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ABSTRAKSI
Oleh
Francisco De Assis Lima
S421308004
Latar Belakang: Timor-Leste merupakan negara baru, akan tetapi berdasarkan data
BPS 2000-2013 pendapatan perkapita negara Timor-Leste menduduki posisi di atas
pendapatan perkapita dari beberapa negara ASEAN lainnya. Sebagai negara baru hal
ini merupakan prestasi yang baik dengan didukung oleh faktor-faktor Ekspor,
Investasi Asing, Inflasi dan Tenaga Kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
di Timor-Leste. Berdasarkan data dari BPS Timor-Leste Pedapatan perkapita TimorLeste pada 2000-2007 sebesar US$ 0,390-0,553 juta/ kapita kemuidan pada 20082013 pendapatan perkapita sebesar US$ 0,671-1,339 juta/ kapita.
Tujuan:Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ekspor, Investasi Asing, Inflasi
dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Gross Domestic Product) TimorLeste 2000-2013.
Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan
mengambil data sekunder runtut waktu (Time Series) yang menganalisis tentang
pengaruh variabel-variabel seperti inflasi, investasi, jumlah tenaga kerja, ekspor
terhadap nilai GDP (Gross Domestik Product) di Timor-Leste tahun 2000-2013.
Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda dengan tingkat ketelitian 95%.
Model Hipotesis: LnY =1.170+0,100LnX1+0.121LnX2-0,020LnX3+0,368LnX4+e.
Uji Statistik; Uji t (Uji secara Individu), Uji F (Uji secara Bersama-sama), Koefisien
Determinasi (R2), Koefisien Korelasi (r), Koefisien Elastisitas (B). Uji Asumsi
Klasik; Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Uji Autokolerasi
Hasil Penelitian: (1) Ekspor, Investasi Asing, Inflasi dan Tenaga Kerja secara
bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Gross Domestic Product) Timor-Leste 2000-2013 pada α = 5% sebesar 98,9%
sedangkan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain. (2) Variabel yang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai GDP adalah ekspor, investasi Asing, dan tenaga
kerja pada α = 5%. (3) Variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
nilai GDP adalah nilai inflasi pada α = 10%.
Disarankan Pemerinhan negara Timor-Leste untuk meningkatkan ekspor dan
menurunkan impor, inflas, maka pemerintah dan masyarakat harus menaruh
perhatian penuh pada potensi-potensi SDA untuk kemajuan ekspor dan barang-barang
komoditi ekspor. Untuk meningkatkan pengaruh investasi, menciptakan lapangan
kerja, memberikan pelatihan kepada angkatan kerja baik formal maupun non formal,
pendidikan alternatif, promosi produk-produk dalam negeri ke pasar internasional,
pariwisata, dll. Factor penghambat pengembangan investasi dan masalah infrastruktur
harus mendapat perhatian penuh dari masyarakat dan pemerintah.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Timor-Leste, Jumlah Penduduk dan Nilai GDP.
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ABSTRACT
By
Francisco De Assis Lima
S412308004
Background: Timor-Leste is a new state; but based on Central Statistic Bureau data
of 2000-2013, Timor-Leste’s Gross Domestic Product is higher than that of other
ASEAN countries. As a new state, it is a good achievement supported by Export,
Foreign Investment, Inflation and Labor factors affecting the economic growth in
Timor-Leste. Based on data of Timor-Leste’s Central Statistic Bureau, its Gross
Domestic Product (GDP) was US$ 0.390-0.553 millions/capita during 2000-2007 and
US$ 0.671-1.339 millions/capita.
Objective: To find out the effect of Export, Foreign Investment, Inflation and Labor
on Gross Domestic Product growth in Timor-Leste in 2000-2013.
Methodology: This study was a quantitative research taking Time-Series secondary
data analyzing the effect of export, foreign investment, inflation and labor variables
on GDP (Gross Domestic Product) value in Timor-Leste in 2000-2013. The data
analysis was conducted using a multiple linear regression test at confidence interval
of 95%.
Hypothesis model: LnY= 1,170 + 0.100 LnX1 + 0.121 LnX2 – 0.020LnX3 +
0.368LnX4 + e. Statistic test; t-test (individual test), F test (simultaneous test),
coefficient of determination (R2), coefficient of correlation (r), coefficient of
elasticity (B). Classical Assumption Test; Multicolinearity, Heteroscedasticity,
Autocorrelation Tests.
Result of Research: (1) Export, Foreign Investment, Inflation and Labor
simultaneously affect the Economic Growth (Gross Domestic Product) of TimorLeste in 2000-2012 at α = 5% by 98.9% while the rest of 1.1% was affected by other
factors. (2) The variables affecting positively and significantly the GDP value were
export, foreign investment, and labor at α = 5%. (3) The variables affecting
negatively and significantly the GDP value was inflation value at α = 10%.
The government of Timor-Leste was recommended to increase export, to decrease
import, inflation, the government and society should pay attention completely to SDA
potential for export progress and export commodities, to improving the effect of
investment, creating job opportunity, giving training to labor force either formal or
informal, alternative education, promoting the domestic product to international
market, tourism, etc. The factors inhibiting the development of investment and
infrastructure problems should get full attention from society and government.
Keywords: Timor-Leste Economic Growth, Population Number and GDP value.
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1

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang

1.

Pertumbuhan Ekonomi
Dalam dasawarsa 10 tahun terakhir Timor-Leste menunjukkan prestasi

pembangunan yang cukup mengagumkan. Berbagai indikator ekonomi yang ada
menunjukkan bahwa telah terjadi lompatan pembangunan ekonomi, hal ini dapat
ditunjukkan dengan tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang
tinggi selama ini melampaui laju pertumbuhan penduduk, sehingga hal ini secara riil
pendapatan per kapita masyarakat secara umum membaik atau meningkat, dimana
pendapatan perkapita timor leste tahun 2000 adalah US$ 0,390 juta/kapita sedangkan
pada tahun 2010 pendapatan perkapita meningkat menjadi US$ 0,858 juta/kapita
(Komisi Perencanaan Nasional, 2002: 20-22) dan (Laporan Keuangan Publik dan
Rencana Negara, 2010: 23-26)
Mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu melalui Produk Domestik Bruto (PDB)/
GDP riil harga konstan yang dihasilkan oleh Timor-Leste pada tahun 2000 menurut
Boston Institute sebesar US$ 321,2 juta dan US$ 380 juta pada tahun 2001
oleh International Monetery Fund (IMF). Sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai
US$ 1615 oleh Biro Statistik Timor-Leste
Berdasarkan data dari Biro Statistik Timor-Leste Pedapatan perkapita Timor
Leste pada tahun 2000 sebesar US$ 0,390 juta/kapita kemuidan pada tahun 2013
pendapatan perkapita penduduk Timor-Leste US$ 1,339 juta/kapita. Pertumbuhan
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ekonomi Timor-Leste pada mulanya berfluktuasi tajam karena ketergantungan
perekonomiannya terhadap minyak dan kopi. Laju inflasi cukup tinggi, hampir selalu
dua digit. Penyebab utamanya adalah persoalan supply bottlenecks. Walau demikian,
sejak 2007 pertumbuhan ekonomi tidak lagi berfluktuasi tajam. (World Bank, “East
Asia and Pacific Economic Growth,” October 2013, hal. 89-92 dan 127-129)
2.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan
pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan
disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan
pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic
growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya,
pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud
dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau
terjadinya peningkatan GNP riil yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi.
Perbedaan

antara

keduanya

adalah

pertumbuhan

ekonomi

dalam

keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar
pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan
ekonomi bersifat umum dan luas jangkauannya, yaitu pertambahan produksi dengan
adanya perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai
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sektor perekonomian seperti dalam lembaga pendidikan, pengetahuan, sosial budaya,
teknonlogi, dll.
Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan pembangunan sosial budaya dan
pembangunan lingkungan hidup ke dalam arus utama pembangunan nasional agar
kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi
(Keraf S, 2002: 167-168), seperti yang dikemukakan dalam laporan Brundland “Our
Common

Fucture”

terminologi

pembangunan

berkelanjutan

(Sustainable

Development) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengurangi kemampuan generasi yang mendatang untuk memenuhi kebutuhan
mereka sendiri.
Dengan demikian, tujuan pembangunan adalah meningkatkan ketersediaan dan
keluasaan distribusi barang kebutuhan dasar yang digunakan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup dan memperluas cakupan pilihan sosial dan ekonomi (Todaro
M., 1997: 17-20)
Timor-Leste merupakan negara baru, akan tetapi berdasarkan data yang
diperoleh pada tahun 2000-2013 pendapatan perkapita negara Timor-Leste
menduduki posisi di atas pendapatan perkapita negara-negara ASEAN lainnya. Hal
ini merupakan prestasi yang baik yang perlu dipertahankan untuk pembangunan
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan baik perencanaan pembangunan
lima tahun (jangka pendek), jangka menengah (10 tahun) ataupun dalam jangka
panjang (25 tahun), berikut ini adalah daftar pertumbuhan ekonomi di negara-negara
ASEAN berdasarkan penelitian Bank Dunia 2014
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Tabel 1.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Timor-Leste 2000-2013
dengan Negara-Negara ASEAN
Negara

2013 Rata-rata
-1,8
3.24

2000
2.8

2001
2.7

2002
3.9

2003
2.9

2004
0,5

2005
0,4

2006
4.4

2007
0,2

2008
-1,9

2009
-1,8

2010
2.6

2011
3.4

2012
0,9

Cambodia

8.8

8

6.7

8.5

10.3

13.3

10,8

10.2

6.7

0.1

6

7.1

7.3

7.5

7.73

China

7.6

8.3

9.1

10

10.1

11.3

12,7

14.2

9.6

9.2

10.4

9.3

7.7

7.7

9.58

Laos

5.8

5.8

5.9

6.1

6.4

7.1

8.6

7.6

7.8

7.5

8.5

8

8.2

8.1

7.24

Malaysia

8.9

0,5

5.4

5.8

6.8

5.3

5.6

6.3

4.8

-1.5

7.4

5.1

5.6

4.7

5.40

Myanmar

13,7

11.3

12

13,8

13.6

Philipina

2.9

3.6

5

6.7

12,9
4.8

12,6
5.2

10,9
6.6

4,1
4.2

5,0
1.1

5,2
7.6

5,4
3.6

5,8
6.8

5,1
7.2

12.30

4.4

Singapora

8.9

-1

4.2

4.4

9.5

7.5

8.9

9.1

1.8

-0,6

15.2

6.1

2,5

3.9

6.54

Thailand

4.8

2.2

5.3

7.1

6.3

4.6

5.1

5

2,5

-2,3

7.8

0.1

7.7

1.8

4.82

Vietnam

6.8

6.2

6.3

6.9

7.5

7.5

7

7.1

5.7

5.4

6.4

6.2

5.2

5.4

6.40

Indonesia

4.9

3.6

4,5

4.8

5

5.7

5.5

6.3

6

4.6

6.2

6.5

6.3

5.8

5.48

16.3Bank,
-6.7
T-LesteSumber:13,7World

-2,2

0,4

6.5

-3,2

11.6

14.6

12.8

9.5

12

8.3

8.1

9.30

Brunei

4.98

2014
Berdasarkan
tabel 1.1 di atas Timor-Leste telah mampu menyusul pendapatan

perkapita Negara-Negara ASEAN lainnya dari tahun 2000-2013. Hal ini di sebabkan
oleh beberapa faktor ekternal dan internal yang mempengaruhi percepatan
pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti Ekspor, Investasi Asing, Inflasi dan
Tenaga Kerja. Tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Timor-Leste berdasarkan
gross domestic product (GDP) per kapita adalah sebesar US$ 0,69 juta/kapita Tingkat
pertumbuhan ekonomi Timor-Leste sepanjang tahun 2000-2013 rata-rata setiap tahun
sebesar 12,89% per tahun dan pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2000-2013
sebesar 2,31% per tahun.
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Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Timor-Leste 2000-2013
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun

Y GDP

X1

%

GDP

%

Ekspor

X2

X3

X4

Inflasi

Tenaga
Kerja

%

Investasi

P

2000
n
350.10
2001
429.70
2002
426.70
2003
436.50
0
2004
455.50
0
2005
479.10
0
2006
462.60
0
2007
558.70
0
2008
693.80
0
2009
826.70
0
2010
934.30
0
2011
1128.30
0
2012
1355.00
0
2013
1615.00
0
10152.00
?N
0
Rata-rata
725.14
0
0
Sumber:
Biro
N

526.73
28.45
22.74
126.72
1194.20
32.64
588.53
34.10
-0.70
-50.72
2.30
1.69
598.50
52.98
3
5
4.35
-15.15
507.81
70.75
0
4
5.18
287.84
1969.51
77.70
0.70
50.72
3
0
-3.44
-42.36
1135.27
89.17
0
8
20.77
158.16
2930.83
97.47
15.15
1
5
24.18
2858.58
120.11
-2.47
1
0
19.16
3.76
2966.20
83.75
3.44
42.36
7
7
13.02
-0.22
2959.81
210.94
3
7
20.76
80.82
5351.79
270.96
2.47
8
1
20.09
79.19
9589.98
512.56
0
5
19.19
3.12
9889.25
768.95
0.22
1
4
167.60 43066.99
630.40 2450.53
9
6
12.89 3076.21
48.49
175.04
8
6
5
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14.73
4.47
55.37
33.54
9.82
14.76
9.31
23.23
-30.27
151.87
28.45
89.16
30.27
50.02
454.47
34.96

0.10
20947.00
15.40
26942.00
3.12
28800.00
8.00
31705.00
0
0
11.01
35123.00
0
0
11.90
24985.00
2
0
14.90
37233.00
0
0
19.30
44311.00
1
0
19.10
61431.00
0
0
1.70 101375.00
0
0
6.80 108878.00
0
0
11.50 135968.00
0
0
0.80 158756.00
0
0.30
156987.00
0
123.93 973441.00
0
8.85
69531.50
0
0

%
Penduduk

28.62
6.90
10.09
10.78
-28.86
49.02
19.01
38.64
28.86
65.02
7.40
24.88
16.76
-1.11
247.14
19.01

(Juta)
896.56
908.87
921.81
)
936.15
952.00
969.54
988.93
1010.35
1034.01
1060.15
1089.00
1120.00
1162.34
1206.27
14255.98
1018.28

1.11

%

Pendapatan
perkapita
ribuan/tahun

1.37
1.42
1.55
1.69
1.84
2.00
2.17
2.34
2.53
2.72
2.85
3.78
3.78
30.04
2.31

0.390
0.473
0.463
0.466
0
0.478
3
0.494
3
0.468
6
0.553
8
0.671
4
0.780
8
0.858
3
1.007
1
1.166
0
1.339
8
9.61
7
0.69
6
9

Keterangan
YGDP

= Pertumbuhan GDP harga Konstan

X1

= Ekspor (Milyar USD)

X2

= Investasi PMA (Milyar USD)

X3

= Inflasi (%)

X4

= Tenaga Kerja (orang)

