan menjawab permasalahan adalah Model 1. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Model 1 yang terpilih menggunakan proksi GDP Growth (%) sebagai proksi 

Pertumbuhan Ekonomi, Logistics Performance Index sebagai proksi Kinerja 

Logistik, Foreign Direct Investment sebagai proksi modal, Jumlah Pengguna 

Internet sebagai proksi Teknologi, Employment sebagai proksi Tenaga Kerja dan 

Net-Export sebagai proksi Perdagangan Internasional pada 8 Negara ASEAN. 

Penjelasan operasional dari masing-masing proksi variabel yang diperoleh dari 

metadata Bank Dunia (World Development Indicator), www.aseanstats.org dan 

International Telecommunication Union (ITU-ICT Eye) adalah sebagai berikut : 

 

1) Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang 

menyebabkan adanya peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu 

negara. Adanya perkembangan ini dapat dilihat dari kenaikan Produk 

Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Pengertian PDB adalah jumlah nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara 

selama satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai 
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keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB suatu negara 

pada tahun berjalan bila dibandingkan dengan PDB tahun sebelumnya dalam 

persentase %. Variabel pertumbuhan ekonomi dibahas karena pertumbuhan 

ekonomi dapat menjadi tolak ukur tingkat ekonomi negara maju, berkembang 

atau masih tertinggal. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut : 

∆𝑃𝐷𝐵𝑡 =
𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑥 100% 

Keterangan : 

∆PDBt = Laju pertumbuhan PDB (𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

t     = Tahun tertentu 

t-1     = 1 tahun sebelum tahun tertentu 

PDB    = Produk Domestik Bruto 

 

2) Indeks Kinerja logistik / Logistics Performance Index (LPI) 

Indeks Kinerja Logistik (Logistics Performance Index) merupakan data 

benchmarking interaktif yang dihasilkan oleh Bank Dunia melalui survei 

kuesioner anonim berbasis web-survey yang melibatkan para pemangku 

kepentingan, pembuat kebijakan, profesional logistik, pelaku bisnis dan peneliti 

akademis pada 160 negara di dunia dengan pendekatan 6 subindeks yang dinilai 

yaitu efisiensi bea cukai, kualitas infrastruktur, kemudahan mengatur pengiriman, 

kualitas jasa logistik, kemudahan melacak dan menelusuri kiriman serta ketepatan 

waktu pengiriman. Nilai indeks ini menjadi ukuran fasilitasi perdagangan dan 

efisiensi sektor logistik disuatu negara. Indeks LPI berkisar dari 1 sampai 5, 

dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja logistik yang lebih baik. 

Survei yang diberikan meminta responden untuk mengevaluasi negara tempat 

tinggalnya dan delapan negara dimana mereka berurusan dengan 6 subdimensi 

logistik. Untuk menghasilkan “persepsi yang resmi”, LPI menggunakan format 

pembagian negara dalam beberapa grup dari 160 negara yang dinilai antara lain : 

1. Negara-negara berpenghasilan rendah yang terkurung daratan  

2. Negara pesisir berpenghasilan rendah  

3. Negara berpenghasilan menengah yang terkurung daratan  

4. Negara-negara pesisir berpenghasilan menengah  

5. Negara berpenghasilan tinggi 
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Adapun penentuan jumlah dan kelompok negara yang di evaluasi berdasarkan 

responden dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8. Penentuan jumlah dan kelompok negara yang dievaluasi 

Responden 
Responden dari negara 

pendapatan rendah 

Responden dari negara 

pendapatan menengah 

Responden dari negara 

pendapatan tinggi 

Responden 

dari negara 

dengan 

pesisir 

5 negara mitra ekspor 

utama 

              + 

3 negara mitra dagang 

utama 

3 negara mitra ekspor 

utama 

                   + 

1 negara mitra impor 

utama 

                  + 

4 negara acak, masing-

masing dari : 

a. Afrika 

b. Asia 

c. Amerika latin 

d. Eropa dan OECD 

2 negara acak dari 

daftar 5 negara mitra 

ekspor utama dan 5 

negara mitra impor 

utama 

               + 

4 negara acak, 

masing-masing dari : 

a. Afrika 

b. Asia 

c. Amerika latin 

d. Eropa dan OECD 

               + 

2 negara acak dari 

kombinasi negara-

negara grup a,b,c dan 

d 

Responden 

dari negara 

yang 

terkurung 

daratan 

4 negara mitra ekspor 

utama 

              + 

2 negara mitra impor 

utama 

              + 

2 negara yang 

terhubung jalur darat 

3 negara mitra ekspor 

utama 

                  + 

1 negara mitra impor 

utama 

                  + 

2 negara yang 

terhubung jalur darat 

                  + 

2 negara acak, masing-

masing dari : 

a. Afrika, Asia dan 

Amerika latin 

b. Eropa dan OECD 

Sumber : LPI Methodology, https://lpi.worldbank.org (diterjemahkan) 

