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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF EXPORTS, INVESTMENT AND INNOVATION ON 

ECONOMIC GROWTH IN ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION 

(APEC) 

 

By 

 

DINA ARINI ADIPATHY 

 

This study aims to analyze the condition of goods and services exports, investment, and 

innovation on economic growth in Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) region. 

The data used is panel data, consisting of the 2015-2019 and 16 countries members of 

APEC. The variables used are Goods and Services Export, Foreign Direct Investment, 

and Global Innovation Index. The data used is Fixed Effect Model (FEM) panel data 

regression. The results show that Goods and Services Export and Foreign Direct 

Investment have a positive and significant effect on APEC's economic growth, but the 

Global Innovation Index has a negative and significant impact on APEC's economic 

growth. Exports and innovation are the main goals of APEC formation, it is hoped that 

countries that have high export and investment performance values can help other 

APEC countries in improving their export and investment performance, furthermore in 

the development of innovation requires a lot of government spending for Research & 

Development (R&D) but still has a high risk of trial and error, as well as the appropriate 

return output. 

 

Keywords : APEC, Economic Growth, Fixed Effect Model (FEM), Foreign Direct 

Investment, Global Innovation Index, Goods and Services Export. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAK  

 

PENGARUH EKSPOR, INVESTASI, DAN INOVASI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN ASIA-PACIFIC ECONOMIC 

COOPERATION (APEC) 

 

Oleh 

 

DINA ARINI ADIPATHY 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ekspor barang dan jasa, investasi, 

dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasific Economic 

Cooperation (APEC). Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari time 

series tahun 2015-2019 dan cross section 16 Negara yang tergabung kedalam APEC. 

Variabel yang digunakan adalah Goods and Services Export, Foreign Direct Investment, 

dan Global Innovation Index. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel 

yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Goods and 

Services Export dan Foreign Direct Investment berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi APEC, namun Global Innovation Index berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi APEC. Ekspor dan inovasi 

merupakan tujuan utama terbentuknya APEC, diharapkan negara yang memiliki nilai 

kinerja ekspor dan investasi yang cukup tinggi dapat membantu negara lainnya di APEC 

dalam meningkatkan kinerja ekspor dan investasi nya, selanjutnya dalam  

pengembangan inovasi membutuhkan banyak pengeluaran pemerintah untuk Research 

& Development (R&D) namun masih memiliki resiko trial and error  yang tinggi, serta 

output balik yang sesuai.  

 

Kata Kunci: APEC, Fixed Effect Model (FEM), Foreign Direct Investment, Global 

Innovation Index, Goods and Services Export, dan Pertumbuhan Ekonomi. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan secara fisik kapasitas produksi 

barang maupun jasa di suatu negara pada periode tertentu, sehingga dapat dikatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perubahan yang berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih baik pada perekonomian suatu Negara. Proses 

peningkatan secara fisik kapasitas produksi barang maupun jasa biasa dicerminkan 

dengan adanya peningkatan pada pendapatan nasional atau Gross Domestic Product 

(GDP) yang merupakan salah satu indikator dalam kemajuan perekonomian Negara, 

termasuk bagi APEC yang merupakan suatu bentuk forum kerjasama antar 

negaranya.  

Forum kerja sama antar negara merupakan salah satu bentuk upaya dalam membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara-negara yang tergabung 

didalamnya. Salah satu forum kerja sama dalam bidang ekonomi adalah APEC. Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan suatu forum kerja sama antar 21 

ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989. Saat ini terdapat 21 

negara yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Canada, 

Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, 

New Zealand, the Philippines, Peru, Papua New Guinea, Russia, Singapore, Chinese 

Taipei, Thailand, the United States, dan Vietnam.  

Anggota APEC disebut “Ekonomi" mengingat setiap anggota saling berinteraksi 

sebagai entitas ekonomi. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik melalui perdagangan luar 
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negeri dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasannya, sehingga 

menciptakan peningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas ekonomi 

anggota (kemenlu.go.id, 2021). 

APEC turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasannya melalui 

pertukaran informasi kebijakan di masing-masing ekonomi. Sebagaimana tercantum 

dalam laporan World Bank 2013: kawasan Asia Pasifik tetap merupakan lokomotif 

pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis 

Eropa, hal ini terlihat dari estimasi tingkat pertumbuhan di APEC yang lebih tinggi 

dari dunia yang pada saat itu pertumbuhan ekonomi APEC pada nilai 4,2 persen 

ditahun 2013 dan meningkat menjadi 4,7 persen di tahun 2014, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi di dunia 3,1 persen di tahun 2013 dan 3,8 persen ditahun 2014 

(kemenlu.go.id, 2021). 

APEC turut mengurangi hambatan perdagangan, dan memperhalus perbedaan 

peraturan telah sehingga mendorong perdagangan yang pada akhirnya berdampak 

pada peningkatan kemakmuran, sehingga APEC telah tumbuh menjadi mesin dinamis 

pertumbuhan ekonomi dan salah satu forum regional terpenting di Asia-Pasifik yang 

mewakili sekitar 60 persen dari PDB dunia dan 48 persen perdagangan dunia pada 

tahun 2018 (apec.org, 2018). APEC menerapkan berbagai macam inisiatif untuk 

membantu mengintegrasikan ekonomi kawasan dan mempromosikan perdagangan 

sambil memperhatikan keberlanjutan dan kesetaraan sosial. Berikut data pertumbuhan 

ekonomi APEC pada tahun 2015-2019 : 

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di 16 Negara APEC (Dalam Persen) 

No  Country Name 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata 

1 Australia 2,19 2,77 2,37 2,94 1,9 2,43  

2 Canada 0,66 1 3,17 2,01 1,66 1,70  

3 Chile 2,3 1,71 1,19 3,95 1,05 2,04  

4 China 7,04 6,85 6,95 6,75 6,11 6,74  

5 Hong Kong SAR, China 2,39 2,17 3,79 2,86 -1,19 2,00  

6 Indonesia 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 5,03  

7 Korea, Rep 2,81 2,95 3,16 2,66 2,03 2,72  
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8 Malaysia 5,09 4,45 5,74 4,74 4,33 4,87  

9 Mexico 3,29 2,91 2,12 2,14 -0,15 2,06  

10 Philippines 6,35 7,15 6,93 6,34 6,04 6,56  

11 Peru 3,25 3,95 2,52 3,98 2,15 3,17  

12 Russian Federation -1,97 0,19 1,83 2,54 1,34 0,79  

13 Singapore 2,99 3,24 4,34 3,44 0,73 2,95  

14 Thailand 3,13 3,43 4,07 4,15 2,37 3,43  

15 United States 2,88 1,57 2,22 2,93 2,33 2,39  

16 Vietnam 6,68 6,21 6,81 7,08 7,02 6,76  

Rata-rata 3,48  

Sumber: World Bank, 2020. 

Tabel 1 menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di 16 Negara APEC selama 

periode tahun 2015-2019 dengan nilai 3,48 persen. Terdapat 5 negara yang memiliki 

nilai pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata, yaitu China (6,74%), Indonesia (5,03%), 

Malaysia (4,87%), Philippines (6.56%) dan Vietnam (6,63%) terlihat bahwa 5 negara 

tersebut merupakan negara yang berasal dari Benua Asia. Terdapat 11 negara lainnya 

yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih dari rendah dari rata-rata 

pertumbuhan ekonomi di 16 Negara APEC. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi 

yang paling tinggi diantara negara lainnya pada tahun 2015-2019 adalah Vietnam 

(6,76%), sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terendah yaitu Russian 

Federation dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonominya  yaitu 0,79 persen. 

 

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi  melalui beberapa indikator makroekonomi, 

salah satunya yaitu ekspor atas barang dan jasa atau goods and service export. 

Menurut penelitian  Gabriele (2006) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, 

ekspor jasa memang berdampak positif pada PDB. Namun, untuk negara berkembang 

berdampak sedikit lemah dibandingkan dengan kasus negara-negara maju. Hal 

tersebut juga selaras dengan penelitian Furuoka (2009) yang mengatakan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi di 

lima negara ASEAN, selain itu dalam penelitian lainnya menurut Uang (2002) 

menyatakan bahwa ekspor berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

Bakari & Mabrouki (2017) dengan menggunakan model VAR menunjukkan bahwa 
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ekspor dan impor tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Panama. Hal 

tersebut terjadi karena politik yang kuat dan ekonomi yang lemah, serta impor lebih 

dalam pertumbuhan ekonomi karena lebih dapat membantu menghasilkan produk 

yang nantinya akan diekspor.  

