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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dua fenomena penting yang berkembang dalam perekonomian global adalah 

integrasi perdagangan dan keuangan serta meningkatnya angkatan kerja atau produktifitas 

di negara-negara berkembang. Model-model perekonomian terbuka memprediksi modal 

mengalir masuk ke negara-negara berkembang, namun ternyata hal tersebut tidak sesuai 

dengan fakta (Jin, 2012). Fenomena yang terjadi kemudian adalah kekuatan dua fenomena 

tersebut telah merubah keunggulan komparatif sebuah negara yang pada gilirannya 

merubah struktur perdagangan dan bermuara pada alokasi modal secara global. 

Keunggulan komparatif memainkan peran penting dalam menentukan pola 

perdagangan suatu Negara. Beberapa teori menggunakan model Ricardian yang 

menyatakan bahwa keunggulan komparatif disebabkan karena adanya perbedaan 

teknologi. Sedangkan, keunggulan komparatif dikatakan oleh Heckscher-Ohlin disebabkan 

oleh perbedaan kepemilikan sumber daya antar Negara. Suatu Negara akan mengekspor 

produk yang dalam produksinya menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara 

melimpah dan mengimpor produk yang membutuhkan sumber daya yang langka. 

Liberalisasi perdagangan akan mendorong efisiensi alokasi sumber daya domestik ke 

berbagai sektor yang memiliki keunggulan komparatif  sehingga meningkatkan 

kesejahteraan agregat. 

Konsensus dalam literatur perdagangan internasional menyatakan bahwa 

perdagangan akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

mengurangi kemiskinan. Perdagangan juga mendorong alokasi sumber daya berdasarkan 

comparative advantage atau keunggulan komparatif. Sekalipun beberapa literatur 

mengkonfirmasi adanya hubungan positif antara liberalisasi perdagangan dengan 

pengurangan kemiskinan, namun ditekankan juga bahwa hubungan diantara keduanya 

bersifat kompleks. 

Sejumlah penelitian mencoba untuk mendokumentasikan efek integrasi 

perdagangan internasional. Beberapa studi empiris juga telah dilakukan untuk 

mengkuantifikasikan potensi perdagangan dan efek kesejahteraan dari kesepakatan 
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perdagangan bebas baik antar dua negara, regional atau integrasi ekonomi yang pada 

umumnya menyimpulkan adanya dampak positif terhadap Regional Gross Domestic 

Product (RGDP) dan kesejahteraan untuk semua negara-negara yang termasuk didalamnya 

walaupun distribusinya tidak merata (Yue, 2004; Brown et al, 2005; Francois, 2007; Park 

et al, 2008).  

Integrasi perdagangan di wilayah ASEAN tidak terlepas dari kesepakatan 

pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2003 dan mulai berlaku 

pada 2015 ini. Blueprint AEC memuat empat pilar utama, yaitu: 1) ASEAN sebagai pasar 

tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung oleh elemen aliran bebas barang, 

jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; 2) sebagai kawasan 

dengan daya saing ekonomi tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan 

konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-

commerse; 3) sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan 

elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa ASEAN untuk integrasi 

negara-negara CMLV; 4) sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan 

perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi 

di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring ekonomi global. 

Perekonomian dalam wilayah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

telah menjadi bagian dari keajaiban Asia Timur (Park et al, 2008). Singapura adalah 

ekonomi industri baru bersama-sama dengan Hong Kong, Korea, dan Taipei. Sementara 

Indonesia, Malaysia dan Thailand juga telah bertransformasi dari ekonomi pertanian yang 

stagnan menuju ekonomi manufaktur yang dinamis melalui pertumbuhan yang 

berkelanjutan dan industrialisasi. Ekonomi ASEAN lainnya, khususnya Vietnam juga telah 

mulai mencapai pertumbuhan yang relatif cepat secara konsisten.  

ASEAN didirikan tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, dan 

Singapura. Brunei kemudian bergabung tahun 1980an, yang dikenal dengan ASEAN-6, 

dan ditambah dengan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (dikenal dengan CMLV) 

tahun 1990an. Kesepuluh anggota ASEAN memiliki perbedaan baik dalam ukuran, tingkat 

pertumbuhan ekonomi, sumber daya, dan kemampuan teknologi dan industri (Yue, 2004). 

Pada tahun 1992, ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

dengan pengurangan tariff mencapai 0% – 5% pada tahun 2002 untuk negara-negara 

ASEAN-6. Tariff dikurangi sampai nol di tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan CLMV di 

tahun 2015. Selain itu, ASEAN juga memiliki kesepakatan liberalisasi jasa dan investasi, 

serta melakukan perdagangan bebas dengan China, Jepang, Korea Selatan dan India 
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sementara masing-masing anggotanya membentuk perdagangan bebas bilateral dengan 

sejumlah negara di Asia Pasifik dan sekitarnya (Shiino, 2012).  

ASEAN dan negara-negara partner dagangnya dalam FTA, yaitu Australia, 

Selandia Baru, Jepang, China, India, dan Korea Selatan, secara resmi menandatangani 

perjanjian untuk membentuk sebuah kerjasama ekonomi regional yang lebih komprehensif 

atau dikenal dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN untuk menghadapi 

perekonomian global. Perjanjian ini menunjukkan kesiapan dan komitmen peran ASEAN 

dalam arsitektur perekonomian regional. RCEP akan menjadi integrasi ekonomi terbesar 

dengan GDP kombinasi mencapai U.S.$ 19.78 milyar berdasarkan data 2011 (Sekretariat 

ASEAN, 2012). 

Sejauh ini penelitian yang berbicara mengenai struktur industri suatu negara 

terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas, terutama untuk wilayah ASEAN 

Beberapa penelitian yang mendekati adalah Sattinger (2003) yang menyimpulkan bahwa 

meningkatnya struktur industri yang bersifat capital intensive akan meningkatkan 

ketimpangan pendapatan. Lim & McNelis (2014) juga menyatakan bahwa Negara yang 

berstruktur labor intensive dan bersifat terbuka cenderung memiliki ketimpangan 

pendapatan yang rendah. Karenanya hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

yang penting dalam menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN, 

khususnya terkait dengan keunggulan komparatifnya. 

 

1.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Jika dirinci lebih detail, ada beberapa tujuan khusus yang diharapkan dapat dihasilkan 

dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Negara-negara 

ASEAN 

2. Mengestimasi pengaruh struktur keunggulan komparatif dan keterbukaan 

ekonomi terhadap perekonomian Negara-negara ASEAN 

 

1.3 Urgensi (Keutamaan Penelitian) 

Keterbukaan dalam perdagangan internasional membantu setiap Negara 

berspesialisasi dalam kegiatan dimana Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, 

meningkatkan daya saing di pasar barang dan pasar tenaga kerja serta membantu mencapai 

skala ekonomi. Industri-industri yang mendapatkan potongan biaya perdagangan yang 
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relatif besar cenderung mengalami peningkatan produktifitas yang disebabkan dengan 

adanya realokasi intra industry dan penurunan inefisiensi pada tingkat perusahaan. 

Keterbukaan dalam investasi internasional berkontribusi pada ekspansi kapasitas produksi, 

penciptaan lapangan kerja, peningkatan sumber daya manusia, inovasi dan difusi 

teknologi, dan juga mendorong pertumbuhan secara keseluruhan. Kemampuan produksi 

lokal umumnya didorong oleh foreign direct investment (FDI) yang mampu memberikan 

akses pada praktek organisasi yang efisien, mesin dan teknologi. Terlebih lagi dari adanya 

spillover effect, Ketika spillover effect ini diserap oleh produsen dan konsumen lokal, 

angkatan kerja lokal, dan perusahaan lokal, maka FDI bisa berkontribusi pada peningