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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi menjadi aspek yang selalu diperhatikan oleh setiap 

negara karena merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Sukirno (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi umumnya diukur 

menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) yang turut menghitung hasil 

produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Selain menjadi 

indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan juga dijadikan sebagai aksi global dalam 

mencapai kemakmuran bersama serta mengentaskan kemiskinan sebagaimana 

dimuat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (United Nations, 2021). 

Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan 

berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan 

meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan karena masyarakat mampu memenuhi 

kebutuhannya lebih baik (Yasa & Arka, 2015). Adanya pertumbuhan PDB 

akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan 

kesehatan yang lebih baik (Lilis & Yohana, 2012). 

Peristiwa krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 

di Amerika Serikat berdampak ke banyak pihak, salah satunya negara-negara 

ASEAN. Krisis tersebut berawal dari kondisi domestik Amerika Serikat 
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dengan hipotek subprima yang mengalami krisis, kemudian berkembang 

menjadi krisis global ketika runtuhnya Lehman Brothers, suatu institusi 

finansial telah terlibat dalam praktik investasi di pasar Amerika Serikat (Putri, 

2018). Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi negara Uni-Eropa turun hingga 

minus 4,3%, sedangkan negara-negara ASEAN masih mencatatkan 

pertumbuhan positif sebesar 2,6%.  

 

Sumber: World Bank, 2021 

Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi di 10 Negara ASEAN (Persen) 

Gambar 1.1. menunjukkan data pertumbuhan ekonomi di 10 negara 

ASEAN dari tahun 2015 hingga 2019. Data menunjukkan bahwa Brunei 

Darussalam memiliki rata-rata paling rendah dari 10 negara ASEAN dengan 

pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun di angka 0,48%, bahkan pernah 

mengalami pertumbuhan ekonomi minus di tahun 2015 dan 2016 yang 

merupakan akibat dari harga minyak jatuh ke level terendah sejak puncak krisis 

keuangan global pada tahun 2008 dengan penurunan minyak mentah 
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mendekati $30 per barel, harga gas alam turun sebesar 26,5%. (Oxford 

Business Group, 2016). Sedangkan yang pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

negara Kamboja dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,08%. 

Beragam faktor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-

negara ASEAN salah satunya adalah korupsi. Negara di Asia Tenggara 

sebagian besar merupakan negara berkembang serta memiliki kecenderungan 

melakukan praktik korupsi lebih tinggi dibandingkan negara maju (Akman & 

Sapha A.H, 2018).  

Korupsi telah menjadi budaya yang tidak hanya bersifat lokal saja, tetapi 

juga mendunia. Budaya korupsi sudah sejak lama berada, bahkan di Indonesia 

diketahui pada zaman kolonial VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) 

telah terjadi praktik korupsi (Media Indonesia, 2021). Korupsi banyak terjadi 

di negara miskin dan negara sedang berkembang atau terjadi pada gaya 

kepemimpinan yang otoriter (Ichvani, 2019). Tidak ada satupun negara yang 

terbebas dari praktik korupsi (Transparency International, 2015). Korupsi 

menjadi momok menakutkan bagi suatu negara, hampir semua pihak memiliki 

kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi dapat mengakibatkan 

perlambatan perekonomian negara, menurunkan investasi, meningkatnya 

kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, serta menurunkan tingkat 

kebahagiaan masyarakat (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022). Korupsi juga 

diperkirakan lebih dari US$10 milyar atau sekitar 5% dari total PDB dunia 

setiap tahunnya hilang dikarenakan praktik korupsi (Sri Nawatmi, 2014). 
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Sumber: Transparency International, 2021 

Gambar 1.2. Indeks Persepsi Korupsi di 10 Negara ASEAN 

Gambar 1.2. menunjukkan tingkat korupsi negara-negara di ASEAN 

selama 2015 hingga 2019 yang dihitung menggunakan Indeks Persepsi Korupsi 

(IPK). IPK menggunakan skala 0 hingga 100, dimana nilai 0 menandakan 

bahwa negara tersebut sangat korup dan nilai 100 menandakan bahwa negara 

tersebut sangat bersih dari korupsi (Transparency International, 2020a). 