 

APEC fokus untuk mendorong dan memfasilitasi perdagangan melalui ekspor dan 

impor serta investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasannya, selaras dengan 

tujuan utamanya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan di Asia Pasifik. Berikut ini merupakan gambaran kinerja ekspor barang 

dan jasa di APEC :  

Tabel 2. Goods and Service Export pada Negara-negara APEC tahun 2015-2019 

(dalam % of GDP) 

No Negara 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata 

1 Australia 19,98 19,25 21,19 21,8 24,13 21,27 

2 Canada 31,85 31,5 31,41 32,08 31,64 31,70 

3 Chile 29,38 28,15 28,44 28,59 28,2 28,55 

4 China 21,35 19,58 19,69 19,11 18,42 19,63 

5 
Hong Kong 

SAR, China 
195,9 187,02 188,92 188,36 177,3       187,50 

6 Indonesia 21,16 19,09 20,18 20,97 18,41 19,96 

7 Korea, Rep. 42,99 40,13 40,93 41,63 39,83 41,10 

8 Malaysia 69,45 66,78 70,05 68,76 65,34 68,08 

9 Mexico 34,56 37,06 37,69 39,29 39,06 37,53 

10 Philippines 27,21 26,67 29,55 30,21 28,34 28,40 

11 Peru 21,29 22,6 24,72 25,38 24,19 23,64 

12 
Russian 

Federation 
28,7 25,85 26,09 30,52 28,31 27,89 

13 Singapore 178,38 165,09 170,71 177,68 173,52 173,08 

14 Thailand 67,64 67,06 66,68 64,87 59,74 65,20 

15 United States 12,44 11,87 12,09 12,23 11,72 12,07 

16 Vietnam 89,78 93.62 101,59 105,83 106,8 101,00 

Rata-rata 55,41 

Sumber: World Bank, 2020. 

Tabel 2. menunjukkan pada tahun 2015-2019, negara yang memiliki rata-rata ekspor 

tertinggi adalah Hongkong sebesar 187,50 persen dan negara yang memiliki rata-rata 

ekspor terendah adalah United States yaitu 12,07 persen. Data dalam tabel 
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menunjukkan bahwa masih banyak negara yang memiliki nilai dibawah rata-rata 

kinerja ekspor di APEC dan tidak merata secara keseluruhan. 

 

Gambar 1. Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Goods and 

Service Export Negara APEC Tahun 2014-2019. 

Sumber: Data diolah, 2021. 

 

Gambar 1 menunjukkan perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata 

Goods and Service Export negara APEC pada tahun 2014-2019. Apabila kita merujuk 

pada keadaan yang seharusnya terjadi maka peningkatan nilai ekspor akan diikuti 

oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun terlihat pada gambar bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tertinggi tidak selalu diikuti dengan nilai ekspor yang 

tinggi, terlihat pada negara yang memiliki nilai ekspor tertinggi yaitu Hongkong dan 

Singapore, namun pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di APEC bukanlah kedua 

negara tersebut melainkan China (RRC) dan Vietnam.  

 

Selain Goods and Service Export sebagai wujud cerminan atas tujuan utama APEC 

yang mendorong dan memfasilitasi perdagangan antar negara, selanjutnya yaitu 

tujuan utama APEC untuk menciptakan investasi yang lebih bebas dan terbuka di 
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kawasannya. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dalam hal ini juga dapat dipengaruhi 

oleh investasi yang masih tercakup dalam indikator makroekonomi dan beberapa 

teori pertumbuhan ekonomi seperti dalam teori pertumbuhan Solow yang didalamnya 

terdapat faktor akumulasi modal.  

 

Menurut Kholis, (2012)  setiap negara membutuhan modal untuk membiayai proyek 

pembangunannya. Apabila ternyata persediaan tabungan di dalam negeri tidak 

tercukupi, maka salah satu cara untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan 

menarik investasi asing langsung yaitu Foreign Direct Investment (FDI) kehadiran 

FDI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan melalui 

transfer aset, teknologi dan keterampilan manajerial untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Menurut beberapa penelitian mengenai Foreign Direct Investment yaitu 

Mohanasundaram & Karthikeyan (2015) di India , Behname (2012), Pandya & 

Sisombat (2017) di Australian, Dinh (2019) di beberapa negara berkembang, Sokang 

(2018) di Cambodia dan Kraja & Osmani (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel 

Foreign Direct Investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada penilitian Alfaro (2003) menyatakan bahwa 

Foreign Direct Investment berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perumbuhan 

ekonomi, hal ini selaras dengan penelitian Kholis (2012) banyaknya hambatan masuk 

bagi investor asing, birokrasi yang kurang efisien dan infrastruktur yang kurang 

mendukung dapat menjadi alasan mengapa negara kurang diminati oleh investor 

asing. Oleh karena itu, investasi tidak berkontribusi mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Berikut ini merupakan tabel  Foreign Direct Investment pada negara-

negara APEC : 

 

Tabel 3. Foreign Direct Investment pada Negara-negara APEC tahun 2015-2019  

(net inflows % of GDP) 

No. Country Name 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata 

1 Australia 3,47 3,56 3,57 4,26 2,88 3,55 

2 Canada 3,85 2,24 1,76 2,71 2,76 2,66 
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3 Chile 8,56 4,92 2,21 2,46 4,23 4,48 

4 China 2,19 1,56 1,35 1,69 1,09 1,58 

5 
Hong Kong SAR, 

China 
58,52 41,53 36,4 26,83 14,53 35,56 

6 Indonesia 2,3 0,49 2,02 1,81 2,23 1,77 

7 Korea, Rep 0,28 0,81 1,1 0,71 0,64 0,71 

8 Malaysia 3,27 4,47 2,94 2,39 2,1 3,03 

9 Mexico 3,05 3,6 2,85 3,09 2,33 2,98 

10 Philippines 1,84 2,6 3,12 2,87 2,04 2,49 

11 Peru 4,38 3,51 3,25 2,92 3,92 3,60 

12 Russian Federation 0,5 2,55 1,81 0,53 1,88 1,45 

13 Singapore 2,65 22,19 28,6 24,39 28,35 25,88 

14 Thailand 2,22 0,68 1,8 2,61 1,13 1,69 

15 United States 2,81 2,54 1,88 1,27 1,65 2,03 

16 Vietnam 6,11 6,14 6,3 6,32 6,15 6,20 

Rata-rata 6,23 

Sumber: World Bank, 2020. 

Tabel 3 menunjukkan  Foreign Direct Investment di negara-negara APEC pada 

Tahun 2015-2019, negara yang memiliki rata-rata nilai tertinggi adalah Hongkong 

yaitu 35,56 persen dan negara yang memiliki rata-rata nilai yang terendah adalah 

Korea yaitu 0,71 persen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Nilai 

Foreign Direct Investment Negara APEC pada tahun 2014-2019. 

Sumber: Data diolah, 2021. 
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Gambar 2. menunjukkan perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata 

nilai Foreign Direct Investment (FDI) negara APEC pada tahun 2014-2019. Jika 

merujuk pada keadaan yang seharusnya terjadi maka nilai FDI sebagai suntikan 

investasi yang tinggi akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun 

terlihat pada grafik bahwa pertumbuhan ekonomi yang tertinggi tidak selalu diikuti 

dengan nilai FDI yang tinggi, terlihat pada negara yang memiliki nilai FDI tertinggi 

yaitu Hongkong dan Singapore, namun pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di 

APEC bukanlah kedua negara tersebut melainkan China (RRC) dan Vietnam. 

Apabila kita membandingkan kedua negara dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi tersebut yaitu China (RRC) dan Vietnam maka dapat terlihat bahwa Vietnam 

memiliki nilai FDI yang lebih tinggi dibandingkan dengan China (RRC) walaupun 

pertumbuhan ekonomi di China (RRC) memiliki angka yang lebih besar 

dibandingkan Vietnam. 

 

Salah satu hal lainnya yang mendasari pertumbuhan ekonomi adalah inovasi, yang 

masih berkaitan dalam beberapa teori pertumbuhan ekonomi seperti teori 

pertumbuhan Solow yang didalamnya terdapat faktor teknologi.  Menurut Cheung 

(2014) Inovasi merupakan fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi, yang tidak hanya memungkinkan perusahaan, namun juga industri dan 

bahkan negara, untuk bersaing satu sama lain. Dengan demikian, mereka mencapai 

tingkat produksi dan distribusi barang dan jasa yang lebih tinggi dengan beberapa 

cara. Sehingga menghasilkan perubahan yang dapat menambah keunggulan 

kompetitif perusahaan, industri, dan negara yang pada akhirnya berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi Negara. 

 

Dalam dekade terakhir telah ditandai dengan peningkatan internasionalisasi 

lingkungan bisnis dengan efek dari dua fenomena substansial - globalisasi dan 

perubahan teknologi (PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, 2004). Kompetensi dalam 

sebuah pencapaian keberhasilan ekspor dianggap sebagai tanda utama daya saing di 

pasar perdagangan global dan dianggap sangat terkait terhadap inovasi yang 



 
9 

 

membantu perusahaan dalam menembus operasi bisnis mereka dengan cara 

mengekspor dan perusahaan yang sangat inovatif dapat mengatasi ketertinggalan 

mereka dalam persaingan (Peynirci, dkk, 2019) 

 

Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization bekerja 

sama dengan organisasi serta institusi lainnya dalam menghasilkan Global Innovation 

Index (GII) atau indeks inovasi yang didasarkan pada data subjektif dan objektif yang 

berasal dari beberapa sumber, termasuk  International Telecommunication Union, 

World Bank, dan World Economic Forum. GII dihitung dengan mengambil rata-rata 

skor sederhana dalam dua sub-indeks, indeks input inovasi dan indeks output inovasi, 

yang masing-masing terdiri dari lima dan dua pilar. 