 

 

 

 

https://lpi.worldbank.org/
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Sampling negara ditentukan secara otomatis oleh sistem dengan pendekatan 

Uniform Sampling Randomized (USR). Survei kuesioner Indeks Kinerja Logistik 

menggunakan skala Likert dengan pilihan pada skala 1 (terburuk) hingga 5 

(terbaik) dan dikumpulkan dengan teknik standar Principal Component Analysis 

(PCA) (The LPI Methodology, https://lpi.worldbank.org). Detail pilihan jawaban 

untuk setiap subindeks sebagai berikut : 

1. Efisiensi bea cukai dan izin perbatasan, dinilai dari “sangat rendah” (1); 

“rendah” (2); “menengah” (3); “tinggi” (4); hingga “sangat tinggi” (5). 

2. Kualitas infrastruktur, dinilai dari “sangat rendah” (1); “rendah” (2); 

“menengah” (3); “tinggi” (4); hingga “sangat tinggi” (5). 

3. Kemudahan mengatur pengiriman, dinilai dari "sangat sulit" (1); “sulit” 

(2); “cukup mudah” (3); “mudah” (4); hingga “sangat mudah” (5).  

4. Kompetensi dan kualitas logistik layanan, dinilai dari “sangat rendah” (1); 

“rendah” (2); “menengah” (3); “tinggi” (4); hingga “sangat tinggi” (5). 

5. Kemampuan untuk melacak dan melacak kiriman, dinilai dari “sangat 

rendah” (1); “rendah” (2); “menengah” (3); “tinggi” (4); hingga “sangat 

tinggi” (5). 

6. Frekuensi pengiriman mencapai penerima dalam waktu yang dijadwalkan 

atau diharapkan waktu pengiriman, dinilai dari “hampir pernah” (1); 

“pernah” (2); “cukup sering” (3); “sering” (4); hingga “hampir selalu” (5). 

 

Nilai skor untuk masing-masing subindeks dari setiap negara yang diperoleh 

distandarisasi dengan mengurangkan nilai skor mentah dengan rata-ratanya dan 

membaginya dengan simpangan baku sebelum melakukan PCA.  

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐿𝑃𝐼 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =
(𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ) − (𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ)

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ
 

 

Keluaran dari PCA adalah satu indikator LPI yaitu rata-rata tertimbang dari skor 

tersebut. Kemudian skor untuk masing-masing dari enam indikator dikalikan 

dengan beban komponennya lalu dijumlahkan dan dibagi 6 subindeks untuk 

dinyatakan sebagai Indeks Kinerja Logistik Agregat. Adapun bobot skor untuk 

setiap subindeks dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini. 

 

https://lpi.worldbank.org/
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Tabel 9. Bobot Skor Untuk Setiap Subdimensi LPI 

No. Subindeks Bobot Skor 

1 Efisiensi Bea Cukai 0.40 

2 Kualitas Infrastruktur 0.42 

3 Kemudahan Pengiriman 0.40 

4 Kualitas Jasa Logistik 0.42 

5 Kemudahan Menelusuri dan Melacak Kiriman 0.41 

6 Ketepatan Waktu Pengiriman 0.40 

Sumber : LPI Methodology, https://lpi.worldbank.org (diterjemahkan) 

 

3) Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) 

Arus masuk bersih investasi asing langsung adalah nilai investasi asing 

langsung yang masuk pada suatu negara oleh investor non-residen dalam 

perekonomian negara tujuan investasi. Investasi asing langsung mencakup 

semua kewajiban dan aset yang dialihkan antara perusahaan lokal yang 

menerima investasi langsung dan investor langsungnya. Investasi asing 

langsung menunjukkan total arus masuk bersih (arus masuk investasi baru 

dikurangi disinvestasi) dalam pelaporan perekonomian dari investor asing 

dalam kurun waktu 1 tahun yang diterima suatu negara dalam satuan milyar 

US$ (ASEANStats). Variabel investasi asing menjadi penting untuk dibahas 

dikarenakan perannya yang krusial dalam penyediaan modal untuk 

pengembangan sektor logistik terkait penyediaan barang publik seperti 

infrastruktur jalan, pelabuhan, gudang, bandara juga telekomunikasi dan 

teknologi informasi guna memfasilitasi industri dan perdagangan. 

Arus masuk investasi asing (FDI) = (Investasi – Disinvestasi) 

 

4) Jumlah Pekerja (%) 

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pekerja industri 

terhadap jumlah penduduk dalam persentase. Indikator ini untuk melihat 

proporsi penduduk suatu negara yang telah bekerja atau memiliki pekerjaan 

tetap. Selain itu perkembangan persentase jumlah pekerja terhadap populasi 

penduduk dari tahun ke tahun juga menunjukkan laju kesempatan kerja atau 

https://lpi.worldbank.org/
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lowongan pekerjaan di suatu negara. Persentase tinggi berarti bahwa sebagian 

besar penduduk suatu negara telah dipekerjakan, sedangkan persentase rendah 

berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan 

yang berhubungan dengan pasar tenaga kerja, karena mereka menganggur atau 

(lebih mungkin) keluar dari pekerjaan atau angkatan kerja secara keseluruhan. 

Variabel ini digunakan karena dapat menggambarkan perkembangan jumlah 

pekerja dan pekerjaan yang merupakan salah satu penentu pertumbuhan 

ekonomi. Adapun rumus untuk mendapatkan nilai variabel ini adalah : 

% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 = (
∑𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

∑𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑥100%) 

 

5) Pengguna Internet (%)  

Jumlah penduduk yang menggunakan internet dihitung sebagai persentase 

individu yang menggunakan internet dari lokasi manapun terhadap jumlah 

penduduk suatu negara. Internet ini menyediakan akses ke sejumlah 

komunikasi layanan termasuk World Wide Web dan membawa email, berita, 

hiburan dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan. Akses dapat 

melalui jaringan tetap atau seluler. Data tentang individu yang menggunakan 

Internet dikumpulkan melalui kuesioner tahunan yang dikirimkan oleh 

International Telecommunication Union pada kantor statistik nasional setiap 

negara. Variabel ini dianalisa dikarenakan pada era digitalisasi saat ini 

kebutuhan akan akses jaringan internet semakin besar untuk meningkatkan 

efisiensi proses dan pertukaran informasi yang cepat dan semakin banyak 

masyarakat termasuk pelaku usaha baik sektor logistik maupun instansi 

pemerintah yang mengembangkan infrastruktur dan akses jaringan internet 

berkecepatan tinggi untuk mendukung penggunaan aplikasi yang berkaitan 

dengan berbagai macam aktivitas ekonominya termasuk dalam melakukan 

perdagangan dan juga jasa logistik, pengiriman dan transportasi. Nilai variabel 

ini diperoleh dari persamaan : 

% 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 = (
∑𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

∑𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
𝑥100%) 
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6)  Perdagangan Internasional (Ekspor Neto dalam Milyar US$) 

Merupakan data yang menunjukkan nilai perdagangan internasional yaitu 

selisih nilai ekspor terhadap nilai impor atas barang dan jasa dalam satu tahun 

pada suatu negara yang dinyatakan dalam satuan milyar US$. Ekspor Neto 

merupakan elemen penentu Produk Domestik Bruto berdasarkan teori ekonomi 

makro. Variabel ini dianalisa dalam penelitian ini dikarenakan salah satu 

indikator makro yang menunjukkan aktivitas perdagangan internasional 

melalui ekspor dan impor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Variabel ini penting sebagai tolak ukur keberhasilan perdagangan internasional 

dan tentunya berhubungan dengan kinerja logistik sebagai mata rantai dan 

kegiatan fasilitasi perdagangan. Apabila nilai net-export positif atau surplus 

maka nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor sementara kebalikannya 

apabila nilai net-export negatif atau defisit maka nilai ekspor lebih kecil 

daripada nilai impor. Semakin besar surplus neraca perdagangan (net-export) 

maka akan semakin besar Produk Domestik Bruto sesuai dengan persamaan 

PDB = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + (Ekspor – Impor) 

atau GDP = C + I + G + (X-M). Adapun rumusan untuk memperoleh nilai 

variabel ini adalah sebagai berikut :   

𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑁𝑒𝑡𝑜 = (𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 −  𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Berdasarkan definisi dan penjelasan variabel penelitian diatas maka dapat 

dirangkum dalam Tabel 10 sebagai berikut : 

Tabel 10. Definisi Operasional Variabel 

Nama 

Variabel 
Satuan Simbol Sumber Data Perhitungan 

Peneliti 

Sebelumnya 

Variabel Terikat   (Demilie & 
Meron, 2016), 

(K. 