Berdasarkan

Tabel

1.2

menunjukkan

bahwa

dari

tahun

2000–2013

pertumbuhan ekonomi/ GDP masih dapat terus meningkat dari tahun 2000 meningkat
sebesar 22,74% dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 19,19%. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi/ GDP yang ada lebih
tinggi dari peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 sebesar 1,37% dan
mengalami sedikit peningkatan jumlah penduduk sebesar 3,78% pada tahun 2013
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sehingga menunjukkan adanya rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi di Timor–
Leste 12,89%/ tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk
sebesar 2,31%/tahun. Sehingga diketahui pertumbuhan ekonomi riil sebesar
5,58%/tahun. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di
Timor-Leste, maka perlu diketahui peluang yang dapat diraih dan tantangan yang
akan dihadapi di masa yang datang dalam mengelolah SDA secara efisien dan efektif
untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara agregat melalui kebijakan
pemerintah untuk kepentingan seluruh masyarakat pada umumnya. Adapun peluang
tersebut adalah terdapatnya beberapa jenis komoditas unggulan, seperti kopi, kayu
cendana, kemiri, marmer, gas dll, terbukanya kesempatan bagi daerah untuk menarik
investasi dalam dan luar negeri, semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup.
Kebijaksanaan pengembangan ekspor komoditi kopi yang merupakan pilihan
strategis dilakukan oleh pemerintah Timor-Leste dalam memanfaatkan pasar
Internasional melalui partner ekspor dengan mendatangkan devisa negara yang juga
mendorong potensi sumber daya domestik dan memperluas kesempatan kerja.
Kegiatan ekspor komoditi kopi di Timor-Leste telah dilakukankan mulai tahun 2000
dengan jumlah 126,73 ton/ tahun atau sebesar 18,10%/ tahun. Ekspor komoditi kopi
dapat menghasilkan devisa lebih dari US $ 6,000,000/ tahun. Oleh karena itu
diperlukan upaya percepatan transformasi keunggulan komparatif agar peluang pasar
tersebut dapat benar-benar diraih untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani
kopi yang menunjukkan bahwa dari 44.000 keluarga (200.000 jiwa) petani kopi hidup
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pendapatan. Tabel 1.2 diketahui

bahwa kenaikan ekspor dari tahun 2000-2005 terbesar 707,81 ton/ tahun atau sebesar
62,04%/ tahun pada tahun 2004, kenaikan nilai ekspor yang meningkat tajam dan
pada tahun 2005 sebesar 1469,51 ton/ tahun atau sebesar 79,10%/ dan dikuti oleh
pertumbuhan Gross Domestic Product/Capita yang besar pula pada tahun tersebut.
Hal ini menunjukan ada indikasi bahwa meningkatnya ekspor dapat meningkatkan
pendapatan perkapita masyarakat Timor-Leste.
Pada Juni 2005 Parlemen Nasional secara bulat menyepakati untuk memberikan
pembiayaan dalam hal perkembangan dana perminyakan nasional yang dikeluarkan
mencapai 1.8 milyar US dolar hingga September 2007 untuk pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi. Pertengahan 2006 pecahnya kekerasan dan kerusuhan sipil
mengganggu kegiatan perekonomian sector umum dan swasta membuat 100.000
orang terlantar tanpa pekerjaan atau sekitar 10% dari populasi. Sementara
pertumbuhan GDP non-migas pada tahun 2006 terbilang negatif (-3.2%), ekonomi
mulai meningkat pada tahun 2007 sebesar 11,6% yang mendasari tantangan kebijakan
ekonomi negara adalah bagaimana jalan terbaik untuk memanfaatkan kekayaan
minyak dan gas untuk mengangkat perekonomian non-migas ke jalur perkembangan
yang lebih tinggi dan mengurangi kemiskinan.
Pemerintah dalam rangka meningkatkan output riil Timor-Leste sangat
mengharapkan investasi agar dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ekspor yang
lebih tinggi dari impor untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta
menekan tingkat inflasi yang semakin tinggi, maka pemerintah mengeluarkan
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berbagai paket kebijaksanaan, mekanisme perijinan, penyederhanaan tata cara impor
barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi serta perangsangan investasi untuk
sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu serta dibantu oleh keputusan PBB yang
memberikan kebebasan pajak kepada Timor-Leste untuk mengekspor berbagai
komoditi dengan sasaran negara-negara kawasan Amerika, Asia Pasifik dan Uni
Eropa.
Pada akhir 2007, pemerintahan baru mengumumkan rencana-rencana yang
bertujuan untuk menaikkan pengeluaran, mengurangi kemiskinan, dan membangun
infrastruktur negara, tetapi hal ini berlanjut dalam menghadapi masalah lain.
Pemerintah juga menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan krisis
tahun 2006, terutama pengangguran.
Timor-Leste sedang berada dalam proses membangun tonggak-tonggak
perekonomian dan kebijakan sosialnya, dimana upah minimum (UM) merupakan
masalah penting yang menjadi perhatian para tenaga Kerja yang telah ditetapkan oleh
UNTAET sebesar US$ 85/ bulan atau sekitar US$ 4/ hari, sedangkan dalam proses
revisi Dewan Parlemen secara informal UM di Timor-Leste telah ditetapkan oleh
pemerintah sebesar US$ 115/ bulan atau sekitar US$ 5/ hari untuk dapat mengikat
secara hukum, namun memberi dampak penting terhadap penetapan upah di sektor
formal, termasuk pegawai negeri. Timor-Leste juga mempunyai masalah-masalah
pengangguran serius, khususnya di antara para pemuda di wilayah-wilayah dan
perkotaan. Dalam konteks itu, kebijakan upah dan mekanisme-mekanisme negosiasi
merupakan faktor-faktor penting dalam menetapkan hasil-hasil pasar tenaga kerja,
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meskipun terdapat determinan-determinan lain yang berkaitan dengan ruang lingkup
makroekonomi dan bisnis yang lebih luas.
Jumlah pekerja di Timor-Leste pada tahun 2000-2013 meningkat rata-rata
18,41% pada tiap tahunnya. Dengan peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2001
yaitu sebesar 28,62% setelah itu terjadi penurunan pada tahun 2004 sebesar 10,78%
dan pada tahun 2005 mengalami penurunan yang sangat drastis jumlah pekerja yaitu
sebesar -0,39%. Hal ini dikarenakan ada gejala awal adanya kekerasan dan kerusuhan
sipil mengganggu kegiatan perekonomian sektor umum dan swasta membuat para
pekerja mulai terlantar tanpa pekerjaan pada tahun tersebut.
Pemerintah memahami pentingnya lapangan kerja dan karena itu penciptaan
lapangan kerja, terutama bagi para pemuda dan para mantan pejuang, merupakan
salah satu prioritas bagi stabilitas perekonomian baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang secara makro dan mikro untuk memberikan lapangan pekerjaan
dengan melakukan pengembangan di sektor pertanian dengan mengidentifikasi
potensi-potensi sumber daya unggulan, pendidikan, pelatihan tenaga kerja secara
profesional, berdedikasi tinggi, disiplin, mempunyai visi, misi dan mandiri khususnya
melalui investasi sektor swasta dan pembangunan pasar ekspor.
Direktorat Agrobisnis baru pada Kementerian Pertanian dan Perikanan
(Kementerian of Agriculture and Forestry, atau MAF) memusatkan perhatian pada
penghilangan kendala terhadap pembangunan agrobisnis akan tetapi upaya ini tidak
cukup untuk mencakup seluruh permintaan dan akan memerlukan tindakan di sektorsektor lain, seperti perbaikan infrastruktur pedesaan. Sebagai negara baru tentu
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memerlukan modal untuk membangun perekonomiannya. Modal yang didapat salah
satunya adalah dengan penanaman modal domestik oleh pemerintah dan modal asing
atau investasi asing. Pertumbuhan investasi asing di Timor-Leste meningkat sebesar
rata-rata 33,80% tiap tahunnya, karena sebagai negara baru dan negara berkembang
akan sangat menguntungkan bagi investor khususnya investor asing untuk membantu
mengolah potensi sumber daya alam yang ada di negara tersebut.
Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa ada peningkatan dan penurunan
Investasi pada tahun 2009 ada penurunan sebesar -30,27%Hal ini dapat sebabkan
oleh indikasi stabilitas politik, maka dengan adanya kebijakan pemerintah yang baik
dapat mempengaruhi banyaknya investor asing yang mulai membidik peluang
investasi di Timor-Leste dan dengan hal tersebut pendapatan perkapita Timor-Leste
pun meningkat. Karena dengan adanya investor asing ini banyak memberikan
peluang untuk penyerapan tenaga kerja.
Dengan semakin besarnya investasi pemerntah pada barang publik, maka
diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam
mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan
menyebabkan makin meningkatnya PDRB. Di sisi lain, dalam teori ekonomi
pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi
mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut
terjadi karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara,
berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi
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yang tercipta akan semakin besar pula,karena investasi merupakan fungsi dari
pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003: 65-66).
Dengan semakin besarnya investasi pemerntah pada barang publik, maka
diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam
mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah akan menyebabkan makin
meningkatnya PDRB. Di sisi lain, dalam teori ekonomi pembangunan diketahui
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal
balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak,
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari
pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar
pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.
Faktor inflasi sendiri diketahui nilai pertumbuhannya berdasarkan tabel 1.2
menunjukkan bahwa dari tahun 2000–2013 meningkat 8,85%. Dan nilai yang naik
turun setiap tahunya. Inflasi dapat sebagai indikasi bahwa perekonomian di TimurLeste semakin membaik dengan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat,
maka akan membantu perputaran perekonomian pada masyrakat yang akan
berpengaruh pada pendapatan perkapita masyarakat Timor-Leste.
Berdasarkan perkembangan ekspor, investasi asing, tenaga kerja dan inflasi
dapat dilihat bagaimana fenomena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di TimorLeste. Dalam penjabaran sebelumnya dapat dilihat bahwa terjadi beberapa masalah
akan perkembangan pertumbuhan ekonomi, Ekspor, Investasi Asing, Tenaga Kerja
dan Inflasi. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat fenomena ini
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ke dalam sebuah judul penelitian yaitu: ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pertumbuhan Ekonomi di Timor-Leste”

B.

Perumusan Masalah
Timor-Leste merupakan negara baru, akan tetapi berdasarkan data yang didapat

pada tahun 2000-2013 pendapatan perkapita negara Timor-Leste menduduki posisi di
atas pendapatan perkapita dari beberapa negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini
merupakan prestasi yang baik yang perlu dipertahankan untuk pembangunan ekonomi
dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan baik perencanaan pembangunan jangka
pendek, jangka menengah ataupun dalam jangka panjang (World Bank, 2014)
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang
apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk
atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1997: 13).
Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi nilai Gross Domestic Product (GDP)
di Timor-Leste adalah, Ekspor, Investasi Asing, Inflasi, dan Tenaga Kerja.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang mendasari dalam penelitian
ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apakah nilai ekspor, investasi asing, inflasi,
dan tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Timor-Leste ?
C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah maka didapatkan tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut;
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Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ekspor, Investasi Asing,
Inflasi dan Tenaga Kerja secara bersama-sama atau secara simultan
berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Gross Domestic Product)
Timor-Leste 2000-2013.

2.

Untuk mengetahui pengaruh Ekspor, Investasi Asing, Inflasi dan Tenaga
Kerja secara parsial atau individu berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi (Gross Domestic Product) Timor-Leste tahun 2000-2013.

D.

Batasan Masalah
Dalam melaksanakan penelitian ini, agar tidak menyimpan dari tujuan yang

telah ditetapkan, maka perlu diberikan pembatasan masalah yang jelas, yaitu lokasi
penelitian adalah BPS Timor-Leste, Kementerian Keuangan, Depnaker dan literatur
yang dapat mendukung penelitian ini. Sedangkan variabel yang diteliti adalah
variabel - variabel yang secara teoritis mempunyai pengaruh kuat terhadap
pertumbuhan ekonomi, yaitu ekspor, investasi asing, inflasi dan tenaga kerja.
E.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini yaitu:
1.

a.

Bagi Pemerintah

Sebagai kontribusi ide yang bersifat partisipatori kepada kebijakan dan
menetapkan hukum perinvestasian bagi para investasi asing dalam melakukan
kegiatan investasi di Timor-Leste.
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Sebagai masukkan untuk pemerataan pembangunan daerah dan pengalokasian
dana pada daerah-daerah secara merata serta menciptakan lapangan kerja atau
pemberdayaan tenaga kerja lokal yang potensial.

c.

Sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah secara agregat baik makro
maupun mikro dalam program nasional pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2.

a.

Bagi Peneliti

Sebagai informasi bagi peneliti lain yang berminat tentang masalah produk
domestik bruto, ekspor, investasi asing, jumlah penduduk, laju inflasi dan
tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Timor-Leste.

b.

Sebagai kontribusi ide yang bersifat konstruktif bagi para pencari kerja untuk
mencari informasi kerja dari berbagai sumber, baik media elektronik maupun
media masa, surat kabar dan meningkatkan kualitas kerja dengan mengikuti
pelatihan-pelatihan kerja agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan
memberikan kesempatan kerja kepada orang lain.

c.

Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang tertarik melakukan penulisan
dengan topik yang sama.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A.

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan konsumsi akhir barang dan

jasa pada suatu waktu terhadap waktu sebelumnya para ahli ekonomi maupun politik
umumnya sepakat dan menjadikan pertumbuhan ekonomi (economic growth) sebagai
faktor terpenting dalam pembangunan (Todaro 2006). Pemerintah di negara manapun
dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan
ekonomi yang dicapainya bahkan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan
tinggi rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya
diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkannya.
Menurut Basri (2002) mengatakan kokohnya pembangunan kemakmuran ditopang
oleh kualitas dari tiga pilar yang melandasinya yaitu: pertumbuhan, stabilitas dan
efisiensi, dimana perrumbuhan merupakan sisi penawaran (supply side) yang
ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni modal, tenaga kerja dan teknologi.
Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi untuk suatu

negara dengan cara

mengikuti model pertumbuhan ekonomi yang digunakan antara lain:
1.

Teori Pertumbuhan Adam Smith
An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation, teori yang

dibuat dengan teori the invisible hands (teori-teori tangan-tangan gaib) yang ditandai
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dengan dua faktor yang berkaitan yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan
ouput total. (Todaro, 2006).

2.

Teori Pertumbuhan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus
Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar

hingga menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja
melimpah. Pendapat David Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh
Thomas Robert Malthus yang menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan
bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan jumlah
penduduk akan bertambah menurut deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya),
sehingga perekonomian akan berada pada keadaan taraf subsisten atau kemandegan.
3.

Teori Pertumbuhan Robert Sollow
Robert Sollow (NeoKlasik) menekan pada pertumbuhan output yang akan

terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama, yakni modal dan tenaga kerja.
4.

Teori Pertumbuhan Joseph Schumpeter
Menurut Joseph Schumpeter pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan

oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru dibidang teknologi
produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha, artinya tanpa adanya inovasi tidak ada
pertumbuhan ekonomi.
5.

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar
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Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah
Keynes yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Domar mengemukakan teorinya
tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal American Economic Review,
sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam Economic
Journal. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendirisendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang ini dikenal sebagai teori
Harrod-Domar.
Teori Harrod-Domar itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai
kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes
dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi
jangkapanjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang
diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang
yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap
(Steady Growth) melalui beberapa asumsi yaitu: (1) perekonomian dalam keadaan
bekerja penuh (Full Employment) dan barang-barang modal dalam masyarakat
digunakan secara penuh, (2) sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, tanpa
campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada (Closed Econom),
(3) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan
nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol (4) kecenderungan untuk
menabung (Marginal Propensity to Save = MPS) besarnya konstan dan MPS = APS,
(5) rasio stock kapital terhadap pendapatan konstan, (6) tidak ada penyusutan barang
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kapital (7) tingkat harga umum konstan (upah riil sama dengan pendapatan riil) dan
(8) tidak ada perubahan tingkat bunga.
Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu
proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barangbarang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian,
untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru
sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis
secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3
rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1
rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan
mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut.
Menurut Domar, sisi penawaran agregat ditunjukkan melalui jumlah netto
potensi kenaikan output perekonomian yang dirumuskan sebagai berikut:
dY = Iv dimana dY adalah kenaikan output, I adalah investasi, dan v adalah rasio
kapital-output. Telah kita ketahui bersama bahwa investasi itu merupakan salah satu
faktor penentu dalam permintaan agregat, dan juga telah dipahami bahwa keterkaitan
antara permintaan agregat dengan output dapat dijelaskan melalui multiplier. Kita
dapat menulis kembali bahwa dalam keseimbangan pasar barang:
Y = C + S oleh karena I = S dan C = cY maka :
Y = cY + I
Y - cY = I
(l-c)Y = I
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sY = I
Y = (l/s)I
Dimana Y adalah pendapatan nasional, I adalah investasi, s merupakan
marginal propensity to saving atau MPS, dan

1/s adalah multplier. Untuk

menunjukan adanya perubahan, persamaan Y = (l/s)I menjadi:
dY = (l/s)dl
Menurut Domar untuk mencapai pertumbuhan steady state, permintaan agregat
harus tumbuh dalam laju yang sama dengan pertumbuhan kapasitas output. Dengan
demikian dari persamaan (dY = Iv) dan (dY = (l/s)dl) diperoleh : Iv= (l/s)dl maka
dl/I = sv.
Persamaan ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan perekonomian
dalam kondisi full employment maka laju pertumbuhan investasi harus sama
dengan "sv". Inilah batas kecepatan laju investasi yang diperlukan untuk menjamin
penggunaan kapasitas potensial dalam rangka mempertahankan pertumbuhan steady
state.
6.

Pertumbuhan Neo Klasik
Model pertumbuhan neoklasik yang diformulasikan oleh Solow pada intinya

merupakan pengembangan teori Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenaga
kerja

dan

variabel

independen

teknologi

dalam

persamaan

pertumbuhan.

Perbedaannya Harrod-Domar mengasumsikan skala hasil konstan (constant returns to
scale) dengan koeflsien baku sementara neoklasik Solow berpegang pada skala hasil
yang terus berkurang (diminishing return to scale) dari input tenaga kerja dan modal
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sehingga dalam jangka panjang pertumbuhan sepenuhnya dipengaruhi oleh kemajuan
teknologi yang eksogen atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. (Todaro,
2006).
Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar kelihatan steady state sangat tidak
stabil. Apabila rasio tabungan, rasio kapital output, dan laju kenaikan tenaga kerja
tidak sama dengan titik tumpu, maka konsekuensinya akan berupa inflasi kronis atau
meningkatnya pengangguran. Menurut Robert M, Solow rasio kapital output dalam
model Harrod-Domar tersebut tidak bisa dianggap sebagai eksogenus. Rasio kapital
output (v) itu justru merupakan adjusting variable yang akan menggiring kembali
sistem pada jalur pertumbuhan steady state. Dalam hal ini, v akan menggeser s/v
sampai sama dengan pertumbuhan natural jika terjadi ketidakseimbangan. Model
pertumbuhan yang dihasilkan inilah yang terkenal dengan nama model pertumbuhan
Solow, atau biasa disebut juga model pertumbuhan neoklasik.
Menurut teori neoklasik, pertumbuhan output ekonomi regional dipengaruhi
oleh tiga faktor yaitu pertumbuhan stok kapital, pertumbuhan tenaga kerja dan
kemajuan teknologi. Pertumbuhan output menurut Neoklasik dapat digambarkan
sebagai berikut:
Pertumbuhan Output

Pertumbuhan Stok
Kapital

Pertumbuhan Tenaga

Kemajuan
Teknologi

Kerja
Sumber data : Todaro (2006)
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Faktor Pertumbuhan stock kapital (Akumulasi modal) akan terjadi apabila
sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan
memperbesar output dan pendapatan. Akumulasi modal ini dapat dilakukan dengan
investasi langsung terhadap stok modal secara fisik (pengadaan pabrik baru, mesinmesin, peralatan dan bahan baku) dan dapat juga dengan melakukan investasi
terhadap

fasilitas-fasilitas

penunjang

ekonomi

dan

sosial.seperti

investasi

infrastruktur (pembangunan jalan raya, penyediaan Jistrik, air bersih, saluran irigasi,
pembangunan fasilitas komunikasi dsb). Berdasarkan bagan diatas maka dapat dibuat
rumus matematisnya dalah sebagai berikut.
Rumus : Q

= f(K, L, T)

Q

= Tingkat Output

K

= Barang Modal

L

= Tenaga Kerja/ Buruh’

T

= Kemajuan Tehnologi

Pentingnya akumulasi modal (investasi) dalam pertumbuhan ekonomi
diketahui sejak dikembangkannya "the tinier stages theory". Teori ini menyatakan
bahwa kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan adalah
peningkatan total tabungan nasional dan luar negeri. Semakin banyak yang dapat
ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan
semakin cepat (Todaro, 2006).
commit to user

21

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Faktor Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara
tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan
ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga
produksi sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar
domestiknya lebih besar.
Faktor Kemajuan teknologi yang menurut para ahli merupakan sumber
pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Perkembangan teknologi merupakan
dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara
berkesinambungan.
Menururt Solow, tenaga kerja dan modal merupakan fakror utama penentu
pertumbuhan ekonomi sementara sisanya (residual persamaannya) merupakan Total
Factor Productivity) (TFP). TFP ini merupakan ukuran kemajuan teknolgi
(tecnological Progress) dan tidak melekat didalam model sehingga tidak ada
hubungan yang eksplisit antara investasi dan kemajuan tehnologi dan investasi
dengan pertumbuhan ekonomi Model neoklasik membuat asumsi-asumsi antara lain
perekonomian berada pada full emplyoment, pasar bersifat perfect competition,
perekonomian hanya menghasilkan satu komoditas homogen, biaya transportasi tidak
ada, belum memasukan unsur ekternalitas sehingga timbulnya ketidakpuasan
terhadap teori neoklasik dikarenakan asumsi-asumsi yang dipergunakan tidak
realistis. Peningkatan tabungan dan investasi merupakan "syarat penting (necessary
condition)" dan bukan "syarat cukup (sufficient condition)" untuk pertumbuhan
ekonomi memunculkan teori baru yaitu teori pertumbuhan baru (new growth theory).
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Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory)
Motivasi utama tumbuhnya teori ini adalah untuk menjelaskan ketimpangan

pertumbuhan ekonomi antar negara (Todaro 2006). Robert Lucas dari Universttas
Chicago mengemukaan fenomena dunia yang tidak sesuai dengan teori pertumbuhan
neoklasik misalnya adanya perbedaan upah antar negara dan juga migrasi penduduk
antar negara. (Amrulloh, 2006).
Barro et.al (1995) menyatakan bahwa dengan adanya diminishing return to
capital dalam model neoklasik maka seharusnya terjadi pergerakan kapital dari
negara maju (yang mempunyai rasio kapital tenaga kerja yang tinggi) ke negaranegara sedang berkembang (yang mempunyai rasio kapital tenaga kerja yang rendah).
Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, kebanyakan negara sedang berkembang tidak
mengalami net capital inflow tetapi justeru mengalami capital fligt. Pergerakan
kapital ini seharusnya juga meningkatkan konvergensi seperti yang ditemukan daJam
model Solow. Akan tetapi konvergensi ini tidak ditemukan di dunia nyata.
Paul Romer, ekonom Universitas CaJifornia-Barkeley, percaya bahwa jika
teknologi adalah endogen atau dijelaskan dalam model, para ekonom akan bisa
menjelaskan hah-hal yang gagal diterangkan dalam model pertumbuhan neoklasik
(dalam model neokJasik teknologi diasumsikan eksogen).
Kemajuan teknologi yang menurut para ahli merupakan sumber pertumbuhan
ekonomi yang paling penting. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau
prakondisi

bagi

berlangsungnya

suatu

pertumbuhan

ekonomi

secara

berkesinambungan. Ketika tingkat teknologi diperbolehkan bervariasi, kita akan bisa
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menerangkan bagaimana negara maju mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada
negara berkembang. Dengan teknologi yang bisa berbeda-beda tersebut, konvergensi
antara negara maju dan negara berkembang akan ditentukan oleh kecepatan
persebaran ilmu pengetahuan. Para penteori baru seperti Romer menganggap bahwa
inovasi dan perubahan teknologi yang meningkatkan produktivitas kapital dan tenaga
kerja adalah faktor utama bagi proses pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi memerlukan faktor-faktor lain yang mendukung seperti
kecakapan manajerial, tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, kemampuan
perencanaan, tersedianya transportasi yang memadai serta birokrasi pemerintahan
yang efisien sehingga teori pertumbuhan baru ini kembali mendapat kritik dari
beberapa ahli, dikarena teori mengasumsikan seluruh sektor produksi berjalan secara
simetris sementara di negara berkembang faktor penting yang sering menjadi
penghambat pertumbuhan ekonomi adanya kendala inefisiensi yang bersumber dari
kelemahan infrastruktur, struktur kelembagaan yang tidak memadai, serta pasar
barang dan pasar modal kurang sempurna sehinga teori pertumbuhan baru hanya
cocok dinegara maju sedangkan teori pertumbuhan idasik neoklasik relevan bagi
negara yang sedang berkembang.
Menurut Kuznets, kenaikan kapasilitas dalam jangka panjang dari negara yang
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.
Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan
atau penyesuaian-penyesuaian tehnologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis
terhadap berbagai tunrutan keadaan yang ada (Todaro, 2006). Ciri-ciri dari
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pertumbuhan ekonomi modern yang diungkapkan oleh Simon Kuznets (1966) yang
mengacu kepada perkembangan negara-negara maju Eropa Barat, Amerika Serikat,
Kanada, Australia dan Jepang yaitu laju pertumbuhan penduduk dan produk
perkapita, peningkatan produktifitas, laju perubahan struktural yang tinggi,
urbanisasi, ekspansi negara maju, arus barang, kapital, dan migrasi saling kait
mengait dalam urutan sebab akibat dengan rasio yang stabil antara tenaga kerja
terhadap total penduduk.

8.

Teori Produksi
Model pengukuran produktivitas yang sering digunakan adalah pengukuran

berdasarkan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu suatu fungsi atau
persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih, variabel yang satu disebut
variabel independent (Y) dan yang lain disebut variabel dependent (X).
Bentuk umum fungsi produksi Cobb-Douglas adalah:
Q = δ.I α
Keterangan:
Q = Output
I = Jenis input yang digunakan dalam proses produksi dan dipertimbangkan
untuk dikaji
δ = indeks efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output
α = elastisitas produksi dari input yang digunakan
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Menurut Sukirno (2005:195) menyatakan bahwa suatu fungsi produksi
menunjukkan hubungan antara jumlah output yang dihasilkan untuk setiap kombinasi
input tertentu. Fungsi produksi dapat dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut:
Q

= f(K, L, R, T)

Di mana K merupakan jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini
meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan, R adalah kekayaan
alam dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah
produksi yang dihasilkan dari berbagai jenis faktor - faktor produksi tersebut, yaitu
secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat
produksinya.
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah
atau negara dalam periode tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) baik atas harga dasar berlaku maupun atas harga dasar konstan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah
yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu
wilayah (Badan Pusat Statistik, 2006).
Ada tiga pendekatan yang kerap digunakan dalam melakukan mengolah angkaangka Produk Domestik Regional Bruto, yaitu :
a.

Menurut Pendekatan Produksi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi netto

dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu
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tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 14
sektor, yaitu:
1.

Sektor Pertanian
Pertanian mendominasi ekonomi Timor-Leste dan mata pencaharian mayoritas

penduduk Timor-Leste. Pertanian mencakup 30% PDB non-perminyakan, dan 80%
dari penduduk bergantung pada pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mata
pencaharian dan sepertiga rumah tangga penduduk Timor-Leste mengandalkan
pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-harinya (Sumber: FAO (2005)
2.

Sektor Komunikasi
Komunitas-komunitas Timor-Leste tidak dilayani secara memadai oleh media,

telekomunikasi, dan upaya informasi pemerintah, yang mengakibatkan akses
informasi yang tidak mencukupi. Saluran komunikasi antar lembaga-lembaga negara,
Pemerintah dan masyarakat madani, belum efektif berkembang.
Penyebaran informasi secara sistematis oleh pemerintah kepada masyarakat
adalah pusat untuk implementasi efektif daripada program-program pemerintah,
akuntabilitas, Informasi juga merupakan hak azasi manusia dan kebanyakan badan
negara mempunyai ketrampilan yang kurang dikembangkan, mekanisme dan sistem
untuk berbagi informasi belum teratur, intern atau dengan masyarakat.
3.

Sektor Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi
Sejak kemerdekaan, Timor-Leste telah mencapai kemajuan luar biasa dalam

menciptakan

lembaga-lembaga

negara

yang

mutlak

untuk

menjalankan

perekonomian. Prestasi ekonomi dalam arti pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja,
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dan mengurangi kemiskinan. Dengan prospek terbatas untuk investasi swasta segera,
belanja Pemerintah merupakan sumber pertumbuhan ekonomi utama dalam jangka
pendek. Dengan meningkatnya pendapatan minyak bumi, negara tidak lagi begitu
terbatas seperti semula di bidang investasi dan belanja publik. (Instansi pemerintah
Timor-Leste, IMF, dan Bank Dunia)
4.

Sektor Pendidikan
Pendidikan belum begitu mengalami kemajuan sejak kemerdekaan, dari

kenaikan jumlah total anak yang terdaftar di sekolah diimbangi dengan perlunya
menampung penduduk usia sekolah yang meningkat dengan cepat, guru yang kurang
siap, infrastruktur fisik yang tidak memadai atau buruk, pelaksanaan anggaran yang
lemah, dan tidak ada akses terhadap buku pelajaran dan bahan pengajaran dan
pembelajaran lain.
Tingkat putus sekolah dan mengulang kelas tinggi – hanya 46% dari anak-anak
yang masuk sekolah dasar mencapai kelas 6, 80% dari anak-anak yang masuk
pendidikan menengah pertama mencapai kelas 9. Kementerian Pendidikan sedang
melaksanakan Rencana Strategis untuk Penyelesaian Pendidikan Dasar secara
menyeluruh yang dirancang untuk menciptakan kesempatan, menjelang tahun 2015,
untuk setiap anak di Timor-Leste dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang
bermutu dan strategi untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
5.

Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Negara berpenghasilan rendah secara khas ditandai oleh pendapatan per kapita

yang sangat rendah dan bagian yang sangat besar dari pendapatan tersebut dalam
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bentuk sumber daya alam. Dengan demikian, Timor-Leste sangat mengandalkan
modal alam, yaitu sumber daya di bawah tanah, tanah pertanian dan hutan untuk
mata pencahariannya. Cadangan minyak bumi merupakan bagian terbesar dari
kekayaan alam Timor-Leste. Akan tetapi kekayaan tanah juga penting, dengan 73,5%
penduduk hidup di daerah pedesaan, dimana pertanian merupakan 95% produk.
Kebanyakan kepunyaan penduduk miskin pedesaan diberi oleh alam (misalnya kayu
api, produk hutan bukan kayu, tanaman), daripada dalam bentuk aset buatan manusia
(misalnya, bangunan dan infrastruktur). Deboisasi dan degradasi tanah disebabkan
terutama oleh pertanian babat, bakar dan ekstraksi kayu api mengancam kekayaan
alam negara dan sumber mata pencaharian. Degradasi tanah dalam berbagai
bentuknya sangat mungkin akan berdampak pada air (melalui erosi yang berdampak
pada badan-badan air), keanekaragaman hayati (melalui kehilangan habitat darat,
terumbu karang, dan degradasi perikanan pesisir) dan tanah. Di samping itu, bentukbentuk sumber daya alam lain seperti perikanan laut dalam bisa tunduk pada
eksploitasi berlebihan.
6.

Sektor Pengawasan Ekstern dan Pengendalian Intern
Timor-Leste telah membentuk lembaga-lembaga pokok dan mekanisme

pengawasan ekstern dan pengendalian intern yang dapat memastikan bahwa sumber
daya nasional dan kekuasaan negara digunakan sebagaimana mestinya, tetapi
diperlukan lebih banyak kerja efektif sepenuhnya. memperkuat pengawasan
parlemen, mengkonsolidasikan peranan badan-badan independen, mengisyaratkan
komitmen Pemerintah terhadap tata kelola ekonomi.
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Tindakan efektif dalam kasus-kasus korupsi, penyelewengan administratif dan
penyalahgunaan kekuasaan mutllak untuk kepercayaan masyarakat umum terhadap
negara.
7.

Sektor Kesehatan
Infrastruktur dan layanan jasa kesehatan dasar telah didirikan kembali di Timor-

Leste, tetapi penduduk masih mengalami masalah-masalah kesehatan. Masalah
bertahan dengan mutu yang tidak memadai dan rendahnya pemamfaatan layanan jasa
kesehatan, termasuk imunisasi, perawatan sebelum melahirkan, dan kelahiran yang
dibantu oleh tenaga medis. Tantangan yang dihadapi oleh sektor kesehatan adalah
menerjemahkan kemajuan sampai saat ini menjadi layanan jasa kesehatan yang lebih
baik untuk penduduk, dan mempercepat perbaikan di bidang kesehatan dan gizi untuk
penduduk Timor-Leste. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Rencana
Strategis Sektor Kesehatan baru (HSSP) dan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (MTEF) untuk sektor kesehatan, yang akan mengganti Rencana Investasi
Sektor (SIP) sebelumnya.
8.

Sektor Minyak Bumi
Penghasilan dan pengaturan penabungan hasil minyak bumi Timor-Leste akan

menjamin masa depan ekonomi negara yang memungkinkan digunakannya dana yang
memadai dan berkesinambungan setiap tahun untuk mendanai anggaran negara,
namun sampai sekarang Pemerintah mengalami kesulitan menggunakan anggaran
tahunan. Penghasilan minyak bumi Timor-Leste berjumlah US$ 1,2 milyar pada
tanggal 31 Maret 2007, dan bertambah dengan kelajuan US$ 100 juta/bulan sejak
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Januari 2007. Sementara menyediakan sumber daya pendanaan untuk pembangunan,
penghasilan minyak bumi juga menciptakan tantangan di bidang ekonomi dan
pemerintahan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang
kaya akan sumber daya alam cenderung boros dalam penggunaan dana dengan
tingkat korupsi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Untuk menghindari
“kutukan sumber daya” ini, Timor-Leste telah menerapkan pengaturan bagi
pengelolaan yang baik dari penghasilan minyak bumi demi kebaikan generasi
sekarang dan generasi masa depan.