 

Masing-masing pilar dalam GII menggambarkan atribut inovasi, dan terdiri dari lima 

indikator, dan skornya dihitung dengan metode rata-rata tertimbang. Ketujuh pilar 

tersebut adalah Institutions, Human Capital and Research, Infrastructure, Market 

Sophistication, Bisnis Sophistication, Knowledge and Technology Outputs, dan 

Creative Output. Dengan perhitungan score 0-100, dimana semakin tinggi score yang 

diberikan maka semakin tinggi inovasi disuatu negara (globalinnovationindex.org, 

2020). 

 

Menurut studi Cheung (2014) di Washington; Chao, Zhang & Qian (2019) di China; 

Haq (2018) di Canada dan Korea Selatan, Molnar (2015) di Uni Eropa ; Pessoa 

(2007) dan Pece di Irlandia dan Swedia, Simona & Salisteanu (2015) di CEE 

Countries, menyatakan hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa inovasi memiliki 

hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada penelitian  

Vuckovic (2016) di pasar negara-negara berkembang menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang positif secara statistik antara inovasi dan pertumbuhan 

ekonomi, hal ini terjadi apabila Research & Development (R&D) yang dikembangkan 

untuk aplikasi paten justru menurunkan FDI, sehingga saat R&D naik maka 

pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Hal tersebut juga sejalan menurut penelitian 

Pala (2019) dalam beberapa kasus dibeberapa negara seperti Iran, Meksiko, Tunusia, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cornell_University&usg=ALkJrhhPikmAypV9BtkyXNLl6pJE8lJsYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/INSEAD&usg=ALkJrhjnIFL0YO3-1xcWVzg5aUL5F04tLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization&usg=ALkJrhioxjGqngZTNnxEttdV-cWS_ZVsgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union&usg=ALkJrhhfXUS95aDQ-U_uRK16OFwobn6Gsw


 
10 

 

dan Uzbekistan menghasilkan pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di negaranya. Berikut merupakan tabel data inovasi negara-negara APEC 

yang diukur melalui Global Innovation Index : 

Tabel 4. Global Innovation Index pada Negara-negara APEC Tahun 2015-2019 

No. Country Name 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata 

1 Australia 55,22 53,07 51,83 51.98 50,34 52,62 

2 Canada 55,73 54.,1 53,65 52.98 53,88 54,42 

3 Chile 41,2 38,41 38,7 37.79 36,64 38,74 

4 China 47,47 50,57 52,54 53.06 54,82 51,35 

5 
Hong Kong 

SAR, China 
57,23 55,69 53,88 54.62 55,54 55,59 

6 Indonesia 29,79 29,07 30,1 29.8 29,72 29,67 

7 Korea, Rep 56,26 57,18 57,7 56.63 56,55 56,92 

8 Malaysia 45,98 43,36 42,72 43.16 42,68 43,69 

9 Mexico 38,03 34,56 35,79 35.34 36,06 36,11 

10 Philippines 31,05 31,83 32,48 31.56 36,18 32,89 

11 Peru 34,87 32,51 32,9 31.8 32,93 33,30 

12 
Russian 

Federation 
39,32 38,5 38,76 37.9 37,62 38,55 

13 Singapore 59,36 59,16 58,69 59.83 58,37 58,90 

14 Thailand 38,1 36,51 37,57 38 38,63 37,76 

15 United States 60,1 61,4 61,4 59.81 61,73 61,16 

16 Vietnam 38,35 35.37 38,34 37.94 38,84 38,51 

Rata-rata 45,01 

Sumber: Global Innovation Index, 2020 

 

Tabel 4 menunjukkan Global Innovation Index di negara-negara APEC pada tahun 

2015-2019, negara yang memiliki rata-rata  nilai indeks tertinggi adalah United States 

dengan nilai indeks 61,16 dan negara dengan nilai rata-rata indeks terendah adalah 

Indonesia dengan nilai indeks 29,67. APEC selalu berupaya dalam meningkatkan 

inovasi untuk negara-negaranya melalui Policy Partnership for Science, Technology 

and Innovation (PPSTI)  yaitu merupakan kemitraan mengenai ilmu pengetahuan, 

teknologi dan inovasi. Pertemuan ini telah berlangsung selama 17 kali yang diadakan 

mulai tahun 2016, PPSTI memiliki misi untuk mendukung pengembangan kerjasama 

iptek serta rekomendasi kebijakan iptek yang efektif di APEC melalui kerjasama 

antara pemerintah, akademisi, sektor swasta dan forum APEC lainnya. Diharapkan 
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melalui kemitraan tersebut inovasi melalui iptek, jurnal ilmiah, serta cakupan lainnya 

dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang 

tergabung didalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Nilai 

Innovation Index Negara APEC pada tahun 2014-2019 

Sumber: Data diolah, 2021. 

 

Gambar 3 menunjukkan perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata 

nilai innovation index negara APEC pada tahun 2014-2019. Jika merujuk pada 

keadaan yang seharusnya terjadi maka nilai innovation index yang mencerminkan 

inovasi untuk menciptakan pembaharuan dalam berbagai bidang sehingga dapat 

diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun terlihat pada grafik bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tertinggi tidak selalu diikuti dengan nilai indeks inovasi 

yang tinggi juga, terlihat pada negara yang memiliki nilai indeks inovasi tertinggi 

yaitu United States dan Singapore, namun pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di 

APEC bukanlah kedua negara tersebut melainkan China (RRC) dan Vietnam. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output yang terus menerus dalam 

jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi sesuatu 
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keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

(Mankiw, 2016). APEC merupakan merupakan suatu forum kerja sama antar 21 

ekonomi di lingkar Samudera Pasifik dengan tujuan utama yaitu mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. APEC 

dibangun untuk mendorong dan memfasilitasi perdagangan serta investasi yang lebih 

bebas dan terbuka di kawasannya, sehingga dapat meningkatkan kerja sama dalam 

pengembangan kapasitas ekonomi anggotanya. Sehingga untuk dapat melihat atas sisi 

perdagangan dan investasi dalam APEC maka ekspor dan FDI dapat menjadi salah 

satu proyeksi atas kedua tujuan utama APEC tersebut.  

Namun nyatanya kinerja ekspor dan investasi di APEC masih menonjol hanya di 

negara-negara tertentu saja, salah satu tujuan utama APEC adalah  meningkatkan 

kinerja ekspor dan investasi secara merata di seluruh negara anggota APEC. Terlihat 

juga bahwa negara yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi 

bukan merupakan negara yang memiliki kinerja ekspor, investasi, dan inovasi yang 

tertinggi di kawasannya.  

Pertumbuhan ekonomi pada saat ini tak lagi hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, 

namun faktor non-ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Seperti inovasi yang dilakukan masing-masing negara, 

sehingga keunggulan yang ditawarkan oleh masing-masing negara karena adanya 

globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan media dapat merepresentasikan 

premis untuk pertumbuhan ekonomi. APEC turut serta selalu berupaya untuk 

mengingkatkan inovasi untuk negara-negaranya melalui Policy Partnership for 

Science, Technology and Innovation (PPSTI)  yang merupakan kemitraan mengenai 

ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. PPSTI memiliki misi untuk mendukung 

pengembangan kerjasama iptek serta rekomendasi kebijakan iptek yang lebih efektif 

di APEC melalui kerjasama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta dan forum 

APEC lainnya. Diharapkan melalui kemitraan  PPSTI tersebut inovasi melalui iptek, 

jurnal ilmiah, serta cakupan lainnya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di negara-negara yang tergabung didalamnya.  
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Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil 

berbeda-beda dan inkonsistensi maka rumusan masalah yang dibentuk adalah: 

 

1. Apakah pengaruh kinerja Export terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara 

yang tergabung dalam APEC? 

2. Apakah pengaruh Foreign Direct Investment terhadap pertumbuhan ekonomi di 

negara-negara yang tergabung dalam APEC? 

3. Apakah pengaruh Inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang 

tergabung dalam APEC? 

4. Apakah pengaruh Export, Foreign Direct Investment, dan Inovasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama di negara-negara yang tergabung 

dalam APEC? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kinerja Export terhadap pertumbuhan ekonomi di 

negara-negara yang tergabung dalam APEC. 

2. Menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment terhadap pertumbuhan 

ekonomi di negara-negara yang tergabung dalam APEC. 

3. Menganalisis pengaruh Inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara 

yang tergabung kedalam APEC. 