Sharipbekova, 

2012), (Coto-
Millán et al., 

2013) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(GDP 

Growth) 

% PE 

World 

Development 

Indicator 

𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡−1

𝐺𝐷𝑃𝑡−1
𝑥100% 

Variabel Bebas     

Kinerja 

logistik 

(Logistic 

Performance 

Index) 

Indeks LPI 

World 

Development 

Indicator 

Agregate Index  

(1-5) 

(Demilie & 

Meron, 2016), 

(Khadim et al., 
2021), (Bîzoi & 

Sipos, 2014) 

Investasi 

Asing 

(Foreign 

Direct 

Investment Net 

Inflows) 

Milyar 

US$ 
FDI aseanstats.org 

Total arus masuk 

bersih investasi asing  

(K. 

Sharipbekova, 

2012), (Sánchez 
et al., 2014), 

(Çelebi et al., 

2015) 

Jumlah 

Pekerja 

(Employment, 

% population) 

% Employ 

World 

Development 

Indicator 

∑𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

∑𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
𝑥100% 

(Sezer & Abasiz, 
2017); (X. Li & 

Chen, 2021) 

Pengguna 

Internet (% 

population) 

% Internet ICT ITU-Eye 

Jumlah pengguna 

internet per populasi 

x 100% 

(K. 

Sharipbekova, 
2012), 

(Hayaloglu, 

2015), (Priyajati 

& Haryanto, 
2020) 

Perdagangan 

Internasional 

(Net Export) 

Milyar 

US$ 
Net-Export 

World 

Development 

Indicator 

𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟 

(Kurniawati, 
2021), (Sujová et 

al., 2021), 

(Akalpler & 

Shamadeen, 
2017) 

Sumber : World Development Indicator, aseanstats.org dan ICT ITU-Eye (diolah) 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Adapun tahapan awal untuk analisis regresi data panel yaitu dengan terlebih 

dahulu menentukan estimasi model regresi data panel dengan mengacu pada teori 

pertumbuhan ekonomi Endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer dimana 

faktor endogen yang pertama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain 

modal (K) dan tenaga kerja (L) atau dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut : 

Y = f(K,L)…………………………………………...……................................(3.1) 
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Dimana Y = output; K = modal; dan L = tenaga kerja;. Faktor penentu 

pertumbuhan ekonomi dapat diperluas dengan memasukkan teknologi dan faktor 

endogen seperti logistik yang dianggap sebagai faktor endogen karena  mencakup 

kegiatan pengelolaan, administrasi dan distribusi barang dan jasa dari produsen 

ketangan konsumen yang menghasilkan nilai tambah, peningkatan output, serta 

efisiensi waktu dan biaya (Demilie & Meron, 2016), maka persamaan fungsinya 

menjadi : 

Y = Af(K,L,Log) …….....................................................................................(3.3) 

Dimana Y = output; A = tingkat teknologi / inovasi; K = modal; dan L = tenaga 

kerja; Log = logistik;. 

 

Kemudian berdasarkan teori ekonomi makro maka perdagangan internasional 

melalui ekspor neto (X-M) juga dapat menentukan pertumbuhan ekonomi. 

Apabila variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut diproksikan 

dengan variabel penelitian antara lain GDP growth untuk pertumbuhan ekonomi, 

investasi asing sebagai sumber modal (K), jumlah pekerja (L), pengguna internet 

mewakili teknologi (A), kinerja logistik serta ekspor neto maka model persamaan 

estimasi dengan regresi data panel yang dibangun : 

 

PEit= α + β1 LPIit + β2 FDIit+ β3 Employit + β4 Internetit + β5 Net-Exportit + μit 

 

dimana : 

PEit   =   Pertumbuhan Ekonomi (GDP growth %) negara i, tahun t 

LPIit      =   Logistics Performance Index negara i, tahun t 

FDIit      =   Foreign Direct Investment (Milyar US$) negara i, tahun t 

Employit = Jumlah Pekerja (% Populasi) negara i, tahun t 

Internetit  =  Pengguna Internet (% population) negara i, tahun t 

Net-Exportit  =  Ekspor Neto (export - import), Milyar US$ negara i, tahun t 

α                  =   Konstanta 

βi (i = 1-5)   =   Koefisien Regresi 

μit       =   Disturbance 
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Tahapan selanjutnya adalah menentukan model regresi linier untuk data panel. 