Berdasarkan gambar 1.2. di atas menunjukkan bahwa Singapura merupakan 

negara paling bersih dari praktik korupsi dengan skor IPK sebesar 84,6. 

Sedangkan negara yang sangat korup di ASEAN yakni Kamboja dengan skor 

rata-rata 20,6.  

Hubungan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi hingga saat ini memiliki 

dua pandangan yang berbeda. Korupsi dapat menjadi penghambat (sand of the 

wheels) pertumbuhan ekonomi, namun di lain sisi terdapat pandangan bahwa 
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korupsi dapat menjadi pelumas atau memperlancar (grease of the wheels) 

dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.  

Penelitian Ichvani (2019) di 5 negara ASEAN menunjukkan semakin 

tingginya indeks persepsi korupsi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini memperjelas bahwa semakin tingginya praktik korupsi akan 

menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN, dikarenakan 

korupsi dapat menghambat kegiatan investasi dan juga dianggap sebagai 

kegagalan pemerintah. Beberapa penelitian lain juga menyebutkan bahwa 

korupsi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Fajar & 

Azhar, 2019; Hakimi & Hamdi, 2017). Selain membawa efek negatif, korupsi 

dapat memberikan efek positif atau memperlancar pertumbuhan ekonomi, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Nilsson (2017) di Eropa Selatan bahwa 

korupsi dapat menghindari birokrasi yang tidak efisien. Beberapa penelitian 

lain juga menunjukkan hal yang sama bahwa korupsi dapat memperlumas 

pertumbuhan ekonomi (Elfrida, 2015; Wedeman, 1997). 

Selain korupsi terdapat faktor penting lainnya yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu investasi asing langsung atau Foreign Direct 

Investment (FDI). Investasi menjadi komponen penting dalam pembangunan 

karena dapat memperbaiki dan melipat gandakan kualitas sumber daya fisik 

dan manusia serta jika perekonomian ingin maju, maka perekonomian tersebut 

haruslah melakukan investasi (Putra, 2019). FDI menjadi salah satu bentuk 

modal tambahan atau investasi yang banyak dicari oleh negara-negara 
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berkembang seperti di Asia Tenggara karena rendahnya dalam hal tabungan 

dan investasi (Putra, 2019).  

Berdasarkan data World Bank (2022a) di 10 negara ASEAN pada tahun 

2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa Singapura adalah negara dengan 

jumlah investasi asing langsung tertinggi di ASEAN dengan rata-rata sebesar 

25,52%, sedangkan peringkat terakhir ditempati oleh Thailand dengan rata-rata 

sebesar 1,67%. Regulasi atau aturan menjadi salah satu faktor masuknya 

investasi asing langsung, apabila terjadi birokrasi yang berbelit-belit dan 

panjang akan sulit untuk mendatangkan investor karena dianggap akan terlalu 

memakan biaya (Nugroho, 2008). 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa FDI memiliki 

pengaruh positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Almfraji. M A, 

2014; Anom et al., 2019; Iamsiraroj, S., & Ulubaşoğlu, 2015; Ifa, 2019). 

Penelitian Ifa (2019) menjelaskan bahwa FDI yang masuk ke dalam negeri 

terutama negara berkembang sebagai host country mampu memberikan 

pengaruh positif baik secara finansial maupun non-finansial seperti, pelengkap 

investasi domestik, mempercepat transmisi teknologi modern, serta 

pengembangan human capital sehingga produktivitas domestik akan 

meningkat yang berefek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, 

penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda bahwa FDI memiliki pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kholis, 2012; Ningsih et al., 2020). 

Penelitian Kholis (2012) menunjukkan bahwa FDI memiliki pengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan banyaknya hambatan masuk bagi 
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investor asing, birokrasi yang kurang efisien, dan infrastruktur yang kurang 

memadai sehingga keberjalanan FDI tidak dapat maksimal. Amri (2020) juga 

menjelaskan faktor lain yang menjadi penghambat FDI adalah logistik yang 

buruk, sumber daya manusia yang kurang kompeten, kebijakan ekonomi yang 

kurang kondusif, serta tidak adanya kepastian hukum. 