9.

Sektor Tenaga Listrik
Sejak tahun 2002 kemajuan yang pesat telah dicapai dalam usaha memperbaiki

layanan pasokan listrik. Namun, kuantitas dan mutu layanan pasokan listrik merosot
menyusul krisis pada tahun 2006. Dengan dioperasikannya satu generator baru di
Stasiun Pembangkit Listrik Comoro yang dimulai pada bulan April 2007, keandalan
sistem pembangkitan listrik diperkirakan akan membaik secara signifikan. Walaupun
begitu, masih banyak sekali yang harus dilakukan guna memperbaiki layanan
pasokan listrik, memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesinambungan
keuangan, dan meningkatkan pelistrikan di daerah pedesaan.
10.

Sektor Pembangunan Sektor Swasta
Memperbaiki

iklim

Timor-Leste

untuk

bisnis

adalah

penting

untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercipta lapangan kerja di sektor swasta.
commit to user
31

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Pada saat ini Timor-Leste menempati urutan kedua terburuk di dunia untuk
melakukan bisnis. Infrastruktur masih sangat ketinggalan pembangunannya dan biaya
masukan bisnis cukup tinggi, listrik termasuk di antara yang paling mahal di dunia
untuk pengguna komersial dan pembicaraan telepon kira-kira empat kali lebih mahal
dari di Indonesia, Upah pekerja beberapa kali lebih tinggi dari di negara lain,
Layanan-layanan pendukung bisnis seperti akunting, audit, dan praktik hukum
swasta. Untuk mengatasi situasi ini, tantangannya adalah bagi sektor publik dan
swasta untuk bekerja sama guna menyederhanakan peraturan rumit yang tidak perlu
dan untuk menetapkan prosedur administratif yang jelas dan efisien dan peningkatan
dalam kapasitas administratif publik dan promosi suatu sikap pelayanan terhadap
bisnis di sektor publik.
11.

Sektor Manajemen Keuangan Publik
Tantangan manajemen keuangan pusat Timor-Leste adalah di dalam

mempergunakan anggaran tahunannya. Pada akhir kwartal ketiga Tahun 2006/2007,
pengeluaran tunai hanya US$ 80,8 juta digunakan dari anggaran pemerintah pusat
sebesar US$ 320 juta, dimana US$ 15,2 juta berasal dari tahun anggaran sebelumnya.
Tingkat alokasi anggaran investasi masih lemah.
Walaupun begitu, sejak kemerdekaan, Timor-Leste telah mencatat kemajuan di
dalam membangun sebuah kerangka kelembagaan untuk pengelolaan keuangan
publik (PKP), walaupun pelaksanaan kerangka ini masih pada tahap awal dalam
penerapan yang kurang memadai dari peraturan-peraturan, kekurangan jumlah staff
yang berkualifikasi dan kurang pemahaman tentang sistem dan proses PKP, baik di
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Kementerian Perencanaan dan Keuangan dan kementerian-kementerian struktural,
yang telah mengekang pengeluaran publik. Sistemnya masih sangat bergantung pada
para penasihat internasional.
Langkah-langkah yang dapat diambil guna memperbaiki pelaksanaan anggaran
dapat meliputi: (i) Komite Pelaksanaan Anggaran yang telah dibentuk di bawah
Majelis para Menteri harus difungsikan; (ii) Penerapan kembali dari kas di
kementerian-kementerian struktural, jawatan-jawatan, dan kabupaten-kabupaten; dan
(iii) Penerbitan ijin pengeluaran dana secara tepat waktu untuk memenuhi alokasi
dana tahunan. (iv) Memperbaiki kapasitas untuk melaksanakan pendelegasian
pengadaan yang baru.
Pendelegasian kontrole internal dan verifikasi CPV, dalam pengeluaran publik
oleh karena kekhawatiran tentang kemungkinan kebocoran fiskal. Proses yang terlalu
disentralisasi menyebabkan tertundanya penggunaan anggaran.
Pengurusan

untuk

pemeliharaan

disiplin

fiskal

agregat,

Pengeluaran-

pengeluaran anggaran sumber gabungan yang termasuk pemasukan non-minyak
dalam negeri, pemasukan minyak, dan hibah dari masyarakat internasional.
12.

Sektor Pengelolaan Sektor Publik
Pembangunan suatu tatanan pemerintahan yang efektif, bertanggung jawab, dan

transparan sangat penting demi penyampaian layanan dan program secara efektif
agar memperoleh kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Kinerja
dapat diperbaiki melalui pelaporan dan pengelolaan yang jelas, struktur karier
berdasarkan jasa, perencanaan tenaga kerja, dan kesempatan pendidikan lanjutan. UU
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Kepegawaian Negeri (2004) menciptakan suatu dasar hukum yang baik untuk korps
pegawai, namun peraturan-peraturan pelaksanaan masih harus disahkan. UU
selanjutnya tentang gaji dan struktur karier dan penilaian staf sudah pada tahap
rancangan namun perlu dievaluasi secara menyeluruh guna menjamin bahwa
dampaknya kelak akan positif. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat
penting, begitu juga usaha memotivasi staf dan membangun suatu korps
kepegawaian, dan bagi menteri-menteri dan pejabat-pejabat untuk menjadi teladan
perilaku dan praktik yang bertanggung jawab.
13.

Sektor Telekomunikasi
Akses terhadap Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi di Timor-Leste

bersifat terbatas dan mahal. Hanya 5% dari masyarakat kebanyakan di Dili, yang
mempunyai akses terhadap layanan dasar data atau telepon, Akses ke Internet mahal
dan kapasitasnya terbatas, infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang belum
mudah tersedia. Manfaatnya meliputi biaya yang lebih rendah bagi Pemerintah, dunia
usaha, dan rumah tangga. Akses yang lebih baik di bidang informasi dapat membantu
kaum petani untuk mencari keterangan tentang harga dan ketersediaan barang dan
jasa, atau usaha-usaha kecil yang berhubungan dengan pemasok-pemasok. Teknologi
komunikasi yang lebih baik dapat menciptakan peluang ekonomi yang baru, seperti
yang ditawarkan oleh layanan finansial yang dimungkinkan melalui telepon seluler
dan warung internet, serta penciptaan lapangan kerja secara langsung dan tidak
langsung.
b.

Menurut Pendekatan Pendapatan
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang
diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas
jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dikurangi
pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kecuali balas
jasa faktor produksi diatas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak
langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut nilai
tambah bruto.
c.

Menurut Pendekatan Pengeluaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen

permintaan akhir seperti; pengukuran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta
yang tidak mencari untung, konsumsi, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto,
perubahan stok, dan ekspor netto.
1.

Gross Domestic Product
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk
atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1997: 13). Hal ini
merefleksikan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah/ wilayah/ negara,
artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin
berkembangnya aktivitas perekonomian baik aktivitas produksi, konsumsi, maupun
perdagangan di daerah tersebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi (Sukirno 1994: 425):
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Dalam Analisis makro pengukuran perekonomian suatu negara adalah Gross
Domestic Product (GDP) yaitu untuk mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran
dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan
dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi
masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai GDP yang digunakan
adalah GDP berdasarkan harga konstan (GDP riil) sehingga angka pertumbuhan yang
dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan
produksi.
Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harus dipahami terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross
Domestic Product (GDP) total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam
suatu wilayah pada periode waktu tertentu biasanya satu tahun. (Di level
provinsi/Distric biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB). PDB
jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka menjadi PDB per kapita. Ukuran ini lebih
spesifik

karena

memperhitungkan

jumlah

penduduk

serta

mencerminkan

kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.
B.

Ekspor
Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem

pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh
pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk
mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke
negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari
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bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari
perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai
berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas
tertentu termasuk cara penangan dan pengamanannya. Setiap negara memiliki
peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda. Khusus ekspor komoditas
pertanian dan perikanan di Timor-Leste sebagaian besar tidak memiliki ketentuan dan
syarat yang terlalu rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan
untuk mengekspor hasil pertanian dan perikanannya ke luar negeri.
1.

Produk Ekspor
Secara umum produk ekspor dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang migas

dan barang non migas. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang
tambang yang berupa minyak bumi dan gas.
Barang non migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan
gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil
pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.
2.

Perdagangan Internasional
Keyakinan bahwa perdagangan luar negeri akan memberikan sumbangan yang

positif kepada kegiatan ekonomi negara telah lama diyakini di kalangan ahliahli
ekonomi. Mahzab Merkatilisme, yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup sekitar abad ke16 dan ketujuhbelas berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber
kekayaan kepada sesuatu negara. Ahli-ahli ekonomi klasik, terutama David Ricardo,
mengemukakan perdagangan yang lebih meyakinkan lagi mengenai pentingnya
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peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Teori Ricardo mengenai
keuntungan yang dapat diperoleh dari dari melakukan spesialisasi dan perdagangan
luar negeri merupakan pandangan yang sudah menjadi landasan dari teori
perdagangan luar negeri dan ekonomi internasional yang wujud sekarang
(Sukirno,1994).
Ada dua alasan pokok mengapa perdagangan internasional tumbuh dengan
cepat dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pertama, liberalisasi perdagangan
dan investasi membuat penurunan tarif, kuota, pengendalian mata uang, dan
hambatan terhadap arus barang dan modal internasional lainnya, walaupun besarnya
liberalisasi tiap Negara berbeda-beda. Kedua, penyempitan ruang ekonomi yang
belum pernah dibayangkan sebelumnya telah terjadi melalui perbaikan pada teknologi
komunikasi dan transportasi yang sangat pesat dan berakibat pengurangan biaya
(Rifai dkk., 2008: 34).
Rifai et al (2008: 34) menyatakan bahwa ada beberapa tahun terakhir ini,
semakin diakui bahwa keberhasilan perdagangan internasional tidak sekedar
disebabkan oleh keuntungan komparatif yang didasarkan efisiensi produktif. Faktorfaktor dinamis suatu Negara memainkan peranan yang sangat penting dalam
kesuksesan perdagangan internasional dengan memberikan keuntungan kompetitif
suatu negara. Beberapa faktor- factor dinamis tersebut antara lain masuknya investasi
asing dan perusahaan multinasional.
3.

Kontribusi Perdagangan Internasional bagi Pembangunan Ekonomi
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Menurut Salvatore, (2002: 112-113), terdapat berbagai keuntungan positif yang
diberikan oleh perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi. Keuntungankeuntungan tersebut adalah:
a.

Perdagangan dapat meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber daya
domestik di suatu negara berkembang. Artinya melalui hubungan
perdagangan internasional, suatu negara berkembang dapat beranjak dari
titik produksinya yang tidak efisien dan memanfaatkan sumber daya yang
semula tidak bisa diserap oleh pasar domestik.

b.

Melalui peningkatan ukuran pasar, perdagangan internasional juga dapat
menciptakan pembagian kerja dan skala ekonomis (economies of scale)
yang lebih tinggi.

c.

Perdagangan internasional juga berfungsi sebagai wahana transmisi
gagasan-gagasan baru, teknologi yang lebih baik, serta kecakapan
manajerial dan bidang-bidang keahlian lainnya yang diperlukan bagi
kegiatan bisnis. Tanpa adanya perdagangan internasional, maka para
pengusaha di suatu negara akan terus berkutat pada cara-cara lama yang
kurang efisien.

d.

Perdagangan

antar

negara

juga

merangsang

dan

memudahkan

mengalirnya arus modal internasional dari negara maju ke negara
berkembang. Jika hubungan dagang telah terjalin dengan baik, maka
perusahaan-perusahaan di negara maju akan terdorong untuk melakukan
investasi langsung berupa pembangunan pabrik atau sarana produksi di
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negara berkembang. Jika hal itu terjadi, maka mengalirlah modal dan
teknologi serta keterampilan produksi yang lebih baik dari negara maju ke
negara berkembang yang bersangkutan.
e.

Di beberapa negara berkembang yang besar seperti Brazil dan India,
impor produk-produk manufaktur telah merangsang permintaan domestik,
sehingga membuka kesempatan bagi para pengusaha setempat untuk
terjun dalam produksi komoditi yang sama. Jadi, adanya produk baru di
negara berkembang memberikan inspirasi dan membuka lahan bisnis baru
yang menguntungkan bagi para produsen setempat.

f.

Perdagangan internasional merupakan instrumen yang efektif untuk
mencegah monopoli karena perdagangan pada dasarnya merangsang
peningkatan efisiensi setiap produsen domestik agar mampu menghadapi
persaingan dari negara lain.

Ekspor bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Permintaan ekspor
seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di
antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah seperti yang dinyatakan di bawah
ini (Dewi, 2006: 65):
a.

Harga barang itu sendiri

b.

Harga barang lain yang sangat berkaitan erat dengan barang tersebut

c.

Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat

d.

Jumlah penduduk

e.

Selera dan
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Ramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang

Berdasarkan teori ekonomi makro apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran
agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikan pendapatan
nasional Namun sebaliknya, pendapatan nasional (Y) tidak dapat mempengaruhi
besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum
tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan,
meskipun pendapatan nasional tetap besarnya.
Y

= C + I + G + (X – M)

Keterangan:
Y

= Tingkat Pendapatan

C

= Konsumsi

I

= Investasi

G

= Peng Pemerintah

X

= Expor

M

= Impor

Besarnya kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional
yang terjadi dalam perekonomian sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang
sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah.
C.

Investasi
Investasi mengandung berbagai pengertian baik secara ilmu ekonomi maupun

secara politik. Namun perkiraan investasi yang akan dibahas lebih berorientasi pada
pengertian ilmu ekonomi (dalam arti sempit). Dalam keadaan ini investasi diartikan
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sebagai pertambahan pendapatan di masa yang akan datang. Sehingga modal
merupakan konsep stok sedang investasi merupakan konsep arus pendapatan.
Investasi terdiri dari pembentukan modal tetap domestik bruto danperubahan stok
barang-barang dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.
Menurut Sukirno (2000: 75) kegiatan investasi memungkinkan suatu
masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf hidup kemakmuran
masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi,
yakni: (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluran agregat,
sehingga kenaikan investasiakan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan
nasional serta kesempatan kerja; (2) pertumbuhan barang modal sebagai akibat
investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) Investasi selalu diikuti oleh
perkembangan teknologi.
Salah satu teori yang menjelaskan hubungan kesempatan kerja dan
pertumbuhan ekonomi adalah hukum oknum. Hukum oknum menjelaskan antara
output dan tingkat pekerja dengan asumsi bahwa output dan pekerja bergerak sama,
jadi perubahan pada output akan menghasilkan perubahan yang sama pada pekerja
juga.
Menurut Arthur M. Okun ada kaitan yang erat antara timgkat pengangguran
dengan Produk Domestik Bruto (PDB), hubungan antara Produk Domestik Bruto
dengan pengangguran bersifat negatif. Pernyataan tersebut dapat diartikan antara
Produk Domestik Bruto (PDB) kesempatan kerja memiliki hubungan yang positif
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atau dengan kata lain apabila terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), maka
akan diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Sebaliknya jika produk Domestik
Bruto (PDB) mengalami penurunan, maka jumlah tenaga kerja juga akan mengalami
penurunan (Mankiw, 2007: 39).
Salah satu konsekuensi Hukum Okun adalah PDB riil harus tumbuh secepat
PDB potensial untuk menjaga agar tingkat pengangguran stabil. Jika pengangguran
ingin diturunkan, PDB riil sebenarnya harus tumbuh lebih cepat dari PDB potensial
(Mankiw, 2007: 57). Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDB maka akan
meningkatkan jumlah tenaga kerja.
Kenaikan investasi akan memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi karena
kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau
pembentukan modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan
berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian.
Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan investasi maka PDB
juga akan mengalami penurunan karena penurunan investasi mengindikasikan telah
terjadinya penurunan penanaman modal atau pembentukan modal.
Penurunan penanaman modal atau pembentukan modal ini akan mengakibatkan
perekonomian menurunkan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan
jasa akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai
dengan teori Samuelson dan Nourdhous (2004), investasi merupakan suatu hal
commit to user

43

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

penting dalam membangun ekonomi karena dibutuhkan sebagai faktor penunjang di
dalam peningkatan proses produksi.
Case dan Fair (2007: 172) menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara
tingkat investasi yang direncanakan dengan tingkat bunga, ketika tingkat bunga turun,
investasi direncanakan naik, dan sebaliknya ketika tingkat bunga naik maka investasi
direncanakan turun. Khalwaty (2000: 105) menyatakan investasi adalah suatu
tindakan melepaskan uang atau dana pada saat sekarang dengan harapan memperoleh
keuntungan pada masa yang akan datang. Teori keseimbangan pada pasar barang
yang dikemukakan oleh Keynes bahwa peningkatan investasi akan mendorong
peningkatan pendapatan nasional karena investasi merupakan komponen pembentuk
pendapatan nasional.
1.

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori

ekonomi

mendefinisikan

investasi

sebagai

”pengeluaran-

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi
dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal
dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan
jasa di masa depan”.Sedangkan menurut Sukirno (2004) kegiatan investasi
memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan
ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan
meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.
Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi
akansemakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan
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diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal
manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu
produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala
hasil.
Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi
keuntungan dari investasi komplementer (complementary investment) dalam
modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan
penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat
personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki
efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai
macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi
swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia
diakumulasikannya.
Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara
aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.Dengan
semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan
mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga
dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada
akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.
2.

Investasi Dalam Negeri

Investasi dalam negeri atau Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Timor-Leste
commit to user
45

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal
dalam negeri.
Sodik dan Nuryadin (2005) menyatakan bahwa investasi dalam negeri tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode setelah otonomi,
sedangkan sebelum otonomi investasi dalam negeri berpengaruh terhadap ekonomi
regional. Hal ini menunjukkan bahwa daerah belum memberikan iklim yang kondusif
bagi investor dalam negeri.
Sodik dan Nuryadin (2005) menambahkan bahwa alasan utama mengapa
investor masih khawatir untuk melalukan bisnis di suatu negara adalah
ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pendapatan
ataupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenagakerja.
3.

Investasi Asing

Pada dasarnya investasi asing diartikan sebagai investasi untuk memperoleh
manfaat yang cukup dan kegiatan kerja dari kegiatan perusahaan dalam suatu
perekonomian di luar tempat penanaman modal tersebut (Hill, 1988: 57). Kidleberger
(1996: 112) mendefinisikan investasi asing langsung sebagai setiap urusan pinjaman
atau pembelian hak pemilik dalam suatu perusahaan asing yang sebagian besar
dimiliki oleh penduduk Negara penanaman modal.
Investasi asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik
modal asing di dalam suatu Negara untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha
yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (foreign
direct investment) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham
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perusahaan di dalam negeri. Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa
aliran dividend dan hasil usaha itu dari Negara di mana modal itu ditanamkan ke
Negara dari mana modal itu berasal (Irawan dan Suparmoko, 2002: 141).
Studi Suryati (2000) dalam Sodik dan Nuryadin (2005) menemukan bahwa
modal asing langsung yang masuk ke negara-negara Asia Timur, secara umum
mempunyai hubungan yang positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Negara
tujuan PMA, namun demikian, hubungan ini hanya merupakan hubungan jangka
pendek saja. Dalam uji ekonometrik jangka panjang, dengan menggunakan metode
ECM, hubungan jangka panjang antara PMA dan pertumbuhan ekonomi hanya
terjadi di negara-negara Asia.
Investasi asing mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
pembentukan modal, dengan asumsi bahwa setiap dolar dalam aliran modal dapat
memperbesar pembentukan modal dan tidak mempengaruhi investasi (Hoiriyahn
1997: 5). Prasetyantono (1995: 217) mendefinisikan investasi asing sebagai tempat
perusahaan mencari dana untuk meningkatkan kegiatan bisnis, sehingga dapat lebih
banyak mencetak keuntungan. Dana yang ada di pasar berasal dari masyarakat yang
disebut juga investor, investor ini memiliki berbagai teknik analisis dalam
menentukan investasi dimana semakin tinggi suatu perusahaan menghasilkan laba
dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan
investasi untuk menanamkan modal lainnya. Sebab pinjaman luar negeri tidak
mampu memberikan multiplier effect, maka akan menimbulkan beban yang semakin
besar dalam anggaran pembangunan. Santiago (1987: 317) mengatakan bahwa secara
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umum pengeluaran investasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada
saat ini untuk diperoleh manfaat atau penggunaannya pada saat yang akan datang
berasal dari empat sumber yaitu: tabungan domestik, bantuan luar negeri, ekspor dan
investasi asing, khususnya dalam sistem ekonomi yang terbuka subtitusi investasi
asing.
Todaro dan Stephen (2004:164-166), mengatakan bahwa arus-arus sumber daya
keuangan internasional terwujud dalam dua bentuk yaitu:
1)

Penanaman modal asing langsung yang dilakukan oleh pihak swasta (private
foreign direct investment). Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
raksasa multinasional (atau juga biasa disebut perusahaan transnasional, yakni
perusahaan besar dengan kantor pusat yang berada di Negara-negara maju
asalnya, sedangkan cabang operasi/anak-anak perusahaannya tersebar di
seluruh dunia);

2)

Investasi asing “portofolio” (foreign portofolio investment), dana investasinya
tidak diwujudkan langsung sebagai alat-alat produksi, melainkan ditanamkan
pada pasar-pasar modal kredit oleh lembaga swasta (bank, reksa dana,
perusahaan) atau individu di Negara-negara berkembang dalam aneka bentuk
instrument keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat, deposito, surat promes
investasi.
Pertumbuhan penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct

Investment) yang dilakukan oleh pihak swasta yakni, yang dana-dana investasinya
langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat
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atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan
mesin-mesin, membeli bahan baku.
Feldstein dalam Sarwedi (2002: 78) meyakini bahwa sebagai salah satu jenis
aliran modal bebas, FDI memiliki beberapa keuntungan. Pertama, aliran modal
tersebut mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan devesifikasi
melalui investasi. Kedua, integrasi global pasar modal dapat memberikan spread
terbaik dalam pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas.
Ketiga, mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam
menciptakan kebijakan yang salah.
Studi dari Kustituanto dan Istikomah (1999) dalam Sodik dan Nuryadin (2005)
dengan menggunakan model dinamik ECM menemukan bahwa PMA tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.
4.

Latar Belakang Timbulnya Investasi

Ciri negara terbelakang ialah kurangnya modal (tabungan dan investasi). Tidak
hanya persediaan modal yang sangat kecil, tapi juga laju pembentukan modal uang
yang rendah. Bersamaan dengan itu negara mengalami keterbelakangan teknologi.
Hal ini terlihat dari biaya rata-rata produksi yang tinggi serta produktivitas buruh dan
modal rendah karena tenaga kerja tidak terampil dan peralatan modal yang usang.
Keterbelakangan ini jelas terlihat dari rasio output modal yang tinggi dimana untuk
membuat satu unit output diperlukan modal yang lebih banyak. Oleh karena itu
investasi menjadi salah satu sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan. Harus
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dapat sepenuhnya dibiayai oleh dana

dalam negeri yaitu tabungan nasional. Sumber-sumber dana domestik berapapun
harus dilengkapi dengan sumber eksternal. Karena mobilisasi tabungan domestik
melalui perpajakan dan pinjaman masyarakat hampir tak cukup menaikkan laju
pembentukan modal yang ada. Hal ini justru akan berakibat pada merosotnya standar
konsumsi dan rakyat semakin menderita. Dalam keadaan sumber dana domestik tidak
memadai, maka Timor-Leste melakukan impor modal asing dalam bentuk pinjaman
atau bantuan bersyarat. Namun cara yang terbaik adalah melalui usaha patungan.
Pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor strategis dan faktor
utama di dalam pembangunan ekonomi melalui 3 tahapan yaitu:.
1.

Kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan
kemampuan menabung.

2.

Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan
menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat
diinvestasikan.

3.

Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi

Dengan rasio modal output tertentu pembentukan modal dapat menaikkan
output yang berdampak pada surplus investasi sehingga output/pendapatan meningkat
yang dapat menjamin agar investasi dapat disalurkan ke jalur paling produktif.
D.

Inflasi
Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang

berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke
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periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Masalah
kenaikan harga-harga yang berlaku diakibatkan oleh banyak faktor, pada umumnya
inflasi berasal dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut:
a.

Tingkat

Pengeluaran

Agregat

yang

melebihi

Kemampuan

Perusahaan-Perusahaan untuk Menghasilkan Barang-Barang dan
Jasa
Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong
para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya para
pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan menjual kepada pembeli yang
bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kedua-dua kecenderungan ini akan
menyebabkan kenaikan harga-harga.
b.

Para Pekerja di Berbagai Kegiatan Ekonomi yang Menuntut
Kenaikan Upah

Apabila pengusaha mulai menghadapi kesulitan dalam mencari tambahan
pekerja untuk menambah produksinya, para pekerja akan terdorong untuk menuntut
kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi
kenaikan biaya produksi dari berbagai produksi barang dan jasa yang dihasilkan
dalam perekonomian. Inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari:
1)

Kenaikan harga-harga barang yang di impor

2)

Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh penambahan
produksi dan penawaran barang
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Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang
bertanggung jawab.
Inflasi dapat mempengaruhi kegiatan investasi, hal ini dapat dilihat dari

pengaruh inflasi terhadap pengangguran. AW. Phillips pada tahun 1958 dalam
tulisannya yang berjudul “the relation between unemployment and the rate of change
of money wage rates in United Kingdom” dari studi lapangan tentang hubungan
antara kenikan upah dengan pengangguran di Inggris. Hasil kesimpulanya adalah
terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan
upah. Apabila tingkat pengangguran rendah maka tingkat kenaikan upah tinggi dan
sebaliknya. (Sukirno, 2000: 76).
E.

Tenaga Kerja
Sumber Daya Manusia (SDM) atau human resources mengandung dua

pengertian. Pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat
diberikan dalam proses produksi. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu
memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan
kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yairu bahwa kegiatan tersebut
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan
bekerja diukur dengan usia secara fisik. Orang dalam usia kerja tersebut dinamakan
tenaga kerja atau man power (Simanjuntak, 2001: 72).
Tahun 2003 bab 1 ketentuan umum pasal (1): yang dimaksud tenaga kerja
adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilakan barang
atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.
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Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah
bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan
pekerjaan. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi setiap
negara di samping faktor alam dan faktor modal.
Di Timor-Leste dipilih batas umur minimal 10 tahun tanpa batas maksimum.
Pemilihan batas umur 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut
sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulotnya ekonomi keluarga mereka.
Timor-Leste tidak menganut batas umur maksimal karena Timor -Leste belum
memiliki jaminan sosial nasioanl. Hanya sebagian penduduk Indonesia yang memiliki
tunjangan hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan
swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka telah
mencapai usaha pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka tetap
digolongkan sebagai tenaga kerja (Payaman Simanjuntak, 1985: 86).
Tenaga kerja dibagi ke dalam kelompok angkatan kerja (labor force) dan bukan
angkatan kerja. Yang termasuk dalam angkatan kerja (1) golongan yang bekerja dan
(2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. BPS (2008) menyatakan
bahwa angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah:
1)
a)

Angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah:

Mereka yang dalam seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan
dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau
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keuntungan yang lamanya paling sedikit selama satu jam dalam semingg yang
lalu.
b)

Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan atau
bekerja kurang dari satu jam tetapi mereka adalah:

c)

Pekerja tetap, pegawai pemerintah / swasta yang saling tidak masuk kerja
karena cuti, sakit, mogok, mangkir ataupun perusahaan menghentikan kegiatan
sementara.

d)

Petani yang mengushakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu
hujan untuk menggarap sawah.
2)

Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari
pekerjaan yaitu:

a)

Mereka yang belum pernah bekerja, tetapi saat ini sedang berusaha mencari
pekerjaaan.

b)

Mereka yang sudah pernah bekerja, tetapi pada saat pencacahan menganggur
dan berusaha mendapatkan pekerjaan.

c)

Mereka yang membebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerja.

d)

Kelompok bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk usia kerja
yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan, yaitu orang-orang yang
kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga
maksudnya ibu-ibu juga merupakan wanita karier atau bekerja, serta
penerimaan pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan langsung dari jasa
kerjanya (Simanjuntak, 2001: 70).
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Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2004) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan
Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang
memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam model pertumbuhan ekonomi sederhana,
pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.
Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil bisa
bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan
dalam jumlah terbatas. Dengan demikian penawaran tenaga kerja mengandung
elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor
tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.
Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari
lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang
tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu
daerah.
2.

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk
bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga
kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan
banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan
usaha, instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja (Badan Pusat Statistik,
2003:57).
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Menurut Widjanarko (1995:8) kesempatan kerja merupakan kesempatan bagi
angkatan kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan harapan untuk
mendapat imbalan yang dilakukannya. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak
terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.

Pasar Tenaga Kerja

Permintaan akan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja per satuan waktu
yang di minta oleh masyarakat atau perusahaan pada berbagai kemungkinan tingkat
upah nyata. Sebaliknya Pena waran tenaga kerja adalah jumlah yang menunjukkan
tenaga kerja per satuan waktu dimana masyarakat ingin menjualnya pada berbagai
kemungkinan tingkat upahnyata. Besarnya penempatan tenaga kerja (jumlah yang
terserap) sangat dipengaruhi oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran tenaga
kerja. Sedangkan besarnya penawaran dan permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi
oleh besarnya tingkat upah yang berlaku. Dalam teori neoklasik diasumsikan bahwa
besarnya penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah dan
sebaliknya permintaan tenaga kerja akan meningkat bila tingkat upah menurun.
F.

Kajian Empiris
Penelitian yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor

yang mempengaruhi sudah banyak dilakukan. Di bawah ini merupakan beberapa
penelitian yang membahas pertumbuhan ekonomi, antara lain:

Tabel 2.1. Daftar Penelitian terakreditasi dari Proques Scopus,
EBSCO, ISBN & ISSN
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1

Peneliti, Tahun,
Jurnal,
Vol., No. Hal.
Akhirman, S.Sos.,
MM, 2012, JEMI,
Thn 2010 Vol 3,
No 1, hal 11
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Model
Empirik

Judul
Pengaruh
PDB,
Jumlah
Penduduk,
Nilai
Ekspor,
Investasi
(PMA,
PMDN),
Laju Inflasi
&
Tenaga
Kerja
Terhadap
Pertumbuha
n Ekonomi
Propinsi
Kepulauan
Riau

2

Engla
Desnim
Silvia,
Yunia
Wardi,
Hasdi
Aimon,
2013,
Jurnal
Kajian
Ekonomi, vol 1,
No 02, hal 224

Analisis
Pertumbuha
n Ekonomi,
Investasi &
Inflasi
di
Indonesia,

3

Rendy
Sagita,
2013,
Jurnal
Unnes,, vol 2, No
4, hal 297

Analisis
Kausalitas
Infrastruktur
dgn

Hasil Study

Regresi Linear 1. Jumlah
Nilai
Ekspor
Berganda
Berpengaruh Positif
Tetapi
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
2. Nilai Investasi PMA berpengaruh
positif tetapi signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
3. Nilai
Investasi
PMDN
Berpengaruh Negatif
Tetapi
Tidak
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
4. Laju Inflasi Berpengaruh Positif
Tetapi Tidak Signifikan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
5. Jumlah
Tenaga
Kerja
berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
6. Faktor-faktor tersebut Tidak ada
pengaruh
secara
simultan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regresi linier 1. Jumlah Konsumsi Berpengaruh
berganda
Positif
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
2. Investasi
Berpengaruh Positif
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
3. Pegeluaran
pemerintah
Berpengaruh
Positif
tidak
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
4. Net Ekspor Berpengaruh Positif
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
5. Inflasi
Berpengaruh Negatif
tidak
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
6. Tenaga kerja Berpengaruh positif
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
7. Secara bersama-sama faktorfaktor tersebut
Berpengaruh
Positif
Signifikan
Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Analisis
1. Investasi
Asing
dengan
Kasualitas
Infrastruktur tidak memilki Hub.
Kausalitas. Hal ini menunjukkan
keputusan
berinvestasi
di
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Jurnal,
Vol., No. Hal.
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Model
Empirik

Judul
Investasi
Asing untuk
Meningkatka
n
(PDB)
Indonesia

Hasil Study

2.

3.

4.

5.

6.

4

Endri,

2008,

Analisis

Analisis

1.

