BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis
1. Pertumbuhan Ekonomi
a) Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui pertumbuhan
ekonominya. Perkembangan secara konsisten dalam aktivitas ekonomi ini
akan berbanding lurus dengan laju pendapatan nasional riil (Sukirno, 2011).
Dalam artian, jika pertumbuhan ekonominya tinggi, maka kinerja ekonomi
negara tersebut baik dan berdampak pada pendapatan nasional riil yang ikut
meningkat.
Selain itu, pendapatan nasional, produktivitas per kapita yang
mengalami peningkatan juga salah satu tanda dari pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hal tersebut, Salvatore (1997) berpendapatan bahwa peningkatan
ini juga bisa dilihat dari produksi riil per kapita yang meningkat dan
tercapainya

kesejahteraan

hidup

masyarakat

melalui

faktor-faktor

produksinya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi secara singkat
disimpulkan dengan terjadinya kenaikan output per kapita dalam jangka
panjang.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat secara berkala, yakni setiap tahun
dengan perhitungan sebagai berikut:
𝐺=

𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑃𝐷𝐵𝑡−1
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𝑥 100%

(2.1)
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Dengan:
G

= Tingkat pertumbuhan ekonomi

PDB

= Produk domestik bruto

t

= Periode waktu

t-1

= Periode waktu sebelumnya

b) Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi
Todaro (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki
tiga faktor utama, yakni sebagai berikut:
1) Akumulasi kapital
Faktor ini mencakup investasi-investasi baru di atas tanah,
seperti gedung, kemudian modal dan sumber daya manusia serta
peralatan fisik. Selain itu, bentuk lain kapital dapat melalui
penarikan investasi asing apabila cadangan tabungan dalam negeri
tidak mencukupi.
2) Pertumbuhan penduduk
Faktor ini berkontribusi melalui perannya dalam angkatan
kerja. Dibuktikan oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa
kependudukan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan
pertumbuhan penduduk, angkatan kerja dan rasio ketergantungan
penduduk (dependency ratio).
3) Kemajuan teknologi
Faktor ini pada era sekarang menjadi katalis pada laju
pertumbuhan ekonomi. Dikatakan juga bahwa apabila suatu negara
ingin terus bertumbuh, maka perlu melibatkan teknologi di
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dalamnya atau pertumbuhan ekonomi akan rendah dan berjalan
lambat.

c) Teori Pertumbuhan Ekonomi
1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik
Adam Smith mengemukakan tentang 4 faktor berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi, yaitu persedian modal, jumlah penduduk,
sumber daya alam dan luas tanah serta pemanfaatan teknologi
(Sukirno, 2000). Sebagai ekonom pertama, Adam Smith pada masanya
memiliki concern lebih terhadap masalah pertumbuhan ekonomi. Salah
satu buku yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of The
Wealth of Nations (1976), membahas tentang pada jangka panjang
mekanisme pertumbuhan ekonomi terjadi secara sistematis. Smith juga
menjelaskan dalam pertumbuhan ekonomi 2 aspek pokok, antara lain:
a. Pertumbuhan total output
Terdapat 3 unsur pokok untuk mendorong terjadinya
proses pertumbuhan total output, yaitu:
a) Sumber daya alam
Unsur ini sering disebut sebagai faktor pembatas
dalam

pertumbuhan

ekonomi.

Artinya,

jika

pemaksimalan dalam penggunaan sumber daya alam
belum terjadi, maka kunci pertumbuhan ekonomi
selanjutnya adalah sumber daya manusia dan pasokan
modal. Namun, apabila penggunaan sumber daya
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alam telah sampai pada batas maksimum, maka
pertumbuhan ekonomi akan berhenti.
b) Sumber daya manusia
Unsur ini dianggap memiliki andil yang pasif
dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan
terjadinya penyesuaian kebutuhan antara tenaga kerja
yang dibutuhkan dengan jumlah penduduk di suatu
masyarakat.
c) Pasokan barang modal
Berbanding

terbalik

dengan

sumber

daya

manusia, unsur ini menjadi unsur paling aktif dan
produktif

dalam

pertumbuhan

pertumbuhan

pasokan

barang

output.
modal

Laju
mampu

memengaruhi jumlah dan tingkat pertumbuhan output.
b. Pertumbuhan penduduk
Dalam

proses

pertumbuhan

ekonomi,

jumlah

pertumbuhan penduduk dikatakan berbanding lurus dengan
tingkat upah. Artinya, apabila tingkat upah meningkat di mana
lebih tinggi dari tingkat upah minimum, maka pertumbuhan
penduduk juga ikut meningkat. Hal ini ditandai dengan
terjadinya pernikahan pada usia muda, sehingga akan adanya
kenaikan

tingkat

kelahiran

sementara

tingkat

kematian

menurun. Demikian sebaliknya, jumlah penduduk akan
menurun apabila tingka upah lebih rendah dari upah minimum.
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Adam Smith mengungkapkan ada fenomena tarikmenarik di pasar tenaga kerja antara permintaan dan penawaran
tenaga kerja yang memengaruhi tingkat upah yang berlaku.
Peningkatan tingkat upah terjadi apabila pertumbuhan tenaga
kerja lebih cepat daripada penawaran.
2) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar
Teori Harrod-Domar menitikberatkan pada peran investasi dan
tabungan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Selain itu, memiliki
tujuan berupa tercapainya keadaan steady growth pada suatu
perekonomian. Keadaan ini pada jangka panjang, ditandai dengan
bertumbuhnya semua variabel dengan kecepatan yang sama. Hal ini
didukung oleh beberapa asumsi sebagai berikut (Sukirno, 2002):
(a) Perekonomian berada pada kondisi full employment dan
pemaksimalan barang modal yang di dalam masyarakat.
(b) Perekonomian didorong oleh sektor rumah tangga dan sektor
perusahaan.
(c) Besarnya tabungan masyarakat setara terhadap pendapatan
nasional.
(d) Besaran keinginan untuk menabung (marginal propensity to save
= MPS) dianggap tetap, begitu pula dengan rasio modal output
(capital-output ratio = COR) dan rasio pertambahan modaloutput (incremental capital-output ratio = ICOR).
Stimulus untuk suatu pertumbuhan dapat dilakukan dengan
adanya pembentukan modal baru yang berperan sebagai tambahan
stok modal. Pembentukan modal ini dapat dialokasikan untuk
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memperbaiki kualitas perekonomian dalam memproduksi barangbarang ataupun berperan sebagai biaya pengeluaran untuk seluruh
masyarakat. Harrod-Domar mengatakan bahwa agar perekonomian
tumbuh perlu adanya investasi-investasi baru sebagai tambahan
modal. Todaro & Smith (2011), peningkatan kapital dalam hal ini
pembentukan modal baru merupakan syarat perlu dari output. Stok
kapital

ditingkatkan

melalui

investasi

kemudian

investasi

ditingkatkan dari tabungan.
Dalam penyusunan model pertumbuhan ekonomi sederhana
Harrod-Domar, ditetapkan rasio modal output, k, dan marginal
propensity to save, s, serta investasi dari tingkat tabungan. Maka,
dapat diperoleh sebagai berikut (Todaro, 2000):
1) Dimisalkan tabungan nasional, S, adalah sejumlah s dari
pendapatan nasional, Y, sehingga bentuk persamaannya
adalah:
S = sY

(2.2)

2) Investasi, I, dijelaskan dengan perubahan persediaan kapital,
K, menjadi ∆K:
I = ∆K

(2.3)

Namun, terdapat pengaruh langsung antara jumlah
persediaan kapital K terhadap pendapatan nasional, maka rasio
output modal sebagai berikut:
K/Y = k atau ∆K/∆Y = k (2.4)
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menjadi
K = k∆Y

(2.5)

3) Terakhir, diingat kembali bahwa total tabungan nasional, S,
seimbang terhadap investasi, I, maka dituliskan persamaan
berikutnya sebagai berikut:
S=I

(2.6)

Diketahui bahwa S = sY, apabila disubstitusikan pada
persamaan sebelumnya, maka:
I = K = k∆Y

(2.7)

Sehingga didapatkan “identitas” tabungan bahwa sama
dengan investasi:
S = sY = k∆Y = K = 1

(2.8)

atau
sY = k∆Y

(2.9)

Kemudian, jika setiap sisi dibagi dengan Y mula-mula
lalu dilanjutkan dengan K, maka dihasilkan:
∆Y/Y = s/k

(2.10)

Ini adalah bentuk penyederhanaan persamaan HarrodDomar. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi (∆Y/Y) ditetapkan
secara simultan oleh rasio tabungan nasional, s, dan rasio modal
output nasional, k. Persamaan sederhana ini diasumsikan tanpa
adanya intervensi pemerintah, sehingga tingkat pertumbuhan
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pendapatan

nasional

akan

menunjukkan

hasil

positif

yaitu

berbanding lurus dengan tingkat tabungan dan menunjukkan hasil
negatif yaitu berbanding terbalik terhadap rasio modal output dari
sebuah perekonomian.
Dalam model tersebut, dipaparkan bahwa apabila suatu
negara ingin tumbuh, maka masyarakatnya harus menyisihkan
sebagian dari pendapatannya untuk menabung yaitu sebesar (s).
Teori

ini

mendukung

bahwa

fenomena

aging

population

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Para pelaku
ekonomi, terutama lansia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disebabkan pada kondisi di mana usia produktif memiliki
kesempatan lebih besar untuk menabung daripada lansia. Sehingga,
dengan tidak adanya kontribusi lansia pada tabungan nasional
karena dianggap sudah tidak berpendapatan, berpengaruh langsung
terhadap pendapatan nasional (Y).
3) Teori Pertumbuhan Solow
Solow growth model atau yang sering dikenal dengan teori
pertumbuhan ekonomi Solow. Berkembangnya teori ini didorong oleh
analisis-analisis pandangan klasik tentang pertumbuhan ekonomi.
Dimulai oleh Robert Solow pada tahun 1960 di Amerika Serikat dan
T.W Swan pada tahun 1956 di Australia.
Model Solow digagaskan oleh Robert Solow dan Swan tentang
modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi dalam
memengaruhi tingkat output di perekonomian (Arsyad, 1999).

23

1) Persediaan modal dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi
Solow model didasari oleh fungsi produksi sebagai
berikut:
Y = f(K,L)

(2.11)

Di mana nilai output nasional, Y, ditentukan oleh
kapital, K, dan labour, L. Di dalam fungsi ini, propertinya
adalah constant return to scale. Hal ini berarti apabila K dan
L digandakan, maka nilai Y akan menjadi dua kali lipat.
Dengan properti constant return to scale tersebut,
kemudian fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut:
y = f(k)

(2.12)

Di mana nilai y merupakan output per kapita atau lebih
sering disebut output per worker. Begitu pula dengan k,
merupakan capital per worker.
Selain itu, fungsi produksi dalam solow model memiliki
diminishing marginal product. Artinya, saat faktor produksi
berupa k bertambah, maka y juga mengalami pertambahan.
Namun, penambahan ini semakin lama semakin mengecil.
Sebagai ilustrasi, apabila terjadinya perpindahan dari level k2
ke k3, nilai perubahan y sebesar 10 unit. Kemudian, terjadi
perubahan lagi dari k3 menjadi k4. Pertambahan y tidak lagi
10 unit seperti saat kenaikan awal, namun lebih kecil dari itu.
Hal ini dinamakan dengan diminishing marginal product.
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Output per
worker, y

MPK = f(k + 1) – f(k)

Capital per
worker, k

Gambar 2. 1 Kurva Diminishing Marginal Product

Selain itu, terdapat fungsi konsumsi dan investasi.
Fungsi ini dilakukan melalui pendekatan pengeluaran, yaitu
sebagai berikut:
Y=C+I

(2.13)

Dalam hal ini, solow model mengesampingkan G dan
(X - M) untuk

simplifikasi.

Praktisnya, pendekatan

pengeluaran menyatakan bahwa pendapatan dihabiskan untuk
konsumsi

dan

investasi.

Apabila

pendekatan

ini

menggunakan estimasi per worker, maka dapat diperoleh:
y=c+i

(2.14)

Sebagai contoh, apabila populasi pendapatan yang
diinvestasikan adalah sebesar s. Mengacu pada output per
worker, y, dapat dijelaskan bahwa sebagian disisihkan untuk
investasi dan sebagian lagi untuk konsumsi. Sehingga,
persamaannya adalah:
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pada investasi:
i = sy

(2.15)

c = (1 – s)y

(2.16)

pada konsumsi:

Sebelumnya, dalam fungsi produksi telah disebutkan
bahwa y = sf(k), sehingga jika disubstitusikan dalam
persamaan investasi ini diperoleh:
i = sf(k)

(2.17)

Secara grafis, fungsi konsumsi dan investasi memiliki
hubungan y. Dari y = f(k) dapat memperoleh nilai dari
investmentnya di mana adalah sf(k). Maka, grafisnya sebagai
berikut:
Output per
worker, y

f(k)

c1
sf(k)
y1
i1

k1

Capital per
worker, k

Gambar 2. 2 Kurva Fungsi Konsumsi dan
Investasi
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Saat level k1, maka nilai potongan garis fungsi produksi,
f(k), nilai y1 saat k sebesar k1. Lalu i1 adalah nilai dari
investasinya dan sisanya adalah nilai dari konsumsinya, c1.
Nilai yang diinvestasikan digunakan untuk membeli kapital,
k, sehingga k bertambah. Hasilnya, ketika k1 bertambah
dengan bergeser ke kanan, maka outputnya bertambah juga.
Seperti

yang

sudah

disinggung

sebelumnya,

penambahan kapital di mana ikut menambah output, tidak
terlepas dari bagaimana produktivitas kapital itu sendiri
dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut
dengan depresiasi. Depresiasi adalah penurunan produktivitas
pada kapital atau barang-barang modal, seperti mesin, jalan,
bangunan

dan

lainnya

seiring

bertambahnya

waktu.

Penyusutan terjadi dengan tingkat depresiasi sebesar δ,
sehingga depresiasi yang terjadi sebesar δk.
Depreciation
per worker, δ
δk

δ
1

Capital per
worker, k

Gambar 2. 3 Kurva Depresiasi
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Dalam solow growth model, terdapat dua hal yang perlu
diperhatikan yaitu investasi akan menambah kapital lalu
menambah output. Di sisi lain, depresiasi akan mengurangi
kapital dan menurunkan level output. Kombinasi dari
investasi dan depresiasi mampu menentukan pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Persamaan yang dapat dituliskan
adalah:
∆k = i – δk
Mengingat

investasi

sama

dengan

(2.18)
sf(k),

maka

persamaan menjadi:
∆k = sf(k) – δk

(2.19)

Dari persamaan ini, saat investasi lebih besar daripada
depresiasi, maka kapital akan bertambah selanjutnya output
akan bertambah yang menyebabkan adanya laju pertumbuhan
ekonomi. Tetapi, saat depresiasi lebih besar daripada
investasi, maka output per worker akan turun. Dengan
demikian, inti dari solow growth model adalah jika investasi
lebih besar daripada depresiasi, maka output per worker akan
terus tumbuh sampai pada titik di mana investasi sama
dengan depresiasi. Keadaan ini disebut sebagai steady state
(s(fk) = δk).
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2) Pertumbuhan populasi dalam memengaruhi pertumbuhan
ekonomi
Konsep

yang

digunakan

untuk

mengikutsertakan

pertumbuhan populasi dalam solow model adalah break-even
investment. Pertumbuhan populasi akan sama dengan
pertumbuhan worker atau labour yaitu sebesar n.
Break-even investment merupakan investasi yang
menjadikan level capital per worker, k adalah tetap.
Meskipun terjadi depresiasi dan pertumbuhan penduduk.
Break-even investment dimaksudkan untuk mengkompensasi
terjadinya dua hal tersebut. Sehingga dapat ditulis persamaan
sebagai:
(δ + n)k

(2.20)

Di mana δk sebagai pengganti kapital yang sudah
terdepresiasi dan nk untuk menyesuaikan kapital bagi worker
baru

dari

pertumbuhan

populasi.

Dengan

adanya

pertumbuhan penduduk dan pekerja, persamaan untuk ∆k,
dapat dirumuskan sebagai berikut:
∆k = sf(k) - (δ + n)k

(2.21)

Secara grafis, solow model dengan pertumbuhan
populasi dapat digambarkan adalah sebagai berikut:
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Investment,
break-even
investment
(δ + n)k
sf(k)

k*

Capital per
worker, k

Gambar 2. 4 Kurva Solow Growth Model

Keadaan steady state yaitu kejadian di mana terjadi saat
investasi sama dengan break-even investment yaitu berada di
level k*. Pada level ini, terjadi pada perpotongan antara
kedua kurva tersebut.
Namun, perubahan pertumbuhan penduduk, n, akan
menyebabkan berubahnya kurva break-even investment.
Apabila terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk, n, dari 2
persen menjadi 3 persen per tahun, ketika kurva break-even
investment yang semula (δ + n1)k di mana steady state berada
di level k1* menjadi (δ + n2)k dengan perubahan steady state
berada di level k2*. Maka hal ini, mengambarkan bahwa
terjadinya perubahan steady state menurun dari level k1*
menjadi k2*.
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Investment,
break-even
investment
(δ + n2)k
(δ + n1)k
sf(k)

k2*

k1*

Capital per
worker, k

Gambar 2. 5 Kurva Break-even Investment

Hal ini sejalan dengan prediksi solow model bahwa
semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka
panjang tingkat pendapatannya cenderung akan lebih rendah.
3) Kemajuan teknologi dalam memengaruhi pertumbuhan
ekonomi
Kemajuan teknologi berperan dalam menjadikan tenaga
kerja lebih efisien dan produktif. Teori Solow menyatakan
keselarasan antara kemajuan teknologi dan tenaga kerja akan
memberikan dampak bagi pertumbuhan output. Hal ini
menjelaskan bagaimana produktivitas tenaga kerja dapat
meningkat dengan adanya teknologi dalam proses produksi
dan juga melihat peranan teknologi yang akan memberikan
dampak pada pasar tenaga kerja. Dalam analisis solow model
mengenai kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi,
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hal ini akan menyesuaikan komponen labour, sehingga fungsi
yang didapatkan adalah:
Y = f(K, LxE)

(2.22)

Di mana E adalah efficiency of labour, menunjukkan
pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi sehingga
pekerja menjadi lebih efisien dan produktif. Sedangkan L x E
menunjukkan

effective

number

of

worker

di

mana

mengkombinasikan pekerja dengan teknologi. Dalam hal ini,
labour dapat tumbuh karena dua hal, yaitu jumlahnya, n, dan
efisiensinya, g. Pertumbuhan efisiensi pekerja, g disebut
sebagai labour-augmenting technological progress.
Kemajuan teknologi dalam solow model pada breakeven investment dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:
(δ + n + g)k

(2.23)

Persamaan tersebut terdiri dari δk sebagai pengganti
barang modal yang terdepresiasi; nk sebagai tenaga kerja
baru, dan k sebagai “effective” worker baru dari adanya
kemajuan teknologi.
Sebagaimana persamaan dalam akumulasi kapital,
dengan adanya kemajuan teknologi.

Persamaan yang

diperoleh setelah menambahkan efisiensi, g, sebagai dampak
dari kemajuan teknologi adalah sebagai berikut:
∆k = sf(k) - (δ + n + g)k (2.24)
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Penambahan capital per effective worker terjadi saat
nilai investasi per effective worker masih lebih besar daripada
break-even investment. Saat kurva dari investasi masih lebih
tinggi

dari

kurva

break-even

investment,

maka

ada

penambahan kapital. Penambahan ini terjadi sampai berada di
titik di mana nilai investasi sama dengan break-even
investment di level k* dalam keadaan steady state.

Investment,
break-even
investment
(δ + n + g)k
sf(k)

k*

Capital per
worker, k

Gambar 2. 6 Kurva Keadaan Steady State

Pada keadaan steady state, variabel-variabel dalam
kemajuan teknologi di solow model memberikan kesimpulan
bahwa capital per effective worker, k, pertumbuhannya
adalah 0. Demikian untuk output per effective worker, y.
Selain itu, pada output per worker, Y/L, masih tumbuh
sebesar g. Total output, Y, bertumbuh sebesar n+g.
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2. Faktor Demografi
Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran faktor demmografi seperti
populasi penduduk dan usia produktif dalam meningkatkan kapital dan
pendapatan riil suatu negara
a) Populasi penduduk
Populasi penduduk adalah jumlah penduduk yang menempati
suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat
berlaku (Mantra, 2000). Populasi penduduk akan menentukan
kepadatan penduduk dengan banyaknya orang yang menempati suatu
wilayah. Jumlah populasi berkaitan erat dengan proses pertumbuhan,
sehingga pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat
apabila tidak dilakukan penangan yang efektif. Kondisi ini banyak
terjadi pada negara-negara berkembang.
Ledakan jumlah penduduk menyebabkan pendapatan per kapita
dan tingkat modal yang terbentuk menjadi rendah hal ini tentu akan
menyulitkan. Populasi penduduk memengaruhi pertumbuhan ekonomi
secara negatif apabila peningkatan kapital tidak sebesar pertumbuhan
populasi. Sehingga terdapat gap yang menyebabkan pasar tenaga kerja
tidak berproduksi secara maksimal dengan sumber daya yang tersedia.
b) Transisi Penduduk
Warren Thompshon pada tahun 1929 memperkenalkan “teori
demografis modern” yang selanjutnya dikembangkan oleh Frank. W.
Notestein di tahun 1945. Teori ini sebagai kerangka untuk memahami
perubahan demografis yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara selama
abad sebelumnya. Pendapat tentang populasi dan pembangunan
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muncul bersamaan dalam Model Transisi demografis yang mencoba
menunjukkan melalui jalur mana tingkat kelahiran dan kematian
berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi (Menike, 2016). Berikut
adalah 4 pembagian tahap demografi:
1) Transisi Demografi Pra-Industri
Tahap pertama transisi demografi ini ditandai dengan:
i.

Tingginya

tingkat

kelahiran

karena

tidak

adanya

pencegahan penyakit dan program keluarga berencana.
Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan yang belum
maju.
ii.

Tingginya tingkat kematian karena sarana kesehatan
rendah, gizi buruk dan sanitasi buruk.

iii.

Rendahnya tingkat pendapatan yang berasal dari sektor
pertanian.

2) Tahap Transisi
Tahap kedua ketika proses industrialisasi dimulai, ditandai
dengan:
i.

Masih tingginya tingkat kelahiran sehingga pertumbuhan
penduduk

ii.

Menurunnya tingkat kematian menurun karena terjadi
peningkatan sarana kesehatan yang kemudian berimbas
pada angka harapan hidup yang meningkat.

iii.

Proses

industrialisasi

menyebabkan

pengetahuan

berkembang dan produksi output secara modern serta
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terserapnya tenaga kerja. Namun, transisinya pada
ekonomi dan sosial belum secara signifikan.
3) Tahap Industri
Tahap ketiga yaitu modernisasi telah terjadi, ditandai dengan:
i.

Menurunnya tingkat kelahiran disebabkan oleh kontrol
terhadap kelahiran dan peningkatan dalam pengetahuan
serta juga menurunnya tingkat kematian.

ii.

Peningkatan

dalam

pembangunan

pendapatan

pertanian,

karena

pengembangan

adanya
teknologi,

urbanisasi, modernisasi, dan industrialisasi.
iii.

Laju pertumbuhan melambat karena beberapa negara
mengeluarkan

kebijakan

untuk

mengurangi

angka

kelahiran dan banyaknya perempuan yang bekerja.
4) Tahap Modern
Tahap terakhir pada transisi demografi ini ditandai dengan:
i.

Rendahnya tingkat kelahiran dan kematian disebabkan
oleh peningkatan kualitas hidup.

ii.

Tingkat pendapatan berada pada tingkat tinggi karena
banyak angkatan tenaga kerja, produktivitas ikut
meningkat sehingga kesejahteraannya semakin baik.

iii.

Negara-negara di Eropa telah memasuki tahap ini,
sementara

di

negara-negara

maju

mengalami masalah penuaan populasi.

dan

industri
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3. Penuaan Populasi
Proyeksi mengenai kependudukan dalam beberapa dekade mendatang
memicu perdebatan di dalam implikasi makro ekonomi. Perubahan tren terus
terjadi dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni penuaan populasi.
Negara-negara maju telah memasuki era transisi demografis di mana
pertumbuhan populasi melambat sehingga angka harapan hidup meningkat
dan berakhir dengan populasi lansia yang terus meningkat. Berkembangnya
teknologi pada saat perubahan demografis akan mengguncang kondisi
makroekonomi dan pasar tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran penduduk usia
produktif dalam meningkatkan kapital dan pendapatan riil suatu negara.
Perubahan pada populasi usia tua dimungkinkan berdampak pada menurunnya
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini karena beberapa faktor, seperti
produktivitas dan partisipasi tenaga kerja di pasar tenaga kerja berkurang
dengan menurunnya populasi usia produktif. Selain, itu perubahan perilaku
dalam menabung dan berinvestasi memberikan tambahan efek negatif pada
pertumbuhan ekonomi.
Pendapat ini didukung melalui jurnal penelitian terdahulu, yaitu
Papapetrou & Tsalaporta (2020) bahwa penuaan populasi secara langsung
memengaruhi aspek-aspek perekonomian, seperti pertumbuhan PDB, transaksi
berjalan, tabungan, investasi, dan inflasi serta partisipasi tenaga kerja. Temuan
ini menyatakan bahwa proporsi penduduk lansia yang lebih besar akan
menyebabkan pertumbuhan PDB riil yang lebih rendah. Penuaan memberikan
tekanan besar ke bawah pada inflasi karena lemahnya permintaan agregat.
Selain itu, hasil menunjukkan bahwa penuaan menyebabkan angkatan kerja
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cenderung mengurangi pasokan tenaga kerja. Kemudian, populasi lansia
mengkonsumsi lebih sedikit barang dibandingkan dengan orang di usia kerja,
sehingga konsumsi per kapita menurun.
Pada saat yang sama, tingkat tabungan dimungkinkan turun lebih dari
penurunan tingkat investasi karena perubahan pada perilaku penduduk lansia.
Alasan lain karena lansia biasanya memiliki tabungan lebih rendah daripada
orang usia produktif. Kecuali jika lebih banyak orang yang diberi insentif
untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja untuk mengimbangi penuaan
populasi, namun hal itu berdampak pada melambatnya pertumbuhan PDB riil.
Demikian pula, jika penurunan permintaan agregat tidak sepenuhnya dipenuhi
oleh pasokan yang lebih rendah, populasi akan memberikan tekanan pada
inflasi.
Dalam populasi yang menua, konteks kelembagaan semakin tidak
dapat diabaikan. Faktor kelembagaan yang sama pentingnya karena
memediasi hubungan antara demografi dan ekonomi makro dan hasil pasar
tenaga kerja. Meskipun secara luas diakui sebagai penentu yang berpengaruh
dari pasar tenaga kerja dan kinerja makroekonomi. Krisis ekonomi dan
keuangan