Ada 3 jenis model regresi data panel antara lain : 

 

a) Ordinary Least Square (Common Effect Model) 

Model common effect menggabungkan data cross section dengan time series dan 

menggunakan metode Ordinary Least Square untuk mengestimasi model data 

panel tersebut. Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan 

dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antara 

silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap, dan bukan 

bervariasi secara random (Kuncoro, 2012). Persamaan untuk model Common 

Effect menurut Gujarati (2012) adalah sebagai berikut :  

yit = α + βXit + μit 

dimana i menunjukkan subjek (cross section) dan t menunjukkan periode waktu. 

 

b) Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Pengertian model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk 

setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring 

waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah 

berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam 

membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy 

(Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut dengan model Least Square Dummy 

Variables (LSDV). Berdasarkan Gujarati (2012) persamaan model ini adalah 

sebagai berikut :  

yit = α + yi + βXit + μit 

dimana i menunjukkan subjek (cross section) dan t menunjukkan periode waktu. 

 

c) Model Efek Random (Random Effect) 

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek 

diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 

2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar subjek. Model random effect digunakan untuk 

mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. 
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Metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi 

persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel 

penelitian. Persamaan model random effect menurut Gujarati (2012) adalah 

sebagai berikut : 

yit = α + βXit + (μit + yi) 

dimana i menunjukkan subjek (cross section) dan t menunjukkan periode waktu.  

 

3.3.1. Penentuan Model Regresi 

Untuk menentukan model regresi yang terbaik maka dapat digunakan beberapa uji 

statistik antara lain pertama Chow test digunakan untuk memilih antara model 

common effect atau fixed effect. Kedua, Hausman test digunakan untuk memilih 

antara model fixed effect atau random effect yang terbaik dalam mengestimasi 

regresi data panel dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

1. Chow test, merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect (Gujarati, 2012). Chow test dalam penelitian ini 

menggunakan program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test 

adalah sebagai berikut : 

Ho : Model Common Effect (p value > α) 

Ha : Model Fixed Effect  (p value < α) 

Ho ditolak dan Ha diterima jika P-value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, 

Ho diterima dan Ha ditolak jika P-value lebih besar dari nilai α. Nilai α yang 

digunakan sebesar 5% (0,05). 

 

2. Hausman Test, Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan 

random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai 

model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman test menggunakan 

program yang serupa dengan Chow test yaitu program Eviews. Hipotesis yang 

dibentuk dalam Hausman test adalah sebagai berikut : 

Ho : Model Random Effect (p value > α) 

Ha : Model Fixed Effect (p value < α) 
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Ho ditolak dan Ha diterima jika P-value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, 

Ho diterima dan Ha ditolak jika P-value lebih besar dari nilai α. Nilai α yang 

digunakan sebesar 5% (0,05). 

 

3. Lagrange Multiplier (LM) Test, merupakan pengujian untuk mengetahui 

model yang paling tepat digunakan antara Random Effect atau model Common 

Effect. Hipotesis yang dibentuk adalah sebagaiberikut : 

Ho : Model Common Effect (p value > α) 

Ha : Model Random Effect (p value < α) 

Ho ditolak dan Ha diterima jika p-value Breush-Pagan (BP) lebih kecil dari 

nilai α. Sebaliknya, Ho diterima dan Ha ditolak jika p-value Breush-Pagan 

(BP) lebih besar dari nilai α. Nilai α yang digunakan sebesar 5% (0,05). 

 

3.3.2. Uji Asumsi Klasik  

Untuk mengetahui kesesuaian model regresi yang telah dipilih dan menilai apakah 

model yang digunakan memenuhi kaidah klasik, bersifat robust dan BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator) Uji asumsi klasik antara lain : 

 

a) Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas untuk melihat apakah error term terdistribusi secara 

normal atau tidak. Jika asumsi normalitas tidak dipenuhi maka prosedur 

pengujian dengan uji t-statistic menjadi tidak sah. Pengujian asumsi normalitas 

dapat dilakukan dengan uji Jarque-Bera atau dengan melihat plot dari sisaan. 