Indonesia tidak melihat kondisi
infrastruktur jalan yang ada.
Pajak memiliki hubungan searah
dengan
infrastruktur
tetapi
infrastruktur
tidak
memiliki
hubungan dengan pajak. Jika
perolehan akan pajak meningkat,
maka
pengeluaran
dalam
pembiayaan infrastruktur akan
meningkat sehingga mampu
meningkatkan kuantitas serta
kualitas jalan di Indonesia.
Karena
pembiayaan
Negara
untuk infrastruktur terbesar dari
perolehan pajak.
PDB memiliki hubungan dengan
infrastruktur tetapi infrastruktur
tidak memilki hubungan dengan
PDB. Peningkatan PDB mampu
mendorong peningkatan akan
infrastruktur.
Terlihat
dari
hubungan searah antara PDB
dengan infrastruktur.
Pajak dengan Investasi Asing
tidak memilki hub. Kausalitas.
Karena Investasi Asing bukan
merupakan perolehan terbesar
yang menyumbang pajak di
Indonesia. Sumbangan pajak
terbesar diperoleh dari pajak
penghasilan.
PDB dengan Investasi Asing
tidak memilki hub. Kausalitas.
Kenaikan PDB
tidak
ada
hubungan dengan Investasi Asing
karena Investasi Asing bukan
merupakan sumbangan terbesar
PDB.
PDB dengan pajak tidak ada
hubungan tetapi pajak memilki
hubungan searah dengan PDB.
Hal ini sesuai dengan data yang
diperoleh, dimana penerimaan
akan
pajak
setiap
tahun
mengalami peningkatan dan PDB
juga mengalami peningkatan
setiap tahun.
Dengan menggunakan model
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No

5

Peneliti, Tahun,
Jurnal,
Vol., No. Hal.
Jurnal
Ekonomi
Pembangunan,
Vol. 13, No. 1
Hal. 1

Dewi
Ernita,
Syamsul
Amar,
Efrizal Syofyan,
2013,
Jurnal
Kajian Ekonomi,
Vol. 1, No. 02.
Hal 176

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Model
Empirik

Judul
FaktorFaktor yang
Mempengar
uhi Inflasi di
Indonesia,

Regresi Linear
Berganda

Analisis
Pertumbuha
n Ekonomi,
Investasi &
Konsumsi di
Indonesia

Regresi
Linear
Berganda

Hasil Study
Analisis Kointegrasi dan Model
Korelasi Kesalahan, Temuan
penting yang diperoleh adalah,
selama periode Nilai Tukar
mengembang, dalam Jangka
Panjang Instrumen Kebijakan
Moneter (SBI rate), outout GAB
dan Nilai Tukar memiliki
pengaruh
yang
signifikan
terhadap Inflasi di Indonesia
2. Hasil juga menunjukan bahwa
suku Bunga SBI, Nilai Tukar dan
Output
GAB
mempunyai
Kontribusi yang cukup signifikan
dalam mempengaruhi Inflasi di
Indonesia
1. Konsumsi, Investasi, Pengeluaran
Pemerintah dan Net Ekspor
secara
Bersama-sama
berpengaruh Signifikan terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
di
Indonesia. Sementara itu, secara
Parsial Konsumsi, Investasi,
Pengeluaran Pemerintah dan Net
Ekspor berpengaruh Signifikan
dan
Positif
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
di
Indonesia. Artinya apabila terjadi
Peningkatan terhadap Konsumsi,
Investasi,
Pengeluaran
Pemerintah, dan Net Ekspor,
maka Pertumbuhan Ekonomi
juga
akan
mengalami
Peningkatan. Sebaliknya jika
terjadi
Penurunan
terhadap
Konsumsi, Investasi, Pengeluaran
Pemerintah, dan Net Ekspor
maka Pertumbuhan Ekonomi di
Indonesia juga akan mengalami
Penurunan.
2. Secara
bersama-sama
Suku
Bunga, Inflasi, dan Pertumbuhan
Ekonomi berpengaruh Signifikan
terhadap Investasi di Indonesia.
Sementara itu, secara Parsial
Suku Bunga dan Pertumbuhan
Ekonomi berpengaruh Signifikan
terhadap Investasi sedangkan
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6

Peneliti, Tahun,
Jurnal,
Vol., No. Hal.

Muna

Sulaiman,
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Model
Empirik

Judul

Analisis An

Regression

Hasil Study
Inflasi
tidak
berpengaruh
Signifikan terhadap Investasi.
Artinya apabila Suku Bunga dan
Inflasi mengalami Penurunan
maka Investasi akan meningkat.
Sebaliknya jika Suku Bunga dan
Inflasi mengalami Peningkatan
maka Investasi di Indonesia akan
Turun.
Sedangkan
jika
Pertumbuhan
Ekonomi
meningkat maka Investasi di
Indonesia juga akan mengalami
Peningkatan. Sebaliknya jika
Pertumbuhan
Ekonomi
di
Indonesia mengalami Penurunan
maka mengindikasikan Investasi
juga
akan
mengalami
Peningkatan.
3. Pendapatan
Disposibel,
Konsumsi sebelumnya, dan Suku
Bunga secara Bersama- sama
berpengaruh Ssignifikan terhadap
Konsumsi
di
Indonesia.
Sementara itu, secara Parsial
Pendapatan
Disposibel,
Konsumsi sebelumnya, dan Suku
Bunga berpengaruh Signifikan
terhadap Konsumsi di Indonesia.
Artinya,
apabila
terjadi
peningkatan terhadap Pendapatan
Disposibel
dan
Konsumsi
sebelumnya maka Konsumsi di
Indonesia juga akan mengalami
Peningkatan. Sebaliknya, apabila
terjadi
Penurunan
terhadap
Pendapatan
Disposibel
dan
Konsumsi sebelumnya maka
akan mengalami Penurunan.
Suku
bunga
berpengaruh
Signifikan terhadap konsumsi
sebelumnya. Artinya Suku Bunga
jika mengalami Penurunan maka
Konsumsi akan meningkat. Dan
sebaliknya jika Suku Bunga
mengalami peningkatan maka
Konsumsi di Indonesia akan
mengalami Penurunan
1. Ada pengaruh yang positif dan
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Peneliti, Tahun,
Jurnal,
Vol., No. Hal.
Norma Md. Saad,
2006,
JEL
Classifications:
E22, F10, F43,,
hal. 217

7

E. Borensztein, J.
De Gregorio, J-W.
Lee, 1998, Journal
of
International
Economics 45, ,
Hal. 115-135

8

Alex
Reuben
Kira,
2013,
European Journal
of Business and
Management, Vol.
5, No.4, Hal. 148

9

Viktorija
Bobinaite, Aldona
Juozapavicien,
Inga
Konstantinaviciute
, 2011, Economics
And Management,
, Hal. 166
Ho Wei Chin and
Anwar Fitrianto,
2013, Middle-East
Journal
of
Scientific
Research, Vol. 15,
No. 4, Hal 606

10

G.

digilib.uns.ac.id
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Model
Empirik

Judul

Hasil Study

Analysis of
Export
Performance
& Economic
Growth of
Malaysia
using
CoIntegration
&
Error
Correction
Models
How
does
foreign
Direct
Invesment
AFFECT
Economic
Growth
The Factors
Affecting
Gross
Domestic
Product
(GDP)
in
Developing
Countries:
The Case of
Tanzania
Regression
Analysis of
Gross
Domestic
Product and
its Factors in
Lihuania

Linear

signifikan antara ekspor dengan
GDP (Gross Domestict Product)
di
malaysia
pada
tingkat
signifikansi 5%.
2. Jumlah pekerja berpengaruh
positif
pada
pertumbuhan
ekonomi
3. Untuk
inpor
berpengaruh
negative terhadap pertumbuhan
ekonomi di Malaysia

Regessions
Linear

1. Jumlah penduduk berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi
2. Investasi berpengaruh positif
tidak
signifikan
terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Regression
linier

1. Investasi dan import tidak
berpegaruh terhadap GDP ( Gross
Domestict Product)
2. konsumsi dan eksport berpegaruh
signifikan terhadap GDP ( Gross
Domestict Product)

Regression
Linier

1. konsumsi berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi (GDP) di
Lithuania
2. ekspor mempengaruhi terhadap
pertumbuhan
ekonomi
di
Lithuania

Statistical
Aproach for
Modeling
Malaysia’s
Gross
Domestic
Product

Stepwise
Regression

Hasil dari analisis regresi
didapatkan hasil bahwa variable
konsumsi, eskport barang dan
jasa
berpengaruh
signifikan
terhadap gross domestic product
(GDP) di malaysia

Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan penelitian bahwa asumsi variabel-variabel yang mempengaruhi
pertubuhan ekonomi oleh faktor internal yaitu ekspor, investasi asing, jumlah
penduduk, laju inflasi dan tenaga kerja, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran
sebagaimana pada gambar di bawah ini:

Ekspor (X1)
Investasi Asing
(X2)

Pertumbuhan Ekonomi
Timor-Leste 2000 – 2013 (Y)

Laju Inflasi (X3)
Tenaga Kerja
(X4)

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran
H.

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan dari beberapa hasil kajian empiris yang telah dilakukan oleh penelitipeneliti sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Ekspor, investasi asing, jumlah penduduk, laju inflasi dan tenaga kerja secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi TimorLeste 2000-2013.
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Ekspor, investasi asing, jumlah penduduk, laju inflasi dan tenaga kerja secara
parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Timor-Leste tahun 20002013.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan mengambil

data sekunder yang menganalisis tentang pengaruh variabel-variabel seperti inflasi,
investasi, jumlah tenaga kerja, ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Timor-Leste
tahun 2000-2013.
Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputuasan
manajerial dan ekonomi. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi
yang bermanfaat merupakan jantung dari analisis kuantutaif.
B.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder deret

berkala atau runtut waktu (Time Series) dari nilai GDP (Gross Domestik Product)
negara Timor-Leste selama kurun waktu 2000-2013.
Data yang digunakan sebagai bahan analisis bersumber, dari data-data statistik
yakni Biro Statistik Timor-Leste, Kementerian Keuangan, Bank Central Timor-Leste
(Banco Sentral De Timor-Leste) yang merupakan sumber yang relevansi dengan
penelitian dan referensi dari penelitian terdahulu.
C.

Definisi Operasional Variabel
1.

Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini
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adalah pertumbuhan GDP dan harga konstan di Negara Timor-Leste tahun 2000 2013.
Pertumbuhan GDP/ Produk Domestik Bruto (% per tahun) adalah Tingkat
persentase pertumbuhan tahunan PDB atas dasar harga pasar berdasarkan mata uang
lokal konstan secara Agregat. GDP adalah jumlah dari nilai tambah bruto oleh semua
produsen penduduk dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi
subsidi tidak termasuk dalam nilai produk. Hal ini dihitung tanpa melakukan
pemotongan untuk depresiasi aset palsu atau deplesi dan degradasi sumber daya
alam.Produk domestik bruto diukur dalam satuan US Dollar.
Angka Dollar untuk GDP dikonversi dari mata uang domestik menggunakan
satu tahun nilai tukar resmi. Untuk beberapa negara dimana nilai tukar resmi tidak
mencerminkan tingkat efektif yang diterapkan untuk transaksi Valuta Asing yang
sebenarnya, maka faktor konversi alternatif dapat digunakan.
2.

Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel-variabel independen
dalam penelitian adalah:
a.

Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem
pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh
pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk
mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke
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negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari
bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari
perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai
berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas
tertentu termasuk cara penangan dan pengamanannya.
Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbedabeda. Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan di Timor-Leste sebagaian
besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang terlalu rumit bahkan pemerintah saat
ini mempermudah setiap perusahaan untuk mengekspor hasil pertanian dan
perikanannya ke luar negeri. Dalam hal ini ekspor dihitung dengan satuan jutaan
rupiah.
b.

Investasi Asing

Investasi asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik
modal asing di dalam suatu Negara untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha
yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (foreign
direct investment) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham
perusahaan di dalam negeri.
Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran dividend dan hasil
usaha itu dari Negara di mana modal itu ditanamkan ke Negara dari mana modal itu
berasal dengan menggunakan ukuran jutaan rupiah.
c.

Inflasi
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Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses Inflasi yang diukur dengan
indeks harga konsumen mencerminkan perubahan persentase tahunan biaya untuk
konsumen rata-rata memperoleh keranjang barang dan jasa yang dapat diperbaiki atau
diubah pada selang waktu tertentu, misalnya tahunan.
Inflasi juga merupakan salah satu indicator makro ekonomi yang sangat penting
dalam kestabilan perekonomian di suatu wilayah/ negara. Dengan mencermatai
tingkat Inflasi suatu wilayah/ negara tertentu, pada kurun waktu tertentu dapat
diketahui bentuk kestabilan ekonomi wilayah/ negara tersebut.
d.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat.
Di sisi lain tenaga kerja juga merupakan besarnya jumlah tenaga kerja dalam
orang yang bekerja disektor industri, baik industri besar atau sedang, industri kecil
dan industri rumah tangga di Timor-Leste menggunakan ukuran satuan orang.
D.

Metode Analisa Data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

analisis regresi linear berganda. Disebut sebagai linear berganda karena pada
penelitian ini jumlah variabel bebasnya lebih dari satu (Insukindro, 2003: 42).
Analisis ini berfungsi untuk mengetahui apakah variabel-variabel ekspor,
investasi asing, inflasi dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan
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GDP di Timor-Leste dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel di atas.
Spesifikasi model yang dibentuk berdasarkan teori yang ada atas suatu permasalahan
sebagaimana dalam teori, berupa penjabaran model dan penelitian sebelumnya adalah
sebagai berikut:
1.

Model Hipotesis

LnY = β0 + β1 LnX1 + β2 LnX2 + β3 LnX3 + β4 LnX4 + e
Keterangan:
Y

= Pertumbuhan GDP Timor-Leste

X1

= Ekspor

X2

= Investasi PMA

X3

= Inflasi

X4

= Tenaga Kerja

β0

= Konstanta/ Intercept

β1, β2, β3, β4, β5

= Koefisien regresi masing-masing variabel

e

= Variabel pengganggu

Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter dalam fungsi
regresi linear berganda di atas adalah metode kuadrat terkecil (Ordinary Least
Square). Bila asumsi-asumsi linear klasik dipenuhi, hasil yang diperoleh dengan OLS
adalah BLUE ( Best Linear Unbiased Estimator ) atau lebih jelasnya adalah
(Sukindro dalam Gujarati, 2003 :47)
a.

Linear, artinya semua parameter dalam fungsi regresi adalah linier
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Parameter-parameternya adalah tidak bias, artinya semakin besar sampel
yang diambil maka penaksir parameter semakin mendekati nilai
parameter yang sebenarnya.

c.

Parameter-parameter mempunyai varian yang minimum.

Selanjutnya dari persamaan di atas dilakukan pengujian dengan uji statistik dan
uji asumsi klasik.
2.

Pengujian Hipotesis
a.

Uji Statistik
1)

Uji t (Uji secara Individu)

Merupakan pengujian variabel-variabel independen secara individu, dilakukan
untuk melihat signifikansi dari variabel independen sementara variabel yang lai
konstan. Langkah Pengujian :
a)
Ho : β1 = 0

Menyusun Formulasi Ho dan Ha
tidak ada pengaruh yang signifikan antara Investasi Asing,

Tenaga Kerja, Inflasi dan Ekspor terhadap pertumbuhan GDP di Timor leste secara
parsial.
Ha : β1 ≠ 0

ada pengaruh yang signifikan antara Investasi Asing, Tenaga

Kerja, Inflasi dan Ekspor terhadap pertumbuhan GDP di Timor leste secara parsial.
b)
T tabel

Tingkat Signifikan

: (tα/2 , n-k)

Keterangan: α = Derajat Signifikan (5%).
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n

= Jumlah Sampel (Observasi)

k

= Jumlah Variabel Bebas

c)

Kriteria Pengujian

Daerah penolakan
Hi

Daerah penolakan
Hi
Daerah
Penerimaan
H0

-t tabel

0

t tabel

Gambar 3.1 Daerah Uji t

Ho diterima, Ha ditolak : -t tabel < t hitung > + t tabel. Kesimpulannya β tidak
berbeda dengan nol (β tidak signifikan pada tingkat α = 5%). Hal ini dapat dikatakan
bahwa

secara statistik tidak berpengaruh terhadap Y pads tingkst α.

Ho ditolak, Ha diterima: t hitung < -t tabel atau t hitung > +1 tabel.
Kesimpulannya β berbeda dengan nol (β signifikan pada tingkat α = 5%). Hal ini
dapat dikatakan bahwa X1 secara statistik berpengaruh terhadap Y pada tingkat α.
Cara lain untuk menguji signifikan tidaknya koefisien regresi adalah dengan
melihat probabilitasnya, jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka koefisien regresi itu
signifikan pada tingkat 5%.
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Uji F (Uji secara Bersama-sama)

Digunakan untuk menguji signifikan variabel independen secara bersama-sama
dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
a)

Menyusun Formulasi Ho dan Ha

Ho : 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0

tidak ada pengaruh yang signifikan

antara Investasi Asing, Tenaga Kerja, Inflasi dan Ekspor terhadap pertumbuhan GDP
di Timor-Leste.
Ha : 0 ≠ 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4 ≠ 5 ≠ 0

ada pengaruh yang signifikan antara

Investasi Asing, Tenaga Kerja, Inflasi dan Ekspor terhadap pertumbuhan GDP di
Timor-Leste.
b)

Tingkat Signifikan

Rumus FHitung adalah sebagai berikut:
R2 t(k-t)
Fhitung =
(t-R2)(N-k)

Keterangan:
R2

= Koefisien Determinasi

N

= Banyaknya Observasi

K

= Banyaknya Variabel

Ftabel

= F ( α; n-k), (k-1)

Keterangan: α = Derajat Signifikansi (5%)
n

= Jumlah Sampel
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= Jumlah Variabel Bebas

Kriteria Pengujian

Daerah penolakan
Hi
Daerah penerimaan
Ho

0

(1)

F (α; (n-k)(k-1)

Gambar 3.2 Daerah Uji F

Ho diterima, Ha ditolak : Fhitung < Ftabel. Dalam hal ini dapat
dikatakan bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama
tidak signifikan pada tingkat α = 5%.

(2)

Ho ditolak, Ha diterima : Fhitung > Ftabel. Hal ini dapat dikatakan
bahwa koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada
tingkat α.

4.

Koefisien Determinasi (R2)

Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen
terhadap naik turnnya variabel dependen atau menunjukkan berapa persen (%) variasi
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Tingkat
ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi 0 berarti variabel
independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan apabila
mendekati 1 berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel
dependen.
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R2 Adjusment
Keterangan :

5.

=

1 – (1 – R 2) / (N – K)
N – (K – 1)

R2

= Koefisien Determinasi

N

= Jumlah observasi

K

= Jumlah Variabel bebas

Koefisien Korelasi (r)

r adalah koefisien korelasi (r =

)

yang digunakan untuk mengetahui

keeratan (kuat lemahnya) hubungan antara variabel dependen dengan variabel
independen.
6.

Koefisien Elastisitas (B)

Elastisitas adalah presentase perubahan variabel bebas dibandingkan presentase
perubahan variabel tidak bebas, maka koefisien dari hasil perhitungan disebut
koefisien elastisitas.
Menurut Sumarsono (2009; 39) Besarnya koefisien elastisitas dibedakan
menjadi 3 macam, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari perubahan variabel
independen tersebut terhadap perubahan variabek dependen yang diminta, jika :
a.

E > 1 maka variabel independen dikatakan elastis, berarti besarnya presentase
kenaikan atau penurunan jumlah variabel dependen yang diminta sebagai akibat
perubahan variabel independen, lebih besar daripada persentase perubahan
variabel independen tersebut.
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E < 1 maka dikatakan variabel independen in elastis, berarti besarnya
presentase kenaikan atau penurunan jumlah variabel dependen yang diminta
sebagai akibat perubahan variabel independen, lebih kecil daripada persentase
perubahan variabel independen tersebut.

c.

E = 1, variabel independen dikatakan elastis netral (unitary elastisity), berarti
presentase perubahan varibel dependen akibat perubahan varibebel independen
sama besarnya persentase perubahan varibel independen tersebut.

b.

Uji Asumsi Klasik
1)

Uji Multikolinearitas

Model dikatakan bebas adanya multikolinieritas jika antar variabel independen
tidak boleh saling berkorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF (varian inflation
factor) yang mayoritas variabel di sekitar angka satu dan mempunyai nilai tolerance
mendekati satu.
2)

Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat dari variasi residual yang tidak
sama untuk semua pengamatan.

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel
terikat (Zpred) dengan residualnya (Sdresid). Deteksi ada tidaknya gejala tersebut
dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.
Dasar pengambilan keputusan dalam analisis heteroskedastisitas
berikut:

adalah sebagai
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Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur

(bergelombang,

melebar

kemudian

menyempit),

maka

sudah

menunjukkan telah terjadinya gejala heteroskedastisitas.
b.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3)

Uji Autokolerasi

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi
antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (time series)
atau secara ruang (cross sectional). Pengujian ini mempunyai arti bahwa hasil suatu
tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Korelasi atas
data cross section terjadi apabila data di suatu tempat dipengaruhi atau
mempengaruhi di tempat lain. untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini
dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin – Watson.
Model regresi terjadi masalah autokorelasi atau tidak dilihat pada ketentuan
berikut ini (Aniek, 2010)
1).

Angka D-W di bawah – 2

berarti ada autokorelasi positif.

2).

Angka D-W di antara – 2 sampai +2

3).

Angka D-W di atas + 2 berarti ada autokorelasi negatif.

berarti tidak ada autokorelasi.
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BAB IV
HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Gambaran Umum Negara Timor-Leste
Republik Demokratik Timor-Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang

sebelum merdeka bernama Timor-Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara
Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi
pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan Enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.
1.

Geografi Timor-Leste

Gambar 4.1 Letak Geografis Timor-Leste

Timor-Leste berlokasi di Asia Tenggara, pulau Timor merupakan bagian dari
wilayah Maritim Asia Tenggara, dan merupakan kawasan paling timur di Kepulauan
Sunda Kecil. Letak geografis Timor-Leste adalah di sebelah utara terdapat Selat
Ombai, Selat Wetar, dan Laut Banda, di sebelah selatan terdapat Laut Timor dan
Australia, di sebelah barat terdapat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan
bagian dari Indonesia. Di sebelah timur terdapat Taman Nasional Nino Konis Santana
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yang berupa hutan tropis kering. Disana terdapat beberapa spesies tumbuhan dan
hewan unik.
Kebanyakan wilayah Timor-Leste berupa pegunungan dan gunung tertinggi di
Timor-Leste adalah Gunung Tatamailau yang dikenal sebagai Gunung Ramelau
dengan ketinggian 2.963 meter. Timor Leste beriklim tropis dan umumnya panas dan
lembab. Terdapat dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Ibu kotanya
adalah Dili, yang merupakan kota terbesar di Timor Leste, dan pelabuhan utama
adalah Dulu, dan kota terbesar kedua adalah Kota Baucau. Letak astronomis TimorLeste adalah antara 8o LS-10o LS dan 124o BT-128o BT. Secara administratif TimorLeste dibagi menjadi 13 distrik, 65 sub-distrik, 442 sucos (Desa), dan 2.225 aldeias.
Berikut adalah daftar distrik di Timor-Leste:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Distrik
Aileu
Ainaro
Baucau
Bobonaro
Covalima (Suai)
Dili
Ermera
2.

No.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Distrik
Lautem (Lospalos)
Liquica
Manatuto
Manufahi (Same)
Oe-cusse-Ambeno (Pante Makasar)
Viqueque (Cabira Oan)

Demografi Timor-Leste

Penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan
Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk Timor-Leste
beragama Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan sisanya Buddha,
Hindu (1%), masing-masing (0,5%), dan aliran kepercayaan (2%). Karena mayoritas
penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis
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Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari
2010 oleh Paus Benediktus XVI.
B.

Analisis Uji Hipotesis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi linier berganda yaitu persamaan regresi yang melibatkan 2 (dua) variabel atau
lebih (Gujarati, 1997). Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh perubahan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen.
Dalam pengolahan data yang didapatkan proses perhitungan regresi menggunakan
bantuan program SPSS: Versi 17.0, dengan menggunakan tabel daftar agar lebih
mudah untuk dianalisa.
1.

Hasil Estimasi GDP dan Variabel yang Mempengaruhi

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah persamaan regresi
linear berganda dengan menggunakan model Log Natural. Model ini digunakan
karena besarnya angka koefisien variabel independen langsung dapat menjelaskan
sebesarapa besar pengaruhnya terhadap variabel lain, dibandingkan dengan metode
lain kelebihan dari log natural ini adalah dapat mengetahui tingkat elastisitas pada
masing-masing variabel. Fungsi model log natural dapat ditulis sebagai berikut:
LnY = β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + β4LnX4 + e
Keterangan:
Y

= GDP

X1

= Ekspor

X2

= Investasi Asing
commit to user
78

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

X3

= Inflasi

X4

= Tenaga Kerja

Selanjutnya dilakukan olah data dengan program SPSS: 17 hasilnya sebagai berikut :

Model
1

R
.994(a)

R
Square
.989

Adjusted
R Square
.984

Std. Error
of the Estimate
.06251

F Change
196.863

Tabel 4.2. Hasil Analisis Regrsi Berganda Dengan Log Natural
Unstandardized Coefficients

t

Sig.

Model
B
Constant

(Y)

1.170

2.645

0.027

Ekspor

(X1)

0.100

2.459

0.036

Investasi

(X2)

0.121

2.574

0.030

Inflasi

(X3)

-0.020

-1.866

0.095

Tenaga Kerja (X4)

0.368

6.230

0.000

Berdasakan hasil analisis diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
LnY = 1.170 + 0,100LnX1 + 0.121LnX2 - 0,020LnX3 + 0,368LnX4 + e
Dari persamaan regresi berganda diatas dapat kita ketahui bahwa:
a.

Koefisien regresi 0 = 1,170 apabila ekspor, investasi asing, inflasi dan tenaga
kerja konstan maka Gross Domestic Bruto akan menndaptkan nilai sebesar
1,170 Juta Dolar, jika tidak ada pengaruh dari variabel - variabel independen
dalam penelitian ini.
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Koefisien dari variabel Ekspor dalam persamaan regresi berganda bernilai
Positif sebesar 0.100 hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% untuk
ekspor maka akan meningkatkan GDP sebesar 0,100%.

c.

Koefisien dari variabel Investasi asing dalam persamaan regresi berganda
bernilai positif sebesar 0,121 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1%
untuk Investasi asing maka akan meningkatkan GDP sebesar 0,121%.

d.

Koefisien dari variabel Inflasi dalam persamaan regresi berganda bernilai
positif sebesar -0,020 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% untuk
inflasi maka akan menurunkan GDP sebesar 0,020%

e.

Koefisien dari variabel Tenaga Kerja dalam persamaan regresi berganda
bernilai positif sebesar 0,368 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1%
untuk tenaga kerja maka akan meningkatkan GDP sebesar 0,368%
Setelah mengetahui hasil penghitungan regresi, maka tahap berikutnya

dilakukan pengujian dengan beberapa tahap. Adapun tahap-tahap dalam pengujian
adalah sebagai berikut
2.

Uji Statistik
1.

Uji t

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Uji t yang dilakukan pada masing-masing
variable independen adalah sebagai berikut:
Hipotesis : Ho: β = 0 (berarti variabel independen dan secara individu tidak
berpengaruh terhadap variabel independen).
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Ha: β ≠ 0 (berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap
variabel dependen)
t-tabel = t0,05/2, 13-4 = 2,160
Berdasarkan hasil analisis regresi ganda Ln seperti disajikan pada tabel tersebut
diatas nampak bahwa beberapa variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap
GDP masing-masing akan dibahas sebagai berikut:
a.

Variabel yang Tidak Berpengaruh secara Signifikan

Variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan meiputi:
Inflasi berdasarkan hasil analisis diperoleh t-hitung sebesar -1.866 dengan
menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka t-hitung lebih kecil dibandingkan
dengan t-tabel. Hal ini berarti t-hitung terletak pada daerah diterima, maka H0
diterima dan Ha ditolak yang bersih secara individual. Inflasi tidak berpengaruh pada
GDP. Selain dilihat dan nilai t-nya pengujian juga dapat dilakukan dengan
membandingkan

nilai

probabilitasnya.

Walaupun

demikian

dengan

tingkat

kepercayaan sebesar 90% atau tingkat signifikansi 10%, maka inflasi berpengaruh
secara signifikan. Hasil perhitungan dengan standar signifikansi yang dipergunakan,
untuk inflasi nilai probabilitasnya sebesar 0,095, dibandingkan nilai t-standar () 5%
akan lebih besar, terletak didaerah terima yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak, hal
ini berlaku sebaliknya. Walaupun demikian dengan tingkat kepercayaan 90% atau
tingkat signifikansi 10%, maka variabel inflasi berpengaruh secara signifikan.
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Variabel yang Berpengaruh secara Signifikan

Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap GDP: Ekspor dengan
menggunakan tingkat signifikan 5%, diperoleh t-hitung sebesar 2,459, sehingga thitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan t-tabel. Hal ini berarti thitung terletak pada daerah tolak maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti
secara individual terdapat pengaruh positif antara ekspor dengan GDP. Selain dilihat
dan nilai t-nya uji t juga dapat dilihat berdasarkan probabilitasnya yaitu sebesar 0,036
yang lebih kecil dan tingkat signifikansi (0,05), hal ini berarti koefisien regresi dari
ekspor signifikan pada tingkat 5%.
Variabel lain yang menunjukkan pengaruh secara signiflkan terhadap GDP
adalah Investasi Asing (t: 2,574 dengan sign: 0,030), Tenaga Kerja (t =6,230 dengan
sign = 0,000).
2.
Ftabel

Uji F
= F0,05 , 5 - 1 , 13-4 = 3,633

Fhitung : 196,863
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang
dimasukkan dalam model berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen.
Uji F terhadap semua variabel independen adalah:
Hipotesis : H0: β1 = β2 = β3 = β4 = 0
(Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel
independen).
Hipotesis : Ha : β1 ≠ β 2 ≠ β 3 ≠ β 4 ≠ 0
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(Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel
dependen).
Ftabel=F0,05 , 5-1 , 13-4 =3,633
Hasil analisis F hitungnya sebesar 196,863 F tabel = 3,633. Jadi F hitung lebih
besar F tabel berarti : H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan
secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap GDP dan
signifikan pada tingkat 5%.
3.

Uji Determinan R2

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang ditunjukkan oleh koefisien
determinasi (R²) antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh nilai koefisien
determinasi (R²) sebesar 0,989 yang berarti 98,9% Gross Domestic Bruto dapat
dijelaskan oleh variansi dari keempat variabel independen yaitu Ekspor, Investasi
asing, Inflasi dan Tenaga Kerja sedangkan sisanya 1,1% dijelaskan oleh variabel lain
di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian.
3.

Uji Asumsi Klasik
Uji Penyimpangan Asumsi Klasik ini dilakukan karena dalam model regresi

perlu memperhatikan adanya penyimpangan - penyimpangan atas asumsi klasik,
karena pada hakikatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel - variabel
yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.
Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi
yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS: Versi 17.0 yang meliputi:
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Uji Normalitas

Uji Normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan
variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak, maka
pengujian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS: Versi 17.0.
Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan
penyebaran data (titik) pada “Normal P-Plot of Regression Standarized Residual “
dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan garis
miring atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Gambar 4.2.
Uji Normalitas Data dengan Normal P-P Plot

Dependent Variable: GDP
1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4
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0.0
0.0

0.2

0.4

0.6
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Sumber: Data Primer, diolah 2014
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Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua data
berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data yang
dikumpulkan dapat diproses dengan metode - metode selanjutnya. Hal ini dapat
dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang menyebar disekitar garis
diagonal pada “Normal P-Plot of Regression Standarized Residual “ sesuai gambar
diatas, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini
berdistribusi normal.
b.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka
terdapat multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas
dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat
pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya. Nilai
dari VIF kurang dari 10 dan tolerance yang lebih dari 0,10 maka menandakan bahwa
tidak terjadi adanya gejala multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.
Dari perhitungan menggunakan program SPSS Versi 17.0 dapat kita ketahui
bahwa nilai VIF dan Tolerance sebagai berikut:
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Tabel 4.3. Nilai VIF dan Tolerance
Variabel
Tolerance
Ekspor
(X1)
0.171
Investasi Asing
(X2)
0.136
Inflasi
(X3)
0.949
Tenaga Kerja
(X4)
0.159
Sumber: Data Primer, diolah 2014
1).

VIF
5.859
7.348
1.053
6.306

Variabel Ekspor : mempunyai nilai VIF sebesar 5.858 dan tolerance
sebesar 0,171

2).

Variabel Investasi Asing: mempunyai nilai VIF sebesar 7.348 dan
tolerance sebesar 0,136.

3).

Variabel Inflasi: mempunyai nilai VIF sebesar 1.053 dan tolerance
sebesar 0,949.

4).

Variabel Tenaga Kerja: mempunyai nilai VIF sebesar 6.306 dan
tolerance sebesar 0,159.

Dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 10 maka
tidak terjadi gejala multikolinieritas dan nilai - nilai yang didapat dari perhitungan
adalah sesuai dengan ketetapan nilai VIF dan tolerance, sehingga dapat disimpulkan
bahwa

dalam

model

regresi

tersebut

tidak

menunjukkan

adanya

gejala

multikolinieritas.
c.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka
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disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas atau Homokedastisitas.
Pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu memakai metode grafik
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada Scatterplot dari variabel terikat,
dimana jika tidak terdapat pola tertentu maka tidak terjadi Heteroskedastisitas dan
begitu pula sebaliknya.
Perhitungan menghasilkan gambar sebagai berikut:
Scatterplot

Gambar 4.3. Scatterplot

Dependent Variable: GDP

Regression Studentized Residual

2

1

0

-1

-2
-1

0

1

2

Regression Standardized Predicted Value

Sumber: Data Primer, diolah 2014
Dari grafik diatas kita dapat melihat bahwa tidak membentuk pola tertentu atau
menyebar secara acak jadi kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut tidak
menunjukkan adanya gejala Heteroskedastisitas.
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Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat
korelasi diantara kesalahan pengganggu dalam periode tertentu. Untuk melakukan uji
autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan besaran Durbin Watson, adapun
mekanisme tes Durbin Watson adalah sebagai berikut:
a.

Angka D-W di bawah – 2

berarti ada autokorelasi positif.

3)

Angka D-W di antara – 2 sampai +2

4)

Angka D-W di atas + 2 berarti ada autokorelasi negatif.

berarti tidak ada autokorelasi.

Dari hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson diperoleh nilai DW
sebesar 1.650 . dikarenakan Angka D-W di antara – 2 sampai +2 berarti model ini
tidak mengandung gejala autokorelasi.
C.

PEMBAHASAN
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk
atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1997: 13). Untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai GDP yang digunakan adalah GDP
berdasarkan harga konstan (GDP riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan
merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder deret berkala atau
runtut waktu (Time Series) dari nilai GDP (Gross Domestik Product) negara TimorLeste selama kurun waktu 2000-2013. Dalam regresi linier berganda pengaruh
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ekspor, investasi asing, jumlah penduduk, laju inflasi dan tenaga kerja terhadap
pertumbuhan GDP di Timor-Leste adalah sebagai berikut:
1.

Pengaruh Ekspor terhadap Gross Domestic Product di Negara Timor-Leste
Hasil analisis regresi terdapat hubungan yang positif dan signifikan, dimana

jika diasumsikan terjadi peningkatan 1% ekspor maka akan meningkatkan Gross
Domestic Product di negara Timor-Leste sebesar 0,100%. t hitung menunjukan nilai
2.459. hal ini dikarenakan jika ekspor naik maka pendapat negara akan hasil
penjualan barang eskpor tesebut akan meningkat sehingga menaikan nilai Gross
Domestic Product. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.
Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan
pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara
penangan dan pengamanannya. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan
perdagangan yang berbeda-beda. Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan
di Timor-Leste sebagaian besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang terlalu
rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan untuk mengekspor
hasil pertanian dan perikanannya ke luar negeri. Hal ini menyebabkan hasil ekspor di
Timor-Leste berpengaruh terhadap Gross Domestic Bruto. Hasil penelitian ini sesuia
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Chin, (2013) hasil penelitian
menunjukan bahwa ekspor berpengaruh signifikan terhadap gross domestic product
(GDP) di Malaysia. Berdasarkan teori ekonomi makro apabila ekspor meningkat,
maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan
menaikan pendapatan nasional.
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Pengaruh Investasi Asing terhadap Gross Domestic Product di Negara
Timor-Leste
Hasil analisis regresi terdapat hubungan yang positif dan signifikan dimana jika

diasumsikan kenaikan 1% untuk Investasi asing maka akan meningkatkan GDP
sebesar 0,121%. Nilai t hitung menunjukan angka 2.574. Hal ini dikarenakan setiap
bertambahnya investasi asing maka akan berdampak pada munculnya lapangan kerja
baru sehingga akan menaikan hasil produksi negara di Timor-Leste. Kenaikan
investasi akan memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi karena kenaikan investasi
mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan
modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat
terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan
produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan investasi maka PDB juga akan
mengalami penurunan karena penurunan investasi mengindikasikan telah terjadinya
penurunan penanaman modal atau pembentukan modal. Penurunan penanaman modal
atau pembentukan modal ini akan mengakibatkan perekonomian menurunkan
produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan
penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Akhirman, (2012) Nilai Investasi
PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kepulauan Riau. Menurut teori Samuelson dan Nourdhous (2004), investasi
merupakan suatu hal penting dalam membangun ekonomi karena dibutuhkan sebagai
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faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi. Meningkatnya produksi
maka pendapatan nasional pun akan meningkat yang mana peran investasi untuk
meningkatkan jumlah produksi tersebut.
Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat
terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan
pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf hidup kemakmuran masyarakat.
Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1)
investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluran agregat, sehingga kenaikan
investasiakan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta
kesempatan kerja; (2) pertumbuhan barang modal sebagai akibat investasi akan
menambah kapasitas produksi; (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan
teknologi.
3.

Pengaruh Inflasi terhadap Gross Domestic Product di Negara Timor-Leste
Hasil analisis regresi terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan

dimana jika diasumsikan kenaikan 1% untuk inflasi maka akan menurunkan GDP
sebesar -0.020%. Nilai t hitung menunjukan angka -1.866. Inflasi terjadi dipengaruhi
oleh tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan
untuk menghasilkan barang-barang dan jasa sehingga keinginan untuk mendapatkan
barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu
pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya para pengusaha akan mencoba menahan
barangnya dan menjual kepada pembeli yang bersedia membayar pada harga yang
lebih tinggi. Kedua-dua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.
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Keterbatasan bahan produksi serta mahalnya biaya produksi dapat mempengaruhi
turunya perekonomian negara. Akan tetapi pengaruh inflasi tindak signifikan karena
pemerintah Timor-Leste memberikan kebijakan perekonomian tentang pengendalian
harga bahan-bahan pokok.
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Akhirman, (2012) laju inflasi
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat mempengaruhi
kegiatan investasi, hal ini dapat dilihat dari pengaruh inflasi terhadap pengangguran.
AW. Phillips pada tahun 1958 dalam tulisannya yang berjudul “the relation between
unemployment and the rate of change of money wage rates in United Kingdom” dari
studi lapangan tentang hubungan antara kenikan upah dengan pengangguran di
Inggris. Hasil kesimpulanya adalah terdapat hubungan yang negatif antara tingkat
pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Apabila tingkat pengangguran rendah maka
tingkat kenaikan upah tinggi dan sebaliknya. (Sukirno, 2000), akan tetapi pengaruh
inflasi di Timor-Leste tidak signifikan terhadap GDP hal ini dikarenakan kemudahan
masuknya investasi asing sehingga laju perkembangan ekonomi di Timor-Leste dapat
mengurangi dampak dari inflasi.
4.

Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Gross Domestic Product di Negara
Timor-Leste
Hasil analisis regresi terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dimana

jika diasumsikan terjadi peningkatan 1% jumlah tenaga kerja maka akan
meningkatkan Gross Domestic Product di negara Timor-Leste sebesar 0,368%. Nilai
t hitung menunjukan angka 6.230. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah
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tenaga kerja maka akan meningkatkan hasil produksi suatu negara sehingga dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara Timor-Leste. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Akhirman, (2012) berdasarkan penelitian tersebut tenaga kerja
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Jumlah pekerja di Timor-Leste pada tahun 2000-2013 meningkat rata-rata
19,01% pada tiap tahunnya. Pemerintah Timor-Leste memahami pentingnya lapangan
kerja dan karena itu penciptaan lapangan kerja, terutama bagi para pemuda dan para
mantan pejuang, merupakan salah satu prioritas bagi stabilitas perekonomian baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara makro dan mikro untuk
memberikan lapangan pekerjaan dengan melakukan pengembangan di sektor
pertanian

dengan

mengidentifikasi

potensi-potensi

sumber

daya

unggulan,

pendidikan, pelatihan tenaga kerja secara profesional, berdedikasi tinggi, disiplin,
mempunyai visi, misi dan mandiri.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada

data sekunder deret berkala atau runtut waktu (Time Series) pengaruh Ekspor,
Investasi Asing, Inflasi dan Tenaga Kerja terhadap nilai GDP (Gross Domestik
Product) negara Timor-Leste selama kurun waktu 2000-2013 dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1.

Pengaruh Ekspor, Investasi Asing, Inflasi dan Tenaga Kerja secara bersamasama atau secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Gross Domestic
Product) Timor-Leste 2000-2013 sebesar 98,9% sedangkan sisanya 1,1%
dipengaruhi oleh faktor lain.

2.

Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai GDP (Gross Domestik
Product) negara Timor-Leste pada α = 5%. Dengan demikian maka Ho ditolak
dan Ha diterima, Koefisien dari variabel Ekspor dalam persamaan regresi
berganda bernilai Positif sebesar 0,100 hal ini menunjukkan bahwa setiap
penambahan 1% untuk ekspor maka akan meningkatkan GDP sebesar 0,100%.

3.

Investasi Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai GDP (Gross
Domestik Product) negara Timor-Leste pada α = 5%. Dengan demikian maka
Ho ditolak dan Ha diterima, Koefisien dari variabel Investasi asing dalam
persamaan regresi berganda bernilai positif sebesar 0,121 hal ini menunjukkan
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bahwa setiap kenaikan 1% untuk Investasi asing maka akan meningkatkan GDP
sebesar 0,121%.
4.

Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai GDP (Gross
Domestik Product) negara Timor-Leste pada α = 5%. Dengan demikian maka
Ho diterima dan Ha ditolak, akantetapi jika nilai α = 10% maka variabel inflasi
dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai GDP (Gross Domestik Product).
jika Koefisien dari variabel Inflasi dalam persamaan regresi berganda bernilai
positif sebesar 0.020 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% untuk
inflasi maka akan meningkatkan GDP sebesar 0.020%

5.

Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai GDP (Gross
Domestik Product) negara Timor-Leste pada α = 5%.. Dengan demikian maka
Ho ditolak dan Ha diterima. Koefisien dari variabel Tenaga Kerja dalam
persamaan regresi berganda bernilai positif sebesar 0,368 hal ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan 1% untuk tenaga kerja maka akan meningkatkan GDP
sebesar 0,368%

B.

Saran
Berdasrkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, maka dapat

penulis sarankan sebagai berikut :
1.

Investasi Asing yang semakin meningkat akibat peningkatan pertumbuhan
ekonomi pemerintah Timor-Leste baik jangka pendek, jangka menengah
maupun jangka panjang diharapkan memberikan peluang dan kerjasama dengan
negara lain agar para Investor terus menanamkan modalnya di Timor-Leste
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sehingga dapat memberikan kesempatan kerja kepada penduduk usia kerja yang
masih menganggur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik investor asing
supaya perusahaan Modal Asing dapat meningkat sehingga pertumbuhan
ekonomi akan naik.
2.

Peluang ekspor ke Luar Negeri yang semakin meningkat diharapkan barangbarang produksi yang dihasilkan dapat ditingkatkan mutu dan kualitasnya yang
baik agar mampu bersaing dengan barang-barang produksi yang dihasilkan oleh
negara lain serta kebijakan pemerintah dapat memperlancar kegiatan usaha
produktif. Meningkatkan ekspor dapat dilakukan dengan cara seperti mengikuti
pameran yang diikuti dunia internasional dengan memperkenalkan produkproduk dalam negeri, meningkatkan daya tarik pariwisata dan lain sebagainya.

3.

Diharapkan kepada pemerintah mengadakan balai pelatihan kerja, kursuskursus baik pendidikan alternatif, pendidikan formal maupun non formal
sebagai tambahan bagi tenaga kerja yang kurang agar siap terjun ke dunia kerja
menjadi tenaga kerja profesional dan dilakasanakan secara konsisten.

4.

Membuat kebijakan ekonomi baik moneter dan fiskal dengna tujuan
menurunkan inflasi, karena jika inflasi turun maka akan menaikan pertumbuhan
ekonomi.
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LAMPIRAN
Tabulasi Data Penelitian
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Y
350.10
429.70
426.70
436.50
455.50
479.10
462.60
558.70
693.80
826.70
934.30
1128.30
1355.00
1615.00

X1
526.73
1194.20
588.53
598.50
507.81
1969.51
1135.27
2930.83
2858.58
2966.20
2959.81
5351.79
9589.98
9889.25

X2
28.45
32.64
34.10
52.98
70.75
77.70
89.17
97.47
120.11
83.75
210.94
270.96
512.56
768.95

X3
0.10
15.40
3.12
8.00
11.01
11.90
14.90
19.30
19.10
1.70
6.80
11.50
0.80
0.30

X4
20947.00
26942.00
28800.00
31705.00
35123.00
24985.00
37233.00
44311.00
61431.00
101375.00
108878.00
135968.00
158756.00
156987.00

Ket :
Y

= GDP Timor-Leste

X1

= Ekspor

X2

= Investasi PMA

X3

= Inflasi

X4

= Tenaga Kerja

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
1

Variables
Entered
Tenaga
Kerja,
Inflasi,
Ekspor, a
Investasi

Variables
Removed

.

Method

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: GDP
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LN_Y
5.86
6.06
6.06
6.08
6.12
6.17
6.14
6.33
6.54
6.72
6.84
7.03
7.21
7.39

LN_X1
6.27
7.09
6.38
6.39
6.23
7.59
7.03
7.98
7.96
8.00
7.99
8.59
9.17
9.20

LN_X2
3.35
3.49
3.53
3.97
4.26
4.35
4.49
4.58
4.79
4.43
5.35
5.60
6.24
6.65

LN_X3
-2.30
2.73
1.14
2.08
2.40
2.48
2.70
2.96
2.95
0.53
1.92
2.44
-0.22
-1.20

LN_x4
9.95
10.20
10.27
10.36
10.47
10.13
10.52
10.70
11.03
11.53
11.60
11.82
11.98
11.96
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Model Summaryb

Model
1

R
.994a

R Square
.989

Adjusted
R Square
.984

Std. Error of
the Estimate
.06251

DurbinWatson
1.650

a. Predictors: (Constant), Tenaga Kerja, Inflasi, Ekspor, Investasi
b. Dependent Variable: GDP
ANOVAb

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
3.077
.035
3.112

df
4
9
13

Mean Square
.769
.004

F
196.863

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Tenaga Kerja, Inflasi, Ekspor, Investasi
b. Dependent Variable: GDP
a
Coefficients

Model
1
(Constant)
Ekspor
Investasi
Inflasi
Tenaga Kerja

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.170
.442
.100
.041
.211
.121
-.020
.368

.047
.011
.059

.247
-.068
.554

t
2.645
2.459
2.574
-1.866
6.230

Collinearity Statistics
Sig.
Tolerance VIF
.027
.036
.171
5.859
.030
.095
.000

.136
.949
.159

7.348
1.053
6.306

a. Dependent Variable: GDP
a
Collinearity Diagnostics

Variance Proportions
Condition
Model Dimension Eigenvalue Index
(Constant) Ekspor Investasi Inflasi Tenaga Kerja
1
1
4.473
1.000
.00
.00
.00
.01
.00
2
.504
2.980
.00
.00
.00
.89
.00
3
.021
14.504
.03
.00
.13
.07
.00
4
.002
44.747
.04
.92
.53
.01
.01
5
.000
99.616
.93
.08
.34
.02
.99
a. Dependent Variable: GDP
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Residuals Statisticsa
Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum
5.9081
-1.149

Maximum
7.3197
1.753

Mean
6.4670
.000

Std. Deviation
.48654
1.000

N

.025

.053

.036

.009

14

14
14

5.9681

7.2708

6.4689

.47366

14

-.09822
-1.571
-1.748
-.17667

.06726
1.076
1.638
.15591

.00000
.000
-.005
-.00194

.05201
.832
1.068
.09181

14
14
14
14

-2.028
1.160
.000
.089

1.843
8.384
1.144
.645

-.021
3.714
.189
.286

1.155
2.273
.329
.175

14
14
14
14

a. Dependent Variable: GDP
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: GDP
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Scatterplot

Dependent Variable: GDP

Regression Studentized Residual
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