membawa

tantangan

baru,

seperti

desentralisasi

struktur

perundingan bersama dan regulasi pasar tenaga kerja. Implikasi dari penuaan
populasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter juga perlu diperhatikan.
Sebab, inflasi yang lebih rendah biasanya menghasilkan suku bunga nominal
yang lebih rendah, kekuatan deflasi yang dipicu oleh tren demografis
menyiratkan kemungkinan yang lebih tinggi dari kebijakan moneter yang
dibatasi (oleh batas bawah nol) dalam jangka menengah hingga panjang serta
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dalam kemampuannya untuk menyesuaikan suku bunga nominal yang akan
berimbas pada kinerja perekonomian.
Selain itu, memperhitungkan efek partisipasi angkatan kerja akibat
penuaan cenderung mengurangi pasokan tenaga kerja. Pasokan tenaga kerja
merupakan pendorong utama tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyumbang
penting bagi pertumbuhan potensial. Hal ini sangat relevan di era otomasi dan
inovasi yang ditandai dengan pangsa input tenaga kerja yang lebih rendah dan
penuaan pada tingkat pertumbuhan PDB riil yang bervariasi.
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Bloom et al (2010) mengenai
pengaruh penduduk usia tua dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, penuaan
populasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan sedangkan dalam
jangka panjang, mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini memfokuskan perubahan struktur usia membawa
perubahan dalam penawaran tenaga kerja, tabungan, dan pendidikan.
Komposisi usia yang berubah akan berdampak pada penawaran tenaga kerja
agregat. Tingkat tabungan akan semakin bervariasi menurut usia, kemudian
peningkatan harapan hidup mengartikan banyak orang bertahan hidup melalui
usia sekolah. Peningkatan harapan hidup dengan ditandai akses kesehatan
yang lebih baik pada populasi menua akan menimbulkan efek positif pada
pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan yang lebih baik dapat
meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengubah perilaku siklus hidup
dengan bertahan di pasar tenaga kerja lebih lama serta tabungan yang lebih
tinggi untuk pensiun.
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Sehingga, perubahan perilaku dalam menghadapi pergeseran struktur
usia, seperti peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai
penurunan tingkat kesuburan, peningkatan tabungan dan peningkatan dalam
pendidikan dianggap mampu mengurangi efek negatif yang ditimbulkan dari
penuaan populasi secara simultan. Secara keseluruhan, dampak dari aging
population memberikan hasil yang ambigu, hal tersebut didasarkan dari
perbedaan karakteristik, perubahan perilaku dan kebijakan pemerintah yang
dicanangkan oleh setiap negara dalam menghadapi permasalahan aging
population.
4. Inflasi
Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, inflasi tidak
dapat terlepas sebagai kondisi yang mencerminkan gejolak ekonomi. Inflasi
didefinisikan sebagai keadaan dalam perekonomian di mana harga-harga
mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus (Sukirno, 2011).
Keadaan ini berdampak kepada individu, masyarakat, dan kegiatan
perekonomian secara keseluruhan. Pada tiap negara berbeda tingkatannya
terhadap negara lain dan tingginya tingkat inflasi dapat merugikan
perekonomian suatu negara. Selain itu, inflasi juga terjadi karena tidak
seimbangnya permintaan akan barang-barang dan penawarannya. Dengan
saling memengaruhi, inflasi dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat
perekonomian suatu negara.
Beberapa hal perlu dipenuhi agar suatu keadaan disebut dengan inflasi;
(1) kenaikan harga, dalam artian terjadi pada harga komoditas dengan
peningkatan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, (2) bersifat umum, dalam
artian terjadi inflasi apabila memengaruhi harga-harga lain untuk meningkat
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secara umum, dan (3) terus-menerus, dalam artian tidak hanya sesaat
melainkan perhitungan paling tidak minimal dalam bulanan.
Mishkin (2004) berpendapat bahwa inflasi berdampak pada variabelvariabel ekonomi secara makro. Kenaikan harga secara terus-menerus
membutuhkan penerapan kebijakan diskonto yang ketat sehingga bunga acuan
naik dan memberikan pilihan untuk menabung serta mengurangi jumlah uang
beredar di masyarakat.
Menurut Mankiw (2003), inflasi memberikan dampak pada distribusi
pendapatan, faktor produksi, dan output. Distribusi pendapatan bersifat tidak
merata artinya terdapat individu yang mengalami peningkatan pendapatan,
namun terdapat individu lain yang pendapatannya menurun. Sasaran yang
paling dirugikan yaitu seseorang dengan pendapatan tetap dan seseorang yang
menimbun kekayaan dalam bentuk uang tunai. Sementara, yang diuntungkan
adalah pihak dengan kenaikan pendapatan yang lebih besar dari laju inflasi.
Dengan melihat hal ini, inflasi dapat menyebabkan perubahan pada pola
pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dalam faktor produksi
yakni efek efisiensi, inflasi memengaruhi dengan permintaan barang yang
meningkat dan dimungkinkan mengubah dalam produksi beberapa barang
tertentu. Terakhir, pada output, inflasi memengaruhi kenaikan pada harga
barang lebih cepat daripada upah pekerja. Hal ini menyebabkan keuntungan
perusahaan naik dan produksi mengalami kenaikan (Nopirin, 2000).

5. Keterbukaan Ekonomi
Salah satu ukuran dari kebijakan dengan tujuan mengatur arus barang
dan jasa dan arus modal global dengan cara memberikan batasan ataupun
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kelonggaran hubungan internasional antarnegara yaitu keterbukaan ekonomi.
Penerapan kebijakan ini berupa terwujudnya pergerakkan dan perkembangan
ekonomi

yang

lebih

memuaskan.

Keterbukaan

ekonomi

diharapkan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya output tetapi juga pada
tingkat harga. Menurut arus pergerakan internasional, di mana trade openness
dalam barang dan jasa, sementara financial openness dalam arus internasional.
(Yanikkaya, 2003)
Keterbukaan ekonomi membuka peluang untuk mengekspor barang
dan mengimpor barang. Biasanya, barang yang diekspor memiliki faktor
produksi atau sumber daya yang berlimpah. Sedangkan, barang yang diimpor
memiliki faktor produksi yang langka atau mahal apabila diproduksi di dalam
negeri. Keterbukaan ekonomi berdasarkan teori pertumbuhan modern diyakini
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Putri & Mudakir,
2019). Keterbukaan perdagangan diukur dengan rasio ekspor dan impor
terhadap PDB atau dikenal dengan trade openness. Ukuran ini digunakan
untuk menilai kinerja perdagangan suatu negara. Menurut Putri & Mudakir
(2019), trade openness akan memberikan dampak positif terhadap PDB pada
negara-negara di ASEAN. Dinyatakan dengan nilai trade openness yang
semakin besar mengartikan rasio keterbukaan ekonomi yang semakin besar
pula. Selain itu, salah satu sarana dalam memperkenalkan pertumbuhan dalam
wujud pengembangan dan penelitian dengan bantuan akses pasar yang lebih
tersebar merupakan peran keterbukaan ekonomi (Nowbutsing, 2014).
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, ditemukan pula keterbukaan
ekonomi memberikan penurunan pada standar sosial dan lingkungan. Hal ini
terlihat dari tingkat kemiskinan terutama di negara-negara berkembang dan
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berpotensi menyebabkan krisis keuangan. Dengan begitu, keterbukaan
ekonomi lebih memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
daripada dampak positifnya (Dreher, 2006).

6. Indeks Gini
Indeks gini seringkali digunakan untuk mengukur ketimpangan
distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah keadaan di mana
distribusi pendapatan pada masyarakat tidak merata. Ketimpangan dalam
distribusi pendapatan yang ekstrim akan menghambat pertumbuhan, seperti
inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, dan
ketidakadilan (Todaro & Smith, 2006). Penelitian Wijayanto et al (2016)
menyatakan hal yang sama, berupa pertumbuhan ekonomi tidak dapat
dinikmati secara merata karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan di
mana kenaikan PDRB akan ikut menaikan ketimpangan pendapatan. Hal ini
didukung oleh Hidayat & Panturu (2007) bahwa pertumbuhan ekonomi
meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Perhitungan indeks gini dilakukan dengan penduduk diurutkan
berdasarkan pengeluaran per kapita paling rendah dalam sebulan hingga
pengeluaran per kapita paling tinggi. Pengurutan tersebut kemudian
dikelompokkan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Terakhir,
dihitung frekuensi persentase dan kumulatif persentase untuk yang menerima
maupun pendapatan yang diterima. Perhitungan ini didapatkan dari
perbandingan luas antara garis diagonal dengan kurva Lorenz dengan luas
total dari separuh bujursangkar di mana kurva Lorenz berada. Nilai indeks gini
berada di rentang 0 hingga 1 di mana angka 0 menjelaskan kemerataan
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sempurna dan angka 1 menjelaskan ketidakmerataan sempurna. Berikut
persamaan untuk menghitung indeks gini:

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑔𝑖𝑛𝑖 = 1 − ∑𝑘

𝑃𝑖 (𝑄𝑖+𝑄)
𝑖=1

(2.25)

10.000

Dengan:
Pi

= Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Qi

= Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas ke-i

k

= Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Menurut Simon Kuznet (1955) menyatakan hubungan natara
ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Kuznet
yaitu adanya kurva U terbalik bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai,
distribusi pendapatan semakin tidak merata. Hal ini dapat diartikan focus yang
dikejar oleh suatu negara bukan pembangunan yang merata yaitu pertumbuhan
ekonomi. Namun, setelah mencapaisuatu tingkat pembangunan tertentu,
distribusi pendapatan semakin merata (Kuncoro, 2003).

Tingkat
Ketimpangan

0

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 2. 7 Kurva Kuznet
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7. Indeks Kebebasan Ekonomi
Indeks kebebasan ekonomi adalah indeks dan peringkat tahunan yang
dibuat sejak tahun 1995 oleh lembaga pemikir konservatif The Heritage
Foundation dan The Wall Street Journal dengan menggabungkan data
kualitatif dan kuantitatif tentang undang-undang, peraturan, pajak, dan
kebijakan ekonomi umum dari berbagai negara atau entitas politik subnasional
menjadi skor gabungan untuk setiap negara dan peringkat keseluruhan di
seluruh negara. Skor dan peringkat ini kemudian dapat dibandingkan secara
statistik dengan metrik kinerja ekonomi atau variabel lain oleh para peneliti.
IEF mengevaluasi tiap-tiap negara menurut 10 parameter yang dibagi menjadi
4 kelompok, yakni:
i.

Rule of Law (hak milik dan kebebasan dari tindak korupsi)

ii.

Limited government (pengeluaran pemerintah dan kebebasan
fiskal)

iii.

Efisiensi regulasi (kebebasan berbisnis, kebebasan tenaga
kerja, dan kebebasan moneter)

iv.

Pasar terbuka (kebebasan perdagangan, kebebasan finansial,
dan kebebasan investasi)

Secara umum, studi-studi ini menemukan bahwa negara-negara yang
lebih bebas secara ekonomi cenderung juga mengalami tingkat investasi yang
lebih besar dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat
sehingga pendapatan per kapita menjadi lebih tinggi. Selain itu, manfaat
ekonomi yang ditunjukkan dari kebebasan ekonomi membantu mengarah pada
peningkatan keterbukaan terhadap perdagangan dan reformasi berorientasi
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pasar lainnya di negara-negara berkembang, di Eropa Timur pasca-Soviet, dan
bahkan di negara maju.
Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Suparyati & Fadilah
(2015) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan dengan meneliti negara
berkembang di Asia dan negara-negara maju di Asia, kebebasan ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju
maupun negara berkembang, meskipun arahnya tidak sesuai dengan hipotesis.
Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi menjelaskan ketidakmampuan
negara-negara di Asia yang maju maupun berkembang dalam memanfaatkan
kebebasan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
dijelaskan dari komponen penyusun kebebasan ekonomi dari 10 pilar yang
digunakan, yaitu regulation freedom, trade freedom, fiscal freedom,
government freedom, monetary freedom, investment freedom, financial
freedom, property rights, labor freedom, dan freedom from corruption.
Pengaruh signifikan pada negara berkembang di Asia adalah komponen trade
freedom, business freedom, property rights, dan financial freedom. Sementara,
pada negara maju di Asia, yang terbukti berpengaruh signifikan adalah
property rights, freedom from corruption, government spending monetary
freedom, business freedom, dan financial freedom.

B. Kajian Empiris
Penelitian mengenai pengaruh aging population terhadap pertumbuhan
ekonomi telah diteliti oleh Yoon et al (2014), hasil temuan menunjukkan bahwa
hubungan dari neraca berjalan terhadap PDB, tabungan terhadap PDB, investasi
terhadap PDB, neraca anggaran pemerintah terhadap PDB, dan tingkat inflasi pada
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pertumbuhan PDB riil per kapita akan memengaruhi ukuran populasi secara negatif.
Selain itu, penuaan populasi memengaruhi pertumbuhan PDB riil dengan bentuk yang
sama

pada

negara-negara

OECD.