4. Menganalisis pengaruh Export, Foreign Direct Investment, dan  Inovasi  secara 

bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang tergabung 

kedalam APEC. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya 

untuk bidang yang sama.  Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah 
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satu bahan pengatur kebijakan untuk para pengambil kebijakan sehingga dapat 

terciptanya tujuan utama APEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan di negara-negara yang tergabung didalamnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Teoritis 

 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan janka panjang 

kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi 

untuk penduduknya. Terdapat tiga komponen utama dalam definisi tersebut, yaitu: 

pertama, pertumbuhan ekonomi terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus 

persediaan barang; kedua, salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi 

dalam derajat pertumbuhan kemampuan penyediaan aneka macam barang kepada 

penduduknya adalah teknologi yang maju; ketiga, penggunaan teknologi secara luas 

dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi 

sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat 

dimanfaatkan secara tepat (Marselina, 2018) 

Salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Gross Domectic 

Bruto (GDP). Menurut Kuznet, GDP diartikan sebagai nilai keseluruhan semua 

barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah dan jangka waktu tersebut. GDP 

dapat dihitung melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan 

pendapatan. Rumus dalam menghitung pendekatan pengeluaran adalah : 

Y= C+I+G+(X-M) 
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Dimana C adalah konsumsi yang dilakukan rumah tangga; I sebagai investasi: G 

sebagai pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan X&M sebagai ekspor dan 

impor yang melibatkan sektor  perdagangan luar negeri (Marselina, 2018) 

a. Teori Pertumbuhan Solow 

 

Model pertumbuhan Solow merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi yang 

memberikan analisis statis keterkaitan antara akumulasi modal, pertumbuhan 

penduduk, dan perkembangan teknologi serta pengaruh ketiganya terhadap tingkat 

produksi output. Model ini memberikan jawaban atas pertumbuhan ekonmi disuatu 

negara dapat lebih cepat daripada negara lainnya. Robert Solow berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi dapat tercapai jika rangkaian yang bersumber pada manusia, 

modal, dan teknologi yang modern dapat dikombinasikan dengan baik. Dalam 

memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja dapat dikombinasikan dalam 

berbagai model seperti dalam rumus berikut (Marselina, 2018) : 

Q=f (C,L) 

Keterangan : 

Q = Jumlah output  yang dihasilkan  

C = Capital 

L = Labour  

 

2. Ekspor 

Mankiw (2006) menyatakan ekspor merupakan kegiatan menjual barang ataupun jasa 

keluar negeri. Perdagangan yang menjual produk dan jasa keluar negeri, yaitu ekspor  

akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi tingkat 

produktivitas barang-barang yang diekspor maka akan memberikan dampak yang 

lebih tinggi pula pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Menurut Tambunan (2000) terdapat 2 teori yang mendasari dalam perdagangan 

internasional yaitu teori klasik dan teori modern.  
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1) Teori Klasik  

a. Keunggulan Absolut  

Teori dari Adam Smith mengenai teori keunggulan absolut biasa disebut dengan teori 

murni perdagangan Internasional. Dasar dari pemikiran teori ini adalah suatu negara 

akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor dari jenis barang tertentu, dimana negara 

tersebut memiliki keunggulan absolut (absolute advantage) dan tidak memproduksi 

jenis barang lain serta tidak mempunyai keunggulan absolut (absolute disadvantage) 

terhadap negara lain yang memproduksi jenis barang yang sama. Dengan kata lain, 

suatu negara yang akan melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan jenis barang 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini menekankan dalam efisien 

penggunaan input yang dalam proses produksi sangat menentukan keunggulan dan 

daya saing. 

 

b. Teori Keunggulan Komparatif  

Dalam teori keunggulan komparatif yang di kemukakan oleh J.S. Mill dan David 

Ricardo merupakan kritik dan penyempurnaan terhadap teori Adam Smith yaitu teori 

keunggulan absolut. Dasar pemikiran kedua tokoh ekonomi ini adalah bahwa 

terjadinya perdagangan Internasional pada dasarnya tidak berbeda. J.S. Mill memiliki 

anggapan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu 

bila negara tersebut mempunyai keunggulan kompartif (comparative advantage) 

terbesar. Menurut David Ricardo antara dua negara akan melakukan perdagangan 

ekspor atau impor jika masing-masing negara memiliki biaya relatif rendah untuk 

jenis barang yang berebeda maka ia menekankan pada perbedaan efisiensi relatif 

antar negara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar 

terjadinya perdagangan internasional. 

2) Teori Modern (H-O)  

Teori Hecksher dan Ohlin (H-O) biasa disebut dengan teori proporsi (factor 

proportion) atau teori faktor ketersediaan (factor endowment). Dasar teori ini yaitu 

perdagangan internasional terjadi jika opportunity cost berbeda di antara kedua 
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negara tersebut. Perbedaan ongkos disebabkan karena adanya perbedaan dalam 

jumlah faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan baku. Dengan 

adanya faktor ketersediaan yang berbeda, serta kesesuaian ketentuan hukum pasar 

maka harga dari faktor-faktor produksi antar kedua negara dapat berbeda.  

Ekspor barang dan jasa atau Goods and Services Export mewakili nilai semua barang 

dan layanan pasar lainnya yang disediakan untuk seluruh dunia. Mereka termasuk 

nilai barang dagangan, pengiriman, asuransi, transportasi, perjalanan, royalti, biaya 

lisensi, dan layanan lainnya, seperti komunikasi, konstruksi, keuangan, informasi, 

bisnis, pribadi, dan layanan pemerintah. Mereka mengecualikan kompensasi 

karyawan dan pendapatan investasi (sebelumnya disebut layanan faktor) dan 

pembayaran transfer (World bank, 2019). 

3.  Foreign Direct Investment  

Menurut Sokang (2018) dalam proses pertumbuhan ekonomi di negara mana pun 

salah satu faktor penguatnya adalah transaksi komersial dan Foreign Direct 

Investment (FDI). Terbukanya pasar dalam pertumbuhan ekonomi sebagian besar 

disebabkan oleh akumulasi modal alam dan transfer teknologi. Para eksportir akan 

berusaha melalui persaingan untuk memasuki pasar luar negeri dengan menggunakan 

inovasi dan teknologi produksi. FDI meningkatkan kemampuan ekspor di negara tuan 

rumah dan menyebabkan peningkatan keuntungan pada devisa sebagian besar di 

negara berkembang. Mereka juga meningkatkan penyediaan dana untuk investasi 

dalam negeri, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memperkuat transfer 

teknologi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi total. 

Teori Harrod-Domar menganilis persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu 

negar agar pereknomiannya dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang 

secara lebih kuat atau steady growth, Harrod-Domar beranggapan bahwa investasi 

dalam proses pertumbuhan ekonomi disuatu negara memiliki dua peran penting 

dalam mempengaruhi perekonomian. Pertama, investasi berperan sebagai faktor yang 

dapat menciptakan pendapatan sehingga investasi dalam hal ini mempengaruhi sisi 
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permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian 

dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi mempengaruhi dalam sisi 

penawaran. Perspektif waktu yang lebih panjang membentuk pengeluaran investasi 

tidak hanya mampu mempengaruhi permintaan agregat, namun mampu 

mempengaruhi penawaran agregat melalui perubahan kapasitas produksi. Dalam 

jangka panjang, faktor investasi yang dinotasikan I akan menambah stok kapital 

seperti pabrik industri, jalan, mesin dan sebagainya. Dengan demikian investasi sama 

dengan perubahan stok kapital atau dapat dinyatakan sebagai berikut: 

I = ΔK 

Peningkatan stok kapital dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi 

masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi berarti peningkatan penawaran 

agregatif (Marselina, 2018) 

 

4. Inovasi 

Menurut KBBI inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal pembaharuan 

atau  penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal 

sebelumnya dalam hal ini dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Inovasi dapat 

ditemukan melalui penelitian dan pengembangan, kedua hal ini memiliki peran yang 

tidak terbantahkan dalam meningkatkan daya saing suatu negara atau wilayah dan 

juga secara tidak langsung dalam menciptakan kesejahteraan dan ekonomi 

masyarakat (Molnar, 2015). Robert Solow mengembangkan teori pertumbuhan 

ekonomi Neo Klasik yang didalamnya mengakui pentingnya inovasi dalam 

merangsang pertumbuhan, sehingga diharpkan dapat menghasilkan kemajuan 

teknologi dan meningkatkan produktivitas. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia (Marselina, 

2018) 

 

Penentu pertumbuhan ekonomi yang paling signifikan adalah pengetahuan, 

khususnya yang diamati dalam teori pertumbuhan baru dengan memfokuskan pada 

model pertumbuhan endogen dan pendekatan evolusioner untuk menghadirkan 
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kompleksitas perubahan teknologi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Saat ini, 

negara-negara maju sebagian besar mendasarkan pertumbuhan ekonominya pada 

penciptaan dan penggunaan pengetahuan (Vuckovic, 2016). Menurut (Haq, 2018) 

peningkatan taraf hidup disebabkan oleh inovasi yang merupakan tujuan akhir 

ekonomi. Selain itu, inovasi penting untuk membantu mengatasi tantangan global 

seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang akan menjadi 

pendorong utama kemakmuran ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan dan 

membantu kita mengatasi tantangan utama yang dihadapi masyarakat.  