Hipotesis dalam pengujian normalitas adalah: 

Ho : Residual terdistribusi normal (p value-JB > α) 

Ha : Residual tidak terdistribusi normal (p value-JB < α) 

Dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan taraf nyata α 

sebesar 0.05 (5%). Jika probabilitas Jarque-Bera > α maka dapat dikatakan Ho 

diterima dan menolak Ha yang artinya residual terdistribusi normal. 
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b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolineritas dilakukan untuk memastikan model terbebas dari masalah 

multikolinearitas. Suatu model yang terbebas dari multikolinearitas berarti 

tidak ada hubungan linear antar variabel bebasnya (independen). Gujarati 

(2012) menyatakan bahwa multikolinearitas dapat terlihat melalui : 

• Nilai R-squared yang tinggi tetapi sedikit rasio yang signifikan. 

• Korelasi berpasangan yang tinggi antar variabel bebasnya. 

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai 

koefisien korelasi antara peubah bebas dalam model. Jika nilai masing-masing 

koefisien korelasinya lebih besar dari rule of thumb (0.8) (Senaviratna & A. 

Cooray, 2019), maka model tersebut mengandung multikolinearitas. 

 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti variansi dari error 

bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. Cara untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji White. Model 

dikatakan mengandung heteroskedastisitas jika statistik white (n x R2) lebih 

besar dari χ2 Tabel. Cara lainnya adalah dengan metode Glejser dengan 

melihat p-value statistik Residual Absolut (Resabs) dengan hipotesis : 

  Ho : Data tidak mengandung Heteroskedastisitas (p value > α) 

Ha : Data mengandung Heteroskedastisitas (p value < α) 

Jika nilai probabilitas dari semua variabel > α (0,05) maka Ho diterima dan Ha 

ditolak yang artinya tidak terdapat Heteroskedastisitas. 

 

d) Uji Autokorelasi 

Suatu model yang terbebas dari autokorelasi terjadi jika antara pengamatan 

yang satu dengan pengamatan lainnya tidak ada keterkaitan atau saling bebas 

(independen). Salah satu uji untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-

Watson. Nilai statistik Durbin-Watson (DW) yang hasilnya diperoleh dalam 

program Eviews dibandingkan dengan nilai DW Tabel. Model dikatakan 

terbebas dari autokorelasi apabila nilai statistik Durbin-Watson berada pada 
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area tidak terjadi autokorelasi. Penentuan area tersebut dibantu dengan nilai 

Tabel DL dan DU. Dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :  

Ho : Tidak terdapat autokorelasi (Du < DW < 4-Du)  

Ha : Terdapat autokorelasi 

Tabel 11. Tabel DW (Durbin-Watson) 

 

Sumber : Winarno, (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews 

 

3.3.3. Uji Hipotesis 

Evaluasi model berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan beberapa 

pengujian antara lain sebagai berikut :  

 

a) Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas 

secara parsial/individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Pengujian hipotesis satu arah dilakukan dengan program e-views dan 

menggunakan taraf nyata α 5% (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut :  

• Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

• Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

• Apabila probabilitasnya > 0,05 maka masing-masing variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Ho diterima dan Ha ditolak). 

• Apabila probabilitasnya < 0,05 maka masing-masing variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Ho ditolak dan Ha diterima) 
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Kriteria pengujian sebagai berikut : 

• Kinerja Logistik (LPI) : 

Ho : β1 = 0, Kinerja logistik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN 

Ha : β1 > 0, Kinerja logistik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN 

• Investasi Asing Langsung (FDI) 

Ho : β2 = 0, FDI tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

ASEAN 

Ha : β2 > 0, FDI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara ASEAN 

• Jumlah Pekerja (Employment) 

Ho : β3 = 0, Jumlah Pekerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN 

Ha : β3 > 0, Jumlah Pekerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN 

• Pengguna Internet (Internet User) 

Ho : β4 = 0, Pengguna Internet tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN 

Ha : β4 > 0, Pengguna Internet berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara ASEAN 

• Perdagangan Internasional (Net-Export) 

Ho : β5 = 0, Perdagangan Internasional tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 

Ha : β5 > 0, Perdagangan Internasional berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 

 

b) Uji F-statistik 

Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi 

variabel terikat. Nilai F-statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan 

nilai F-statistik yang rendah. Penentuan dapat dilakukan dengan 
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membandingkan F hitung dengan F tabel atau menggunakan program e-views 

dapat membandingkan probabilitas F dengan α 5% (0,05) dengan ketentuan : 

• Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 (kinerja logistik, investasi asing, jumlah 

pekerja, pengguna internet dan perdagangan internasional secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara di 

ASEAN).  

• Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 (kinerja logistik, investasi asing, jumlah 

pekerja, pengguna internet dan perdagangan internasional secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara di ASEAN). 

• Apabila F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Apabila F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitasnya : 

• Apabila probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Apabila probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak  

 

3.3.4. Koefisien Determinasi (R2)  

Nilai koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat 

garis hasil regresi yang diestimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R2 (R-

Squared) terletak antara nol hingga satu. Semakin mendekati nilai satu maka 

model akan semakin baik.  

 

3.4. Individual Cross Section Effect 

 Dengan melihat effect dari masing-masing negara maka dapat dianalisa 

perbedaan pengaruh setiap negara apabila kondisi variabel bebas bernilai nol atau 

tidak tersedia. Effect menggambarkan perbedaan pengaruh tanpa adanya 

dukungan dari variabel-variabel bebas. Nilai effect ini diperoleh dari nilai cross 

section effect dari pengolahan data di E-Views dengan model terpilih. Nilai efek 

individu ini juga dapat menunjukkan negara yang cenderung dapat mencapai 

pertumbuhan ekonomi secara alami dan juga dapat melihat ketergantungan suatu 

negara akan pengaruh dari suatu variabel terhadap pertumbuhan  ekonominya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan tujuan antara lain : 

1) Kinerja logistik menunjukkan nilai koefisien sebesar -1,9258 dan 

probabilitas 0,2168 yang lebih besar dari α 5% (0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja logistik negara ASEAN berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini 

disebabkan oleh belum optimalnya kinerja logistik dari nilai LPI yang 

rata-rata masih dibawah 3.00. Lalu terdapat sub-indeks kinerja logistik 

negara ASEAN yang masih rendah dan perlu perbaikan. 

 

2) Investasi asing langsung ke negara-negara ASEAN memiliki nilai 

koefisien sebesar 0,1621 dengan probabilitas 0,0151 yang lebih kecil dari 

α 5% (0,05) yang artinya arus masuk investasi asing langsung ke ASEAN 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

ASEAN. Investasi pada sektor logistik diharapkan dapat menjadi 

penggerak ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, jasa logistik, 

peningkatan kesejahteraan para pekerja pelaku sektor logistik serta untuk 

membangun layanan telekomunikasi dan jaringan internet. 
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3) Jumlah Pekerja menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,2052 dan 

probabilitas sebesar 0,1724 yang lebih besar dari α 5% (0,05). Artinya 

jumlah pekerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi ASEAN. Di era Industri 4.0 jumlah pekerja dan 

perkembangan kesempatan kerja semakin terbatas yang menyebabkan 

persaingan di pasar tenaga kerja semakin ketat. Perkembangan industri 

saat ini mengedepankan pemanfaatan teknologi dan inovasi yang lebih 

sedikit membutuhkan tenaga kerja untuk efisiensi ekonomi.  

 

4) Jumlah pengguna internet menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,0559 

dan probabilitas sebesar 0,0114 yang lebih kecil dari α 5% (0,05). Artinya 

jumlah pengguna internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi ASEAN. Penggunaan internet belum secara 

menyeluruh pada semua proses logistik maupun kepabeanan dan 

kecepatan akses internet juga masih belum optimal. 

 

5) Perdagangan internasional melalui ekspor neto menunjukkan nilai 

koefisien sebesar 0,0126 dan nilai probabilitas sebesar 0.5421 yang lebih 

besar dari α 5% (0,05). Artinya perdagangan internasional melalui nilai 

ekspor neto berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi ASEAN. Aktivitas perdagangan internasional yang 

dijalankan oleh 8 negara ASEAN belum optimal menyumbang 

peningkatan GDP dikarenakan nilai ekspor neto mayoritas masih negatif 

atau mengalami defisit neraca perdagangan. 