Hal lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah berperan dalam membentuk 

modal fisik seperti infrastruktur, sarana, dan prasarana, serta membentuk 

sumber daya manusia yang unggul. Peningkatan produktivitas yang nantinya 

akan meningkatkan jumlah output dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Peran pengeluaran pemerintah sangat penting khususnya bagi 

negara berkembang karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan 

pendapatan serta mengurangi tingkat kemiskinan (Cakkeri, 2014).  

Berdasarkan data World Bank (2021a) di 10 negara ASEAN pada tahun 

2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa Filipina memiliki rata-rata pengeluaran 

pemerintah paling tinggi di setiap tahunnya dengan tingkat 9,25%, sedangkan 

pengeluaran pemerintah terendah yakni Brunei Darussalam dengan rata-rata 

per tahun 0,15%.  

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Firman, 

2021; Ichvani, 2019; Wu et al., 2010). Pengeluaran pemerintah dapat 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan alokasi dana 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan dan perbaikan 
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infrastruktur, akan menyebabkan proses produksi barang dan jasa yang 

semakin lancar, serta meningkatkan gairah pelaku ekonomi dalam 

mengembangkan usahanya (Firman, 2021; Ichvani, 2019). Di sisi lain, 

penelitian Kharisma (2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan 

adanya kasus korupsi, pengeluaran pemerintah yang didominasi untuk belanja 

pegawai, serta pembangunan yang berdampak kecil terhadap perekonomian 

(Kharisma, 2018; Suhardi, 2018). 

Faktor lain yang memiliki peranan penting berikutnya dalam pertumbuhan 

ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memiliki 

porsi paling besar dalam pendekatan pengeluaran PDB, maka dari itu 

pemerintah melalui kebijakannya perlu menjaga daya beli masyarakat agar 

menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi secara nasional (Mankiw, 2007).  

Berdasarkan data World Bank (2021b) di 10 negara ASEAN pada tahun 

2015 hingga 2019  menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga rata-rata di 

setiap tahunnya paling tinggi dicapai oleh Vietnam dengan 7,72%, sedangkan 

rata-rata konsumsi rumah tangga terendah yaitu Brunei Darussalam sebesar 

3,3%, bahkan pernah mengalami minus di tahun 2016. 

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa konsumsi rumah tangga 

memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini 

dibuktikan oleh penelitian Ichvani (2019) bahwa konsumsi rumah tangga 

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan 

konsumsi menjadi komponen penting dalam makroekonomi dan peningkatan 
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perkembangan konsumsi akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Begitu 

pula dengan penelitian (Aslam, 2017; Mishra, 2011; Sakib-Bin-Amin, 2011; 

Tapsin & Hepsag, 2014) yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga 

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan permasalahan pertumbuhan ekonomi di negara-negara 

ASEAN yang sebagian besar merupakan negara berkembang dengan faktor-

faktor yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik dan penelitian ini penting 

dilakukan untuk menganalisis fenomena korupsi, investasi asing langsung, 

pengeluaran pemerintah, dan konsumsi rumah tangga di ASEAN tahun 2007-

2019. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, pokok masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di ASEAN? 

2. Bagaimana pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi di ASEAN? 

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di ASEAN? 

4. Bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan 

ekonomi di ASEAN? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

2. Untuk mengetahui pengaruh investasi asing langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

4. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan adanya penelitian ini mampu memberikan kebermanfaatan, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini untuk mengetahui dan 

menambah wawasan melalui pengaruh indeks persepsi korupsi, investasi 

asing langusng, belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga terhadap 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Harapannya mampu memberikan sumbangsih ide, gagasan, dan 

pemikiran serta pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam 
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upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi guna pembangunan 

nasional yang mana negara ASEAN memiliki kultur sosial-budaya 

yang hampir sama dengan sebagian besar negaranya masih 

berkembang. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Harapannya mampu memberikan referensi peneliti selanjutnya 

dan mampu untuk mengembangkan penelitian ini ke tahap yang lebih 

lanjut atau kompleks.
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