 

a. Global Innovation Index 

 

Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization bekerja 

sama dengan organisasi serta institusi lainnya dalam menghasilkan Global Innovation 

Index (GII) yaitu peringkat tahunan negara berdasarkan kapasitasnya dan 

keberhasilannya dalam inovasi.  GII atau indeks inovasi didasarkan pada data 

subjektif berupa pandangan atas beberapa mitra yang mendukung dalam Global 

Innovation Index report seperti asosiasi industri, konsultan, dan para akademisi 

melalui pertanyaan survei dari World Economic Forum’s Executive Opinion Survey 

(EOS),  serta data objektif seperti data finansial, sumber daya manusia, teknologi, dan 

data lainnya yang berasal dari beberapa sumber termasuk  International 

Telecommunication Union, UNESCO, World Bank, dan World Economic Forum. 

Terdapat 2 indeks yang menciptakan GII yaitu indeks input inovasi dan indeks output 

inovasi, yang masing-masing terdiri dari lima dan dua pilar. Masing-masing pilar ini 

menggambarkan atribut inovasi, ketujuh pilar tersebut yaitu: 

 

• Institusi (Institution) 

Institusi dinilai atas beberapa lingkup lingkungan  yaitu politik, regulasi, dan 

bisnis. Dimana secara keseluruhan mengukur tingkat stabilitas dan resiko 

politik dan hukum yang mempengaruhi operasi bisnis. Kemudian, 

mencerminkan sejauh mana efektivitas pemerintah dalam persepsi kredibilitas 

pelayan publik dan kualitas pemerintah terhadap suatu kebijakan. Selain itu 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cornell_University&usg=ALkJrhhPikmAypV9BtkyXNLl6pJE8lJsYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/INSEAD&usg=ALkJrhjnIFL0YO3-1xcWVzg5aUL5F04tLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization&usg=ALkJrhioxjGqngZTNnxEttdV-cWS_ZVsgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union&usg=ALkJrhhfXUS95aDQ-U_uRK16OFwobn6Gsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union&usg=ALkJrhhfXUS95aDQ-U_uRK16OFwobn6Gsw
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melihat persepsi sejauh mana kualitas penegakan kontrak, hak milik, dan 

pengadilan serta mengenai biaya redundansi sebagai pembayaran pesangon 

pada pekerja. 

• Sumber daya manusia dan penelitian (Human Capital and Research) 

Pilar ini dilihat melalui tingkat pendidikan, seperti pengeluaran pemerintah 

untuk pendidikan, tingkat ekspektasi sekolah, lulusan pendidikan, dan lainnya. 

Kemudian seiring dengan sumber daya manusianya maka diharapkan dapat 

membantu pengembangan inovasi melalui penelitian-penelitian yang dapat 

dilakukan manusia. 

• Infrastuktur (Infrastucture) 

Infrastruktur dalam pilar ini lebih melihat sejauh mana informasi dan 

teknologi komunikasi dapat digunakan dan diakses, serta bagaimana 

pemerintah dapat memperdayakan teknologi komunikasi dalam pelayanannya. 

Lebih lanjutnya, pilar ini mencerminkan sejauh mana infrastruktur secara 

umum seperti kelancaran logistik. 

• Kecanggihan Pasar (Market Sophistication) 

Kecanggihan atau kemudahan suatu pasar dapat diakses dicerminkan melalui 

suatu nilai kredit pembayaran yang dilakukan konsumen, kemudian 

didalamnya terdapat nilai investasi, skala pasar, serta persaingan pasar. 

• Kecanggihan Bisnis (Business Sophistication) 

Pilar ini dapat dicerminkan melalui sejauh mana pengetahuan dan intelektual 

pekerja bisnis dalam meningkatkan performa bisnis, keuangan, penilaian 

suatu pekerja sebagai sumber daya, serta hal lainnya yang mempermudah 

suatu kegiatan bisnis.  

• Pengetahuan dan Teknologi (Knowledge and Technology Outputs) 

Pilar ini lebih mendalami sejauh mana pengetahuan mengenai kreativitas 

pengembangan yang berdampak pada produktivitas tenaga kerja, 

pengembangan bisnis baru melalui pengetahuan dan pengembangan 

teknologi.  
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• Creative Outputs 

Pada pilar ini, inovasi dicerminkan dengan suatu output barang dan jasa dapat 

dikemas dengan sesuatu yang menarik dan inovatif. Branding strategy 

diharapkan dapat menambah value suatu barang produksi, tentunya hal 

tersebut dilakukan melalui suatu kreativitas dan diselaraskan melalui 

pemanfaatan teknologi dan informasi yang ada. 

(globalinnovationindex.org, 2020). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 5. Penelitian Terdahulu 
No NamaPenulis/ 

Tahun 

Penelitian/ Judul  

Variabel Teknis 

Analisis 

Hasil  

1. Alvaro, Laura/ 

2003/ Foreign 

Direct 

Investment and 

Growth: Does 

the Sector 

Matter? 

Foreign direct 

investment dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Fixed effect 

model 

FDI memberikan efek ambigu pada 

pertumbuhan. Asing langsung 

Namun investasi di sektor primer 

cenderung berdampak negatif pada 

pertumbuhan, sedangkan 

investasi di bidang manufaktur yang 

positif, serta bukti dari sektor jasa 

tidak jelas. 

 

2.  Impact Of 

Exports And 

Imports On 

Economic 

Growth: New 

Evidence From 

Panama 

/2017/S.Bakari 

& M.Mabrouki 

 

Ekspor, 

Impor, dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Model VAR 

dan Uji 

Granger-

Causality  

Ekspor dan impor tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Panama. Namun ditemukan bahwa 

terdapat bukti kuat kausalitas dua 

arah dari impor ke pertumbuhan 

ekonomi dan dari ekspor ke 

pertumbuhan ekonomi.  

3. Mehdi Behname 

/2012/Foreign 

Direct 

Investment and 

Economic 

Growth: 

Evidence from 

Southern Asia 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Foreign Direct 

Investment, 

sumberdaya 

manusia, 

inflasi dan 

kesenjangan 

ekonomi 

 

Fixed effect 

model 

Hasil menunjukkan  bahwa foreign 

direct investment dan sumber daya 

manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan populasi, inflasi serta 

kesenjangan teknologi berpengaruh 

megatif dan sginifikan teradap 

pertumbuhan ekonomi di Southern 

Asia 

4. Exports and 

Economic 

Growth in 

Ekspor dan 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Fixed Effect 

Model 

Terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara ekspor dan 

pertumbuhan ekonomi di lima negara 
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ASEAN 

Countries : 

Evidence from 

Panel Data 

/2009/F.Furuoka 

 

ASEAN. 

 

5. Exports of 

Services, 

Exports of 

Goods, and 

Economic 

Growth in 

Developing 

Countries./2006

/A. Gabriele 

 

Exports of 

Services, 

Exports of 

Goods, dan 

Economic 

Growth 

Regression 

Models 

Dalam jangka panjang, ekspor jasa 

memang berdampak positif pada 

PDB dan pertumbuhan ekonomi di 

negara berkembang. Namun, untuk 

negara berkembang ekspor jasa 

memiliki hubungan dengan 

pertumbuhan PDB yang lebih lemah 

dibandingkan dengan kasus negara 

maju 

6. Dampak 

Foreign Direct 

Investment 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia/2012/

Kholis, M. 

 

FDI, Ekspor 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pooled Least 

Square (PLS) 

Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa pertumbuhan FDI berdampak 

negatif pada pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, sedangkan pertumbuhan 

ekspor memiliki efek positif pada 

pertumbuhan ekonomi.  

7. Foreign Direct 

Investment And 

Economic 

Growth: 

Empirical 

Evidence From 

India 

/2015/T.Mohana

sundaram & P. 

Karthikeyan 

 

FDI dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Uji Korelasi, 

Uji Kausalitas 

Granger, Uji 

Kointegrasi 

Johansen Dan 

Vektor 

Autoregresi 

(VAR) 

Studi ini mengeksplorasi hubungan 

positif antara aliran masuk FDI dan 

PDB dalam perekonomian India. 

Studi ini mengeksplorasi hubungan 

searah yang mengalir dari FDI ke 

PDB. 

8. Pengaruh 

Korupsi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi  Studi 

Empiris Negara-

Negara Asia 

Pasifik/2016/ 

Nawatmi 

 

CPI, FDI, 

Pengeluaran 

pemerintah 

bidang 

kesehatan, dan 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Fixed Effect 

Model 

Berdasarkan hasil regresi, korupsi 

memilki signifikansi yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi 12 

negara di Asia Pasifik. Artinya, 

korupsi (Corruption Perception 

Index/CPI) bukan menjadi grease of 

wheel atau pelicin roda 

perekonomian negara-negara tersebut 

9. Impact Of 

Innovative 

Environment On 

Economic 

Growth:  An 

Examination Of 

State Per Capita 

Indeks 

inovasi, PDB 

riil perkapita, 

Human capital 

OLS dan SUR 

regression 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lingkungan 

inovatif secara keseluruhan akan 

mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi suatu negar. Secara statistik, 

pendapatan per kapita pribadi yang 

lebih tinggi dikaitkan dengan 
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GDP And 

Personal 

Income/2014/ 

L.Cheung 

ketersediaan sumber daya manusia 

untuk kegiatan inovatif dan 

keberadaan dinamika ekonomi yang 

memfasilitasi kegiatan tersebut.  