 

6) Nilai probabilitas F-Statistic diperoleh sebesar 0.00307 yang lebih kecil 

dari nilai signifikansi α sebesar 5% (0,05). Artinya secara bersama-sama 

kinerja logistik, investasi asing langsung, jumlah pekerja, pengguna 

internet serta perdagangan internasional melalui ekspor neto berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Semua variabel yang 

dibahas mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 61,16%. 
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5.2 Saran dan Rekomendasi 

Saran dan Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan hasil 

penelitian antara lain : 

1. Dari sektor logistik pemerintah negara ASEAN dapat melakukan 

perbaikan kinerja logistik melalui harmonisasi kebijakan pengawasan dan 

pelayanan kepabeanan yang lebih sederhana, efektif dan efisien dengan 

menekan waktu dan biaya ekspor. Selain itu pembangunan infrastruktur 

dan revitalisasi infrastruktur yang lebih merata dan berkualitas sehingga 

dapat menekan biaya logistik. 

 

2. Terkait penggunaan internet pemerintah negara ASEAN dapat 

membangun infrastruktur jaringan internet yang lebih merata sehingga 

dapat meningkatkan jumlah pengguna internet, meningkatkan kecepatan 

akses jaringan internet dan menekan biaya langganan internet serta 

pembangunan jaringan internet cepat. 

 

3. Peningkatan jumlah pekerja dapat disikapi pemerintah negara ASEAN 

dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja terutama untuk pekerja 

lokal, meningkatkan pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas 

pendidikan dan kesehatan serta membatasi masuknya tenaga kerja asing 

melalui skema perjanjian hubungan kerja dengan investor asing. 

 

4. Untuk dapat meningkatkan nilai ekspor neto maka pemerintah negara 

ASEAN dapat lebih banyak menjalin hubungan kerja sama internasional, 

menerapkan kebijakan hilirisasi produk, memperkuat ekonomi digital dan 

penggunaan teknologi untuk efisiensi proses produksi barang dan jasa 

 

5. Pemerintah negara Kamboja dapat melakukan penyederhanaan proses 

kepabeanan dan pembangunan infrastruktur serta penyediaan jaringan 

internet cepat yang memadai. Selain itu dapat meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia, membuka lebih banyak kesempatan kerja dan 

kebijakan ekspor produk nasional. 
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6. Pemerintah negara Malaysia dapat membenahi pelayanan kepabeanan 

melalui penyederhanaan proses pemeriksaan dan penggunaan sistem 

informasi untuk mempercepat proses administrasi. Selain itu dapat 

melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur serta membuka lebih 

banyak kesempatan kerja. 

 

7. Pemerintah negara Myanmar dapat membangun sistem layanan peraturan 

perizinan kepabeanan dengan konsep satu pintu (one stop service) yang 

mudah diakses dengan pemanfaatan internet. Selain itu perlunya 

pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya yang 

masif serta peningkatan kecepatan akses internet.  

 

8. Pemerintah negara Vietnam dapat melakukan penyederhanaan peraturan 

kepabeanan, membangun infrastruktur jalan, bandara maupun pelabuhan, 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa logistik. 

 

9. Pemerintah negara Indonesia perlu melakukan penyederhanaan proses 

pemeriksaan kepabeanan, melanjutkan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk 

pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya pelabuhan laut dan 

udara diseluruh wilayah Indonesia, serta mengarahkan kebijakan hilirisasi 

produk untuk peningkatan ekspor. 

 

10. Pemerintah negara Filipina dapat melakukan pembangunan infrastruktur 

pelabuhan dan transportasi yang memadai, lebih banyak membuka 

peluang bagi perusahaan asing untuk ikut dalam menanamkan modalnya 

di sektor logistik, reformasi peraturan terkait kepabeanan dan transportasi 

serta hilirisasi produk untuk pertumbuhan ekspor.  
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11. Pemerintah negara Laos dapat membangun lebih banyak infrastruktur 

darat dan udara karena tidak memiliki wilayah perairan, peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kecepatan akses internet dan 

kebijakan ekspor produk nasional. 

 

12. Pemerintah negara Thailand dapat bekerja sama dengan investor asing 

untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih mutakhir dan 

merata di semua wilayah terutama perbatasan negara Thailand serta 

penyederhanaan proses pemeriksaan kepabeanan dengan pemanfaatan 

teknologi internet. 

 

13. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu 

pemilihan proksi data lainnya untuk mewakili variabel yang akan 

dianalisa. Mengingat kinerja logistik memiliki cakupan yang luas dan 

dapat diwakili dengan proksi data lainnya. Lalu pengembangan analisa 

juga dapat lebih diperinci untuk setiap sub-indeks dan melibatkan data 

terkait regulasi pemerintah. 
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