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RINGKASAN 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang 

berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan sasaran 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu 

negara. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai diartikan sebagai proses 

yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan 

tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti 

dengan pemberantasan kemiskinan, penganggulangan ketimpangan 

pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. 

Keterbukaan dan kebebasan ekonomi menjadi isu yang banyak 

diperbincangkan dewasa ini. Kebebasan ekonomi mewakili sistem ekonomi 

pasar dianut harnpir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam 

pengkategorian indeks kebebasan ekonomi yang dikeluarkan oleh The 

Heritage Foundation, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang 

almost unfree. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 

lainnya, Indonesia memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang rendah. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami trend yang terus 

meningkat. Hal ini didukung berbagai faktor penopang pertumbuhan 

ekonomi nasional yang kini mulai bergerak naik. Tingginya konsumsi 

masyarakat yang selama ini mendominasi dan menjadi faktor penting 

terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional, bersamaan dengan 

meningkatnya investasi dan ekspor. 

ii 



DAFTAR lSI 

Halaman 
Halaman Pengesahan , i
 
Ringkasan '" '" '" '" ii
 
Prakata... iii
 
Daftar lsi......... iv
 
Bab 1: PENDAHULUAN 2
 

Latar Belakang 2
 
Tujuan Penelitian................................................................... 6
 
Manfaat Penelitian '" 6
 

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA 7
 
Pertumbuhan Ekonomi............................................................ 7
 
Cara menghitung Pertumbuhan Ekonomi. 8
 
Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi....................................... 9
 
Teori Pertumbuhan Ekonomi........................ 10
 

Bab 3: METODE PENELITIAN 41
 
Pendekatan Penelitian............ 41
 
Data dan Sumber Data...... 41
 
Metode Analisis Data... 41
 

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN.. 46
 
Kebebasan Ekonomi di Indonesia........................ 46
 
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia............................................ 50
 

Bab 5:	 KESIMPULAN DAN SARAN... 57
 
Kesimpulan 57
 
Saran , , 58
 

DAFTAR PUSTAKA ,.	 59
 

iv 



BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang 

berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran 

utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau 

masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa 

beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik 

menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan 

nasional suatu bangsa. 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat. Dimana kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu 

pencerminan dari timbulnya perbaikan dalarn kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Tujuan utama Pembangunan Ekonomi adalah menciptakan 

tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti 

dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan 

pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, 

peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi Iingkungan 

hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan 

penyegaran kehidupan budaya (Amalia, 2007:1-2). 

Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah 

Pertumbuhan Ekonomi, indikator ini pada dasarnya mengukur 

kemampuan suatu Negara untuk memperbesar outputnya dalam laju 

yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 

makroekonomi dalam jangka panjang. 

, 
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Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai 

negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan 

positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami 

peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian 

mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode 

tersebut mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal 

yang sangat penting di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan stabil merupakan hal yang merupakan harapan bagi setiap negara. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 mencapai 6,1 persen. 

Dengan demikian, target pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di 

tahun 2010 menembus angka 6% atau melebihi target yang ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 

2010 sebesar 5,8% tercapai. 

Optimisme tersebut didasarkan atas b.erbagai faktor penopang 

pertumbuhan ekonomi nasional yang kini mulai bergerak naik. Tingginya 

konsumsi masyarakat yang selama ini mendominasi dan menjadi faktor 

penting terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dibarengi 

dengan meningkatnya investasi dan ekspor. Sementara dari sisi belanja 

pemerintah, penyerapan anggaran yang terjadi besar-besaran pada 

triwulan IV 2010, diyakini juga akan mendongkrak laju pertumbuhan. 

Ada beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukkan 

pertumbuhan ekonomi, tergantung bagaimana mengklasifikasikannya. 

Salah satunya adalah mengklasifikannya menjadi faktor-faktor fisik dan 

faktor-faktor manajemen yang mempengaruhi sumber-sumber tersebut. 