 

10. Innovation and 

economic 

growth: An 

empirical 

analysis for 

CEE 

countries/2015/

Pecea, Simonab, 

dan Salistean 

 

Jumlah paten, 

Jumlah merek 

dagang, 

Pengeluaran 

R&D, 

Pertumbuhan 

ekonomi. 

Model Regresi 

Berganda 

Hasil dalam penelitian menunjukkan 

bukti hubungan positif antara 

pertumbuhan ekonomi dan inovasi 

pada Negara Central and Eastern 

Europe (CEE) 

11. The Impact of 

Foreign Direct 

Investment on 

the Economic 

Growth in 

Cambodia: 

Empirical 

Evidence/2018/

K.Sokang 

 

FDI, 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Model Regresi 

Berganda dan 

Matriks 

Korelasi 

Hasil studi tersebut mengungkapkan 

bahwa FDI berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kamboja. Studi tersebut 

merekomendasikan bahwa 

pemerintah harus melakukan 

reformasi di pasar domestik untuk 

menarik lebih banyak FDI di 

Kamboja. 

14 The Effect of 

Innovation-

Driven Strategy 

on Green 

Economic 

Development in 

China—An 

Empirical Study 

of Smart 

Cities/2019/ 
W.Cao, 

Y.Zhang, dan 

P.Qia 

Pembangunan 

hijau, Inovasi, 

Pembangunan 

Ekonomi. 

Panel data 

model 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi yang digerakkan oleh inovasi 

memiliki efek positif pada 

pembangunan hijau, sementara 

berbagai indikator yang didorong 

oleh inovasi memainkan peran yang 

berbeda dalam mempromosikan 

pembangunan ekonomi hijau. Secara 

praktis, penelitian ini memberikan 

acuan pengambilan keputusan untuk 

perumusan kebijakan pembangunan 

berkelanjutan di negara berkembang, 

khususnya di negara berkembang. 
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15. Impact of 

Innovation on 

Economic 

Development: 

Cross Nation 

Comparison of 

Canada, South 

Korea and 

Pakistan/2018/ 

I.Haq 

Innovation, 

Economic 

Growth, FDI 

Inflows, 

R&D 

Expenditures 

Fixed Effect 

Model 

Hasilnya menegaskan hubungan 

positif antara inovasi dan 

pertumbuhan ekonomi negara yang 

mengendalikan faktor arus masuk 

FDI, pengeluaran R&D, ekspor 

teknologi tinggi, penduduk aplikasi 

paten, dan jurnal ilmiah & teknis. 

Sehingga, inovasi teknologi memiliki 

pengaruh yang besar terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi 

negara, oleh karena itu sangat penting 

untuk membuat kebijakan yang kuat 

untuk menarik investor asing agar 

mencurahkan sumber daya di negara 

tuan rumah untuk pembangunan. 

 

16. Analysis of the 

relationship 

among 

innovation 

performance, 

economic 

development 

and social 

welfare/2015/ 
L.Molnar. 

R&D, 

Innovation, 

Economic 

development, 

social 

welfare 

Analisis 

Korelasi 

Hasil yang membuktikan bahwa 

hubungan antara kinerja inovasi, 

perkembangan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial negara sangat 

kuat dan signifikan secara statistik. 

Lebih lanjut, analisis yang diuraikan 

dalam makalah ini juga membuktikan 

bahwa peningkatan kinerja inovasi 

berpengaruh positif pada dimensi 

kesejahteraan sosial yang berbeda. 

 

17. The relationship 

between 

innovation and 

economic 

growth in 

emerging 

economies/2016

/M.Vuckovic 

Innovation, 

Economic 

Growth, 

Foreign 

Direct 

Investments 

Model Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang 

signifikan secara statistik antara 

inovasi dan pertumbuhan ekonomi.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan oleh faktor ekonomi dan faktor non- 

ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Salah 

satu faktor non-makroekonomi dalam pertumbuhan ekonomi yaitu inovasi, dimana 

inovasi memegang peranan penting dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan 

kemajuan zaman yang selalu berubah, sehingga pembaruan sangat dibutuhkan. Di sisi 

lain, inovasi merupakan salah satu hal yang digunakan negara dalam berdaya saing di 
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negara lain, saat inovasi di suatu negara memiliki nilai yang baik maka hal tersebut 

akan membantu merepresentasikan pertumbuhan ekonomi. 

Perdagangan internasional dan investasi merupakan salah satu faktor makroekonomi  

dalam pendorong pertumbuhan ekonomi, dua hal tersebut sejalan dengan tujuan 

utama APEC. APEC merupakan merupakan suatu forum kerja sama antar 21 

ekonomi di lingkar Samudera Pasifik dengan tujuan utama yaitu mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini 

dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan serta investasi yang 

lebih bebas dan terbuka di kawasannya, sehingga dapat meningkatkan kerja sama 

dalam pengembangan kapasitas ekonomi anggotanya. Proksi atas kedua tujuan 

tersebut dapat berupa nilai ekspor di negara tersebut dan nilai Foreign Direct 

Investment (FDI).  

Nilai ekspor yang semakin tinggi mencerminkan produktivitas barang-barang yang 

diekspor tinggi sehingga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, selanjutnya nilai investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan 

pendapatan suatu negara berupa penanaman modal asing atau FDI. Saat investasi naik 

maka dapat mempengaruhi kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan 

stok modal. 
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Gambar 4. Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Diduga kinerja Goods and Service Export berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi APEC.  

2. Diduga Foreign Direct Investment berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi APEC.  

3. Diduga inovasi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi APEC. 

4. Diduga Goods and Service Export, Foreign Direct Investment, dan Inovasi 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

APEC. 
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perdagangan (Ekspor) 

Faktor Non-Makroekonomi 
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APEC 
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 (Global Innovation Index) 

Tujuan Utama APEC 

Investasi yang lebih bebas 

dan terbuka (FDI) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 
 

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

 

Penelitian ini merupakan  penelitian kuantitatif dan kualitatif yang menjelaskan 

hubungan antar data sekunder yang memiliki sifat runtut waktu (time series) dan data 

lintas individu (cross section) yang disebut dengan data panel. Data panel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data Time 

series dari tahun  2015-2019. Data diperoleh dari World Bank dan Global Innovation 

Index Report. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

Pertumbuhan Ekonomi, Goods and Service Export,  Foreign Direct Investment, dan 

inovasi. 

 

B. Definisi Operasionaliasi Variabel 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dicerminkan dengan pertumbuhan GDP 

(GDP Growth) dalam bentuk data tahunan dengan persen yang diperoleh dari World 

Bank dari tahun 2015 – 2019 dengan menggunakan perhitungan rumus : 

                                          
1

1

100%
t t

t

GDP GDP
Y x

GDP






  

Dimana:  

Y = Pertumbuhan Ekonomi  

GDP = Gross Domestic Product tahun sekarang  

GDPt-1 = Gross Domestic Product tahun sebelumnya 
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2. Goods and Service Export  

Goods and Services Export merupakan nilai rasio ekspor barang dan jasa yang 

mewakili nilai dari seluruh barang dan layanan pasar lainnya di suatu negara seperti 

nilai barang dagangan, asuransi, pengiriman, transportasi, royalti, biaya lisensi, dan 

layanan seperti komunikasi, keuangan, informasi, serta layanan pemerintah. Goods 

and Services Export dalam penelitian ini menggunakan data rasio terhadap Gross 

Domestic Product yang diperoleh melalui WorldBank dengan sajian data tahunan 

dalam bentuk persen, rasio tersebut dapat ditinjau dengan rumus : 

100%
GSE

GSE x
GDP

  

Dimana : 

GSE = Goods and Services Export 

GDP = Gross Domestic Product  

 

 

3. Foreign Direct Investment  (FDI) 

Menurut World Bank, Foreign Direct Investment (FDI) merupakan jumlah modal 

ekuitas, modal jangka panjang, dan modal jangka pendek seperti yang ditunjukkan 

dalam neraca pembayaran. Dalam penelitian Afif (2021) FDI yang digunakan 

menggunakan bentuk persen data di hitung antara rasio FDI dan GDP. Data FDI yang 

digunakan dalam penelitian adalah rasio net inflows FDI di suatu negara selama satu 

tahun dibagi nilai GDP tahunan yang disajikan dalam bentuk persen, dengan rumus 

sebagai berikut : 

 100%
FDI

FDI x
GDP

  

 

Dimana : 

FDI = Foreign Direct Investment 

GDP = Gross Domestic Product  
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4. Inovasi  

Dalam penelitian ini, inovasi dicerminkan melalui GII atau Global Innovation Index 

yang merupakan peringkat tahunan negara berdasarkan kapasitasnya dan 

keberhasilannya dalam inovasi yang diterbitkan oleh Cornell University, INSEAD, 

dan World Intellectual Property Organization yang bekerja sama dengan organisasi 

serta institusi lainnya. GII atau indeks inovasi didasarkan pada data subjektif berupa 

pandangan atas beberapa mitra yang mendukung seperti asosiasi industri, konsultan, 

dan para akademisi melalui pertanyaan survei dari World Economic Forum’s 

Executive Opinion Survey (EOS),  serta data objektif seperti data finansial, sumber 

daya manusia, teknologi, dan data lainnya yang berasal dari beberapa sumber 

termasuk International Telecommunication Union, World Bank, 

UNESCO, dan World Economic Forum. GII dihitung dengan mengambil rata-rata 

skor sederhana dalam dua sub-indeks, indeks input inovasi dan indeks output inovasi 

terdiri dari tujuh pilar. Masing-masing pilar ini menggambarkan atribut inovasi dan 

skornya dihitung dengan metode rata-rata tertimbang. Ketujuh Pilar tersebut adalah 

institutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, bisnis 

sophistication, knowledge and technology outputs, dan creative output. Dengan 

perhitungan score 0-100, dimana semakin tinggi score yang diberikan maka semakin 

tinggi inovasi disuatu negara (globalinnovationindex.org, 2020). 

 

Dari seluruh definisi operasional variabel, maka dapat disimpulkan bahwa deskripsi 

data yang digunakan sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Deskripsi Data 
No Variabel Variabel Simbol Satuan  Periode Sumber Data 

1 Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y GG Persen Tahunan World Bank 

2 Goods and Service 

Export 

X1 GSE Persen Tahunan World Bank 

3 Foreign Direct 

Investment 

X2 FDI Persen Tahunan World Bank 

4 Inovasi X3 GII Indeks Tahunan Global Innovation 

Index Report  

Sumber : Olahan Peneliti, 2020 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cornell_University&usg=ALkJrhhPikmAypV9BtkyXNLl6pJE8lJsYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/INSEAD&usg=ALkJrhjnIFL0YO3-1xcWVzg5aUL5F04tLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization&usg=ALkJrhioxjGqngZTNnxEttdV-cWS_ZVsgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union&usg=ALkJrhhfXUS95aDQ-U_uRK16OFwobn6Gsw
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C. Model Penelitian 

Model struktural yang dibangun untuk menganalisis pengaruh Goods and Services 

Export, Foreign Direct Investment, dan Inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

negara-negara yang tergabung dalam APEC menggunakan perkembangan atas model 

pertumbuhan Solow yaitu: 

Y = f(K,L,A) 

Dimana kapital (K) di proksikan pada variabel  foreign direct investment, dan tenaga 

kerja (L) serta teknologi (A) di proksikan dengan variable inovasi, selanjutnya 

penambahan variabel goods and services export merupakan variabel pelengkap atas 

proksi tujuan utama APEC yaitu mendorong dan memfasilitasi perdagangan serta 

investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasannya. Selanjutnya dibentuk ke 

dalam model persamaan regresi data panel : 

                               Yit= β0 + β1GSEit + β2FDIit + β3GIIit + eit 

Dimana: 

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

GSE = Goods and Service Export  

FDI = Foreign Direct Investment  

GII = Inovasi 

i = Observasi 16 Negara (Cross section) 

t = Periode penelitian Tahun 2015-2019 (Time Series) 

e = Standar error pada model matematis, (Error Term) 

β0 = Koefisien Konstanta intersep 

β1, β2, β3, = Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing variabel. 

 

D. Metode Analisis Data 

1. Metode Regresi Data Panel 

Data panel menurut Widarjono (2018) merupakan gabungan data time series dan data 

cross section, maka dengan kata lain data panel merupakan data dari beberapa 

individu sama yang diamati dalam kurun diwaktu tertentu. Terdapat kelebihan dan 
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kekurangan dalam menggunakan data panel, kelebihannya adalah data panel mampu 

menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom 

yang lebih besar, kemudian mampu menggabungkan infromasi dari data time series 

dan cross section sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilan 

variabel atau (omitted-variabel).  

Estimasi regresi pada data panel pada periode waktu. secara umum akan 

menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap unit nya dan 

setiap periode waktu. Oleh karena itu menurut Widarjono (2018) akan muncul 

beberapa kemungkinan seperti : 

 Diasumsikan intersep dan slope akan konstan atau tetap sepanjang waktu 
menurut waktu dan individu 

 

 Diasumsikan slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu (perusahaan) 
 

 Diasumsikan slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu & antar waktu 

 

 Diasumsikan slope dan intersep berbeda antar individu 
 

 Diasumsikan slope dan intersep berbeda antar individu dan antar waktu. 
 

Pada dasarnya terdapat empat model yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu 

pooled least square, least square dummy variable (fixed effects), dan random effects. 

Ketiga model tersebut dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pemilihan Model Data Panel 

Pooled Least 

Square 

Fixed Effect 

Random Effect 

LM Test 

Hausman 

Test 

Chow Test 
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1.1 Metode Pooled Least Square (PLS) 

 

Pooled Least Square (PLS) merupakan pendekatan yang menggunakan metode OLS 

biasa dengan tidak memperhatikan dimensi individu (cross section) maupun dimensi 

waktu (time series) (Widarjono, 2018).  Metode  ini merupakan metode yang paling 

sederhana yang memiliki intersep dan slope yang konstan. Model Pooled Least 

Square dapat didefinisikan ke dalam model berikut: 

Yit = β0 + βiXit + εit 

 
 

Keterangan : 

β0 = Koefisien intersep  

β1  = Koefisien slope atau kemiringan 

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

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

εit = Error term  

 

1.2 Metode Fixed Effect (FEM) 

Fixed Effect (FEM) menurut Widarjono (2018) merupakan pendekatan yang 

mengasumsikan adanya perbedaan intersep dalam model regresinya, namun slope nya 

tetap sama. Tehnik dalam model ini menggunakan varabel dummy atau biasa disebut 

variabel boneka untuk menjelaskan dan menangkap adanya perbedaan intersep. Fixed 

Effect Model seringkali disebut juga dengan tehnik Least squares Dummy Variables 

(LSDV), model ini dapat dituliskan dalam model sebagai berikut:  

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3D1it + β4D4it +βnDnit + eit  

Keterangan: 

β0 = Koefisien intersep yang merupakan skalar 

β1,β2 …..βn = Koefisien slope atau kemiringan 

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

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



 
34 

 

D1, D2...Dn = 1 untuk cross section yang berpengaruh dan 0 untuk cross section yang 

tidak berpengaruh   

1.3 Metode Random Effect Model  

Metode REM menggunakan pendekatan variabel gangguan (error term) 

untuk mengetahui hubungan antar cross section dan time series. Cara ini 

cenderung melihat perubahan antar individu dan antar waktu. Pendekatan 

Random Effect Model, intersep tidak lagi dianggap konstan, melainkan 

dianggap sebagai peubah random. Nilai intersep dari masing-masing individu 

dapat dinyatakan sebagai: 

β0i = β0 + ei ; dengan i = 1,2, ,n 

 

dimana ei adalah sisaan acak (error term) dengan rata-rata = 0 dan ragam = 

σ2. Sehingga persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut: 

 

                             Yit = β0i + β1X1it + β2X2it+ ...................... +βnXnit+ eit+ ui 
 

 

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel 

Dalam menentukan model mana yang terbaik untuk dipilih antara Common Effect 

(PLS), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM) maka terdapat dua cara 

pengujian yang umum digunakan yaitu uji Chow dan uji Hausman. 

 

2.1 Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed 

effect (FE) lebih baik daripada model regresi data panel common effect (CE) dengan 

melihat residual sum squares. Pendekatan ini digunakan untuk memperbaiki LSDV 

dimana unit cross section yang besar tidak akan mengurangi  derajat kebebasan. 

Pendekatan Fixed effect ini mengijinkan adanya intersep yang berbeda antar individu  

namun intersep setiap individu tidak bervariasi sepanjang waktu. Pendekatan ini 

ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 
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Dimana     merupakan intersep dan   ,    merupakan slope. Adanya perbedaan 

intersep pada setiap unit cross section dilakukan dengan penambahan subscript i. 

Meskipun intersep berbeda antar negara namun intersep masing-masing negara tidak 

berbeda antar waktu, yang disebut time invariant.  Untuk menentukan pendekatan  

yang lebih baik antara Pooled Least Squared/PLS dan Fixed Effect Model (FEM) 

digunakan Uji Chow dengan hipotesis sebagai berikut: 

1) H0 : Pooled Least Square (PLS) 

2) H1 : Fixed Effect Model (FEM) 

 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan 

perhitungan F-statitik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung 

lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat 

digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya jika F hitung lebih kecil 

(<) dari F tabel maka H0 diterima dengan model yang digunnakan adalah Pooled 

Least Square (Widarjono, 2009) Perhitungan F Statistik didapat dari Uji Chow 

dengan rumus (Baltagi, 2005): 

 

Fhitung = 

         
     
    

        

~ F𝞪 (N-1, NT – N – K) 

 

Dimana      merupakan Sum Square Error dari model Pooled Least Squared,      

merupakan  Sum Square Error dari model Fixed Effect Model,  n merupakan jumlah 

cross section negara), nt merupakan jumlah cross section dikalikan jumlah time 

series, k jumlah variabel bebas. Sedangkan F tabel didapat dari: 

 

F-tabel = { : df(n-1, nt-n-k)} 

Dimana n merupakan jumlah negara (cross section), nt merupakan jumlah cross 

section dikali jumlah time series, k merupakan jumlah variabel bebas. 
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2.2 Uji Hausman 

Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara fixed effect atau 

random effect, digunakan metode yang dikembangkan oleh Hausman. Uji Hausman 

ini didasarkan bahwa penggunaan variabel dummy dalam metode fixed effect dan GLS 

adalah efisien sedangkan OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifhya adalah metode 

OLS efisien dan metode GLS tidak efisien. Karena uji hipotesis nolnya adalah hasil 

estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan 

perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-

square dengan df sebesar k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai 

statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model fixed effect dan sebaliknya. Secara matematis, uji ini dapat ditulis sebagai 

berikut:  

  (       )
 
[ (   )        ]

  
(       )        

Estimasi dari matriks kovarian sebenarnya     = estimator dari FEM     = estimator 

dari REM. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-square dengan 

degree of freedom (df) sebesar k di mana k adalah jumlah variabel independen 

perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:  

1) H0 : E (τ xit) = 0 ; maka Random Effect Model (REM) adalah model yang tepat 

2) H1 : E (τ xit)   0 ;  maka Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang tepat 

 

Pendekatan spesifikasi Haussman mengikuti distribusi  Chi-Squared. Dalam Chi-

Squaredhitung > Chi-Squaredtabel dan p-value signifikan maka H0 ditolak sehingga 

pendekatan FEM lebih tepat digunakan. 

3. Pengujian Asumsi Klasik 

 

3.1 Deteksi Multikolinieritas 

Hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda disebut 

multikolinieritas. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam 
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bentuk hubungan linier yang sempurna (perfect) dan hubungan linier yang kurang 

sempurna (imperfect) (Widarjono, 2018). Untuk mendeteksi tingkat multikolinieritas 

maka dilakukan penghitungan Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil estimasi 

dengan melihat nilai centered VIF. Nilai centered VIF diperoleh dari perhitungan : 

     
 

    
 

Dengan asumsi nilai VIF 1-5 mengartikan multikolinieritas rendah, nilai centered 

VIF harus menghasilkan nilai yang lebih kecil dari 10. Nilai VIF 5-10 mengartikan 

multikolinieritas sedang, dan nilai VIF > 10 mengartikan multikolinieritas tinggi. 

Seiring dengan R
2
 mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut 

menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinieritas meningkat, varian dari sebuah 

estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak terhingga 

(Gujarati, 2010). 

1) H0: VIF > 10, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas  

2) Ha: VIF < 10, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas 

 

3.2 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 R
2
)  lebih besar dari χ

2
 tabel. Cara lainnya 

adalah dengan menggunakan metode GLS Weight Cross- section yang tersedia dalam 

estimasi output program EViews. Nilai Sum Square Resid (SSR) Weighted 

dibandingkan dengan Sum Square Resid (SSR) Unweighted. Jika SSR weighted < SSR 

Unweighted maka dapat dikatakan bahwa model  terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas (Widarjono, 2013) 

 

3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan 

observasi lain yang berlainan waktu, sedangkan salah satu asumsi penting dalam 
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metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan 

antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lain. Jadi dengan adanya 

autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi 

masalah autokorelasi yaitu melalui metode Durbin-Watson, Metode Breusch-

Godfrey. 

4. Pengujian Hipotesis 

4.1 Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t-statistik merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat hubungan atau 

pengaruh antara variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan 

asumsi variabel lain di anggap tetap, dalam penelitian ini menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% atau α = 0.05 dan derajat kebebasan (degree of freedom) diperoleh 

dari perhitungan df= n – k – 1. 

 

Dengan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. H0(1) : β1 = 0, Goods and Service Export tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Ha(1) : β1 > 0, Goods and Service Export berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2. H0(2) : β2 = 0, Foreign Direct Investment tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Ha(2) : β2 > 0, Foreign Direct Investment berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

3. H0(3) : β3 = 0, Inovasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Ha(3) : β3 > 0, Inovasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:  

1) Jika ttabel > thitung maka H0 diterima sehingga Ha ditolak, artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat,  

2) Jika ttabel < thitung maka H0 ditolak sehingga Ha diterima, artinya variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat.  

4.2 Uji F Statistik 

Pengujian F statistik akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel 

independen (bebas) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). 

Pengujian ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai antara Ftabel dengan Fstatistik, 

dengan tingkat kepercayaan 95% atau α = 0.05 dan derajat kebebasan (degree of 

freedom) diperoleh dari perhitungan df1 = k-1 dan df2 = n-k. Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

H0: β1, β2, β3, β4 = 0, maka secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.  

Ha: β1, β2, β3, β4 ≠ 0, maka secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1) Jika Ftabel > Fstatistik maka H0 diterima sehingga Ha ditolak, artinya secara 

bersama-sama seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

2) Jika Ftabel < Fstatistik  maka H0 ditolak sehingga Ha diterima, artinya secara 

bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

 

5. Nilai Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai Koefisien determinasi R
2 

digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel 

bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi variabel terikat yang digunakan 

dalam penelitian (Widarjono, 2018).  Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat 
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garis regresi yang diestimasi dengan data yang sesungguhnya, nilai R
2
 terletak antara 

nol hingga satu, semakin mendekati satu maka model akan semakin baik. 

6. Individual Effect 

Individual effect dalam Widarjono (2018), merupakan nilai individu masing-masing 

cross-section yang di dapat dari Fixed Effect model. Individual effect dirumuskan 

sebagai berikut :  

       

Keterangan :  

Ci = Individual Effect  

C = konstanta   

β = koefisien dari masing-masing Crossection 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Goods and Services Export berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi negara-negara APEC pada tahun 2015-2019. 

2. Foreign Direct Investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi negara-negara APEC pada tahun 2015-2019. 

3. Inovasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara-

negara APEC pada tahun 2015-2019. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa 

saran penelitian sebagai berikut: 

1. Dalam upaya peningkatan nilai Goods and Services Export untuk negara-

negara APEC dibutuhkan berbagai perjanjian, kerjasama, dan kebijakan yang 

dapat meningkatkan nilai ekspor di masing-masing negara salah satunya 

seperti meningkatkan produksi output ekspor menjadi barang yang memiliki 

nilai value added yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan nilai jual 

yang lebih tinggi, dibandingkan ekspor langsung barang mentah (material 
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row). Jadi, diharapkan negara tersebut dapat memperbesar perolehan 

pendapatan nasional dari neraca perdagangannya, namun hal tersebut memang 

membutuhkan modal dan skill pada sumber daya manusia yang memadai. 

Selanjutnya bagi negara yang masih memiliki nilai Goods and Services 

Export yang masih rendah seperti United States, China, dan Indonesia dapat 

menginovasi beberapa hal yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki 

nilai Goods and Services Export yang cukup baik seperti Hong Kong, 

Singapore, dan Vietnam seperti beberapa hal yang dilakukan oleh vietnam 

yaitu cukup agresif dalam mencari partner dagangnya, lihai dalam 

memaksimalkan potensi pasar terkini melalui beberapa perjanjian kesepakatan 

dalam perdagangan internasional, serta Vietnam selalu memperhatikan aspek 

infrastruktur dalam kemudahan kegiatan perdagangan internasional. 

 

2. Dalam upaya peningkatan nilai Foreign Direct Investment untuk negara-

negara APEC dibutuhkan pemberian kemudahan dalam perizinan pada 

investor yang masuk, saling mengendalikan iklim investasi yang stabil, 

kemudian pada masing-masing negara harus mampu menyediakan fasilitas 

faktor-faktor produksi yang memadai seperti infrastruktur jalan, lahan, 

pergudangan, dan lainnya sehingga dapat lebih menarik investasi yang masuk, 

selanjutnya bagi negara yang masih memiliki nilai Foreign Direct Investment 

yang masih rendah seperti Korea, Russia, Thailand, dan Indonesia diharapkan 

dapat menginovasi beberapa hal yang dilakukan oleh negara-negara yang 

memiliki nilai Foreign Direct Investment yang cukup baik seperti Hong 

Kong, Singapore Vietnam dan Chile.  

 

3. Perlu adanya upaya pemerintah yang cukup kuat dalam meningkatkan angka 

inovasi di beberapa Negara yang masih memiliki nilai Global Innovation 

Index yang rendah. Pada dasarnya, negara-negara tersebut memiliki kuantitas 

sumber daya manusia yang cukup melimpah untuk upaya meningkatan 

inovasi, namun sumber daya manusia yang tersedia cenderung masih 
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memiliki kualitas yang belum memadai. Diharapkan pemerintah dapat lebih 

memperhatikan peningkatan sumber daya tersebut melalui dukungan 

kebijakan, fasilitas, pembinaan, serta pelatihan dalam bidang-bidang yang 

dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia untuk melakukan 

penelitian dan pengembangan sehingga dapat memperkecil angka dan peluang 

dalam kegagalan inovasi serta manfaat inovasi dalam membangun 

perekonomian dapat dirasakan dampaknya dalam waktu yang tidak terlalu 

panjang. 
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