Pertumbuhan

penduduk

memengaruhi

keseimbangan anggaran secara positif sedangkan lansia terbukti memengaruhi
keseimbangan anggaran secara negatif, karena pengaruhnya terhadap pengeluaran
tampaknya lebih besar daripada pengaruhnya terhadap pendapatan.
Penelitian Sugiyanto & Kurniawati (2021) tentang aging populasi dengan
melihat pengaruh struktur umur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia menggunakan data 33 provinsi selama periode 2000 hingga 2015.
Ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh struktur umur
penduduk di Indonesia. Hal dijelaskan dengan persentase besaran tiap kelompok umur
terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana 2 dari 4 kelompok umur ditunjukkan
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini juga
menyebutkan bahwa persentase kelompok umur paruh baya cenderung mengalami
peningkatan dari masa ke masa, dengan kata lain penduduk makin menua. Kelompok
umur ini termasuk umur produktif sehingga masih berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Penelitian berjudul “The Impact of Population Aging on Business Cycles
Volatility: International Evidence” oleh Guimaraes & Tiryaki (2020) dengan meneliti
146 negara antara tahun 1996 dan 2016 dengan variabel makroekonomi dan matriks
dari variabel kontrol. Melalui tiga saluran, yaitu volatilitas output, konsumsi, dan
investasi ditemukan bahwa volatilitas investasi dan volatilitas konsumsi pada tingkat
yang lebih rendah berkurang seiring dengan peningkatan umur panjang. Hasil ini
tampaknya merupakan hasil dari perubahan perilaku yang diamati seiring
bertambahnya usia individu, dan sebagian besar tetap tidak berubah dalam sampel
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negara berpenghasilan tinggi saja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
penurunan volatilitas investasi dan konsumsi akibat penuaan tidak cukup untuk
menciptakan stabilitas output. Ketidakstabilan produksi tumbuh seiring dengan
peningkatan umur panjang yang kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan
dinamika pasar tenaga kerja dan volatilitas ekspor neto yang lebih besar. Seiring
dengan pertambahan jumlah lansia dalam populasi, produktivitas angkatan kerja
cenderung turun.
Yang & Greaney (2017) melakukan penelitian mengenai hubungan antara
ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dengan studi komprehensif di
4 negara Asia Pasifik, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Ditemukan bahwa dalam keseimbangan jangka panjang, negara-negara tersebut sesuai
dengan hipotesis kurva-s mengenai hubungan ketimpangan pendapatan dengan PDB
per kapita. Hasilnya menunjukkan respon yang beragam di mana peningkatan pada
ketimpangan pendapatan berdampak positif bagi ekonomi Amerika Serikat, Jepang,
dan China. Sedangkan berdampak negatif pada ekonomi Korea Selatan.
Studi di Bangladesh menemukan bahwa ada hubungan positif jangka panjang
antara populasi menua dan PDB riil per kapita. Hubungan tersebut berlangsung
mengingat bahwa adanya proses pembentukan modal yang meningkat dalam
perekonomian. Namun, penelitian ini menyatakan penuaan populasi bukanlah
masalah selama dalam pembentukan modal per kapita lebih besar daripada populasi
lansia per kapita. Selain itu, rasio ketergantungan yang meningkat sehingga
mengalami penurunan pasokan tenaga kerja dapat diatasi dengan peningkatan
produktivitas tenaga kerja berdasarkan teori pertumbuhan endogen. (Mamun et al.,
2020).
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Penelitian penuaan populasi di Jepang memiliki hubungan langsung dengan
peningkatan tingkat ketergantungan. Penuaan populasi akan cenderung meningkatkan
transfer pendapatan dari populasi usia kerja ke populasi usia non-kerja melalui
pengeluaran pemerintah untuk pensiun, perawatan medis, kesejahteraan, dan
pengeluaran pendidikan sementara pendapatan pajak dari populasi usia kerja
menyusut. Oleh karena itu, penuaan populasi dapat memperburuk neraca fiskal
sekaligus meningkatkan defisit neraca berjalan yang mengakibatkan masalah defisit
kembar jangka panjang (Goh & McNown, 2020).
Uddin et al (2016) dalam penelitian mengenai struktur usia populasi dan
tingkat tabungan terhadap pertumbuhan ekonomi menemukan bahwa dalam uji
kausalitas Granger pada hubungan jangka pendek tidak menunjukkan hasil yang
signifikan. Dengan menggunakan variabel rasio ketergantungan, tingkat tabungan,
dan PDB riil Australia. Sedangkan berdasarkan interaksi antar variabel menggunakan
fungsi respon impuls, ditemukan respon negatif dari rasio ketergantungan terhadap
PDB riil meskipun akan menghilang secara bertahap dan dekomposisi varians
memperkirakan adanya efek kejutan dalam rasio ketergantungan terhadap PDB riil.
Sehingga, secara menyeluruh hasil menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap
PDB riil per kapita di Australia yaitu perlambatan pertumbuhan PDB sebagai akibat
dari penuaan populasi.
Dalam studi Hwang et al (2021) mengenai dampak penuaan penduduk
terhadap ketimpangan pendapatan di Korea Selatan dengan menggunakan regresi RIF.
Analisis menemukan bahwa ketika 10 persen dari kelompok usia 35-44 digantikan
oleh kelompok usia di atas 65, koefisien gini meningkat sebesar 0,01 menjadi 0,02
dalam estimasi UPE (the unconditional policy effect) dan CUPE (the conditional
unconditional policy effect). Sehingga, dampak penuaan populasi pada pendapatan
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rumah tangga pada kuantil yang berbeda akan menurunkan pendapatan rumah tangga
di seluruh distribusi pendapatan. Dengan kata lain, ketidaksetaraan pendapatan di
Korea Selatan akan meningkat seiring dengan bertambahnya populasi menua.
Penelitian Brkić et al (2020) menemukan bahwa kebebasan ekonomi terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan index of economic freedom dari The
Heritage Foundation dari model panel linier pada 43 negara Eropa yang mencakup
UE dan non-UE terdapat adanya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,
namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Hal ini
disebabkan oleh krisis yang terjadi di tahun 2008-2009 di mana berdampak negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi negara Eropa.
Selain itu, penelitian oleh Panahi et al (2014) pada negara-negara MENA
dengan menggunakan data panel pada periode tahun 2000 hingga 2009 menyatakan
bahwa kebebasan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Indeks kebebasan ekonomi dikategorikan menjadi 5, yaitu ukuran
pemerintahan, struktur hukum dan proteksi hak kepemilikan, kebebasan dalam
perdagangan internasional, dan regulasi mengenai kredit, tenaga kerja dan berbisnis.
Penelitian ini menemukan dua variabel seperti struktur hukum dan proteksi hak
kepemilikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara
MENA.
Menurut Procházka & Čermáková (2015), negara-negara yang lebih bebas
secara ekonomi cenderung juga mengalami tingkat investasi yang lebih besar,
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.
Selain itu, manfaat ekonomi yang ditunjukkan dari kebebasan ekonomi membantu
mengarah pada peningkatan keterbukaan terhadap perdagangan dan reformasi
berorientasi pasar.
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C. Kerangka Pemikiran
Dalam jangka panjang, permasalahan-permasalahan dapat timbul karena
beberapa faktor dari aspek-aspek tertentu, salah satunya adalah pertumbuhan
ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel
demografi dan makro ekonomi dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Papapetrou & Tsalaporta (2020) menyatakan bahwa penduduk lansia yang
lebih besar akan menyebabkan pertumbuhan PDB riil yang lebih rendah. proporsi
penduduk lansia yang lebih besar menyebabkan pertumbuhan PDB riil yang lebih
rendah. Secara kuantitatif, hasil menunjukkan bahwa dampak penuaan terhadap
pertumbuhan PDB riil bervariasi dengan laju pertumbuhan penduduk. Negara-negara
dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah cenderung mengalami dampak
negatif yang lebih kuat dari penuaan pada pertumbuhan output.
Berkaitan dengan itu, solow model growth menyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi akan terus berjalan selama pertumbuhan penduduk atau populasi terus
terjadi. Populasi memengaruhi dengan perannya dalam pasar tenaga kerja,
produktivitas dan investasi terutama usia produktif. Meskipun prediksi solow model
mengemukakan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang
tingkat pendapatannya cenderung akan lebih rendah.
Kemajuan teknologi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya
peningkatan pada produktivitas baik modal maupun produktivitas tenaga kerja,
sehingga dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ketika pasar tenaga kerja tidak lagi
didominasi oleh usia produktif. Dengan begitu, proses produksi masih terus berjalan
untuk memenuhi kebutuhan meskipun peningkatan tidak akan sebesar sumber daya
manusia yang berada di pasar tenaga kerja.
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Selanjutnya, penuaan populasi akan cenderung meningkatkan transfer
pendapatan dari populasi usia kerja ke populasi usia non-kerja melalui pengeluaran
pemerintah untuk pensiun, perawatan medis, kesejahteraan, dan pengeluaran
pendidikan sementara pendapatan pajak dari populasi usia kerja menyusut. Oleh
karena itu, penuaan populasi dapat memperburuk neraca fiskal sekaligus
meningkatkan defisit neraca berjalan yang mengakibatkan masalah defisit kembar
jangka panjang (Goh & McNown, 2020).
Sebagaimana teori Harrod-Domar menyatakan bahwa apabila suatu negara
ingin tumbuh, maka masyarakatnya harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya
untuk menabung. Para pelaku ekonomi, terutama lansia dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi dikarenakan usia produktif memiliki kesempatan lebih besar
untuk menabung daripada lansia. Sehingga, dengan tidak adanya kontribusi lansia
pada tabungan nasional karena dianggap sudah tidak berpendapatan, berpengaruh
langsung terhadap pendapatan nasional. Teori ini mendukung bahwa fenomena aging
population berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
Keterbukaan ekonomi membuka peluang untuk mengekspor barang dan
mengimpor barang. Biasanya, barang yang diekspor memiliki faktor produksi atau
sumber daya yang berlimpah. Sedangkan, barang yang diimpor memiliki faktor
produksi yang langka atau mahal apabila diproduksi di dalam negeri. Keterbukaan
ekonomi berdasarkan teori pertumbuhan modern diyakini mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi suatu negara (Putri & Mudakir, 2019).
Inflasi menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara luas. Dalam segi pendapatan, tingginya inflasi mampu menurunkan
pendapatan riil masyarakat terutama bagi pekerja dengan penghasilan tetap, sehingga
akan terjadi penurunan pada konsumsi masyarakat. Dengan demikian, apabila inflasi
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tidak terkontrol secara terus-menerus akan berakibat bagi pertumbuhan ekonomi
(Mankiw, 2003).
Kemampuan kognitif dipengaruhi secara negatif oleh penuaan, produktivitas
angkatan kerja turun ketika populasi menua, semuanya konstan (Feyrer, 2007;
Agarwal et al, 2009; Gamble et al, 2014; dalam Guimaraes & Tiryaki, 2020). Ketika
usia produktif mewakili sebagian besar populasi, pertumbuhan ekonomi akan stabil.
Kemudian menurun ketika sebagian besar angkatan kerja berada di usia paruh baya
dan meningkat lagi seiring dengan pertumbuhan umur panjang. Selanjutnya, populasi
lansia menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan karena
perusahaan memprioritaskan perekrutan pekerja yang lebih produktif sehingga tingkat
partisipasi tenaga kerja dimungkinkan mengalami penyusutan.
Ketimpangan distribusi pendapatan atau indeks gini yang semakin memburuk
sejalan dengan statistik yang dapat dikaitkan dengan pola pertumbuhan. Ketimpangan
ini akan menghambat jalannya pertumbuhan ekonomi dikarenakan semakin mahalnya
kebijakan redistribusi pendapatan. Selain itu, tenaga kerja diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus terbebani dengan adanya penuaan populasi
di mana para lansia termasuk ke dalam usia non produktif. Didukung oleh penelitian
Hidayat & Panturu (2007) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat
meningkatkan ketimpangan pendapatan.
Penelitian Suparyati & Fadilah (2015) menunjukkan bahwa secara
keseluruhan dengan meneliti negara berkembang di Asia dan negara-negara maju di
Asia, kebebasan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
baik di negara maju maupun negara berkembang, meskipun arah yang tidak sesuai
dengan hipotesis. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi menjelaskan
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ketidakmampuan negara-negara di Asia yang maju maupun berkembang dalam
memanfaatkan kebebasan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dilatarbelakangi oleh kajian teoritis dan empiris di atas, maka dapat disajikan
sebuah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