Faktor pertumbuhan berupa faktor-faktor fisik sumber-sumber daya alami, 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, jumlah barang-barang 

modal dan teknologi. Keempat faktor ini disebut faktor-faktor penawaran 

dalam pertumbuhan ekonomi. Tersedianya lebih banyak dan lebih baik 

sumber-sumber alami dan manusia, barang modal, serta tingkat 

pengetahuan teknologi yang lebih tinggi memungkinkan perekonomian 

memproduksi jumlah output lebih besar (wijaya, 1990). Faktor 
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manajemen penggunaaan sumber-sumber dalam pertumbuhan ekonomi 

merupakan aspek permintaan dan aspek alokasi sumber daya. Aspek 

permintaan berarti agar sumber-sumber daya yang ada dan terus 

bertambah dapat digunakan sepenuhnya, maka dibutuhkan pertumbuhan 

tingkat permintaan agregatif yang mencukupi. Menggunakan semua 

sumber daya dan kapital serta teknologi yang ada saja tidaklah cukup. 

Sumber-sumber tersebut haruslah digunakan sedemikian rupa sehingga 

dapat diproduksi jumlah output maksimum dengan menggunakan sumber 

daya tersebut (Wijaya, 1990). 

Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) memberikan 

kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori 

ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh 

sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi 

merupakan hal yang endogen, pertumbuha!l merupakan bag ian dari 

keputusan pelaku-pelaku ekonomi berinvestasi dalam pengetahuan. 

Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila 

modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal 

manusia (Romer, 1986). 

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan 

ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memesukkan model 

ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi 

bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi 

merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. 

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal 

fiSik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000). 

Akumulasi modal yang tinggi, modal fisik dan modal manusia yang 

baik, salah satunya ditentukan oleh kondisi dan situasi yang kondusif di 

suatu negara yang mendukung adanya persaingan dan perkembangan 

sumber daya di suatu negara. Kondisi institusional yang baik diperlukan 
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untuk menjamin terjadinya persaingan yang sehat. Salah satu cara untuk 

melihat kondisi institusional di suatu negara adalah dengan melihat 

indeks kebebasan ekonomi di negara tersebut. Indeks ini disusun oleh 

James Gwartney, Robert A. Lawson dan Walter E. Block dari Heritage 

Foundation dan Wall Street Journal. Pendekatan yang digunakan pada 

indeks ini mirip dengan tulisan Adam Smith, The Wealth of Nations yang 

menyatakan bahwa "institusi dasar yang melindungi kebebasan individu 

untuk mengejar tujuan ekonomisnya akan menghasilkan kesejahteraan 

yang lebih besar bagi masyarakat yang lebih luas". Mereka mengukur 

tingkat kebebasan ekonomi dari 189 negara. Indeks ini meliputi sepuluh 

komponen yaitu kebebasan berbisnis, kebebasan 

perdagangan,kebebasan fiskal, ukuran pemerintah, kebebasan moneter, 

kebebasan investasi, kebebasan finansial, hak mirlk (property rights), 

kebebasan dari korupsi, dan kebebasan tenaga kerja. 

Keterbukaan dan kebebasan ekonomi. memang menjadi isu yang 

banyak diperbincangkan dewasa ini. Menurut Gwartney et al. (1996), 

semakin tinggi tingkat kebebasan ekonomi di suatu negara, semakin 

tinggi pula kemakmuran negara tersebut. Baumol (2002), menyatakan 

bahwa sistem perekonomian pasar merupakan mesin inovasi yang 

memicu pertumbuhan. Dutz dan Hayri (2000) menemukan korelasi antara 

pertumbuhan jangka panjang dengan kebijakan yang kompetitif. FLW 

(1998) menemukan hubungan antara pertumbuhan dengan kebebasan 

ekonomi. Oi Indonesia sendiri kaitan antara kebebasan ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi belum banyak diteliti, padahal saat ini kebebasan 

ekonomi yang mewakili sistem ekonomi pasar dianut oleh hampir semua 

negara di dunia termasuk Indonesia. Penelitian ini ingin melihat adakah 

keterkaitan antara kebebasan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kebebasan ekonomi di Indonesia? 

2. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

5 



3.	 Adakah hubungan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia? 

c.	 Tujuan Penelitian 

1.	 Untuk mengetahui kebebasan ekonomi di Indonesia 

2.	 Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

3.	 Untuk mengetahui hubungan antara kebebasan ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

D.	 Manfaat Penelitian 

1.	 Untuk membantu pemerintah memformulasikan kebebasan ekonomi yang 

optimal di Indonesia 

2.	 Untuk membantu pemerintah memformulasikan kebijakan untuk 

meningkatkan pertumbuhan di Indonesia 

3.	 Sebagai bahan referensi dan meningkatkan kHasanah keilmuan di bidang 

ini 

T 
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