Faktor Demografi:
Populasi usia tua
Menurut HarrodDomar:
Tabungan
Investasi
Menurut Solow Growth
Model:
Populasi
Populasi usia kerja

Pertumbuhan Ekonomi

Produktivitas
Tingkat partisipasi
tenaga kerja
Faktor Makroekonomi:
Saldo Akun Berjalan
Inflasi
Keterbukaan ekonomi
Fiskal
Indeks gini

Faktor Kelembagaan:
Kebebasan ekonomi

Gambar 2. 8 Kerangka Pemikiran
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D. Hipotesis
Hipotesis adalah suatu keadaan yang sudah terjadi atau diprediksi akan terjadi.
Dugaan ini yang bersifat sementara sampai keabsahannya diuji dalam penelitian yang
akan dilakukan (Kuncoro, 2007). Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Diduga populasi usia tua berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
2. Diduga pertumbuhan populasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
3. Diduga populasi usia kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
4. Diduga produktivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
5. Diduga saldo akun berjalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
6. Diduga tabungan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negaranegara di Asia tahun 1998 – 2018.
7. Diduga investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negaranegara di Asia tahun 1998 – 2018.
8. Diduga fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negaranegara di Asia tahun 1998 – 2018.
9. Diduga keterbukaan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
10. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
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11. Diduga tingkat partisipasi tenaga kerja berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
12. Diduga indeks gini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
13. Diduga indeks kebebasan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi negara-negara di Asia tahun 1998 – 2018.
14. Diduga populasi usia tua, pertumbuhan populasi, populasi usia kerja, saldo
akun berjalan, tabungan, investasi, fiskal, keterbukaan ekonomi, tingkat
inflasi, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan indeks gini serta indeks kebebasan
ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi negaranegara di Asia tahun 1998 – 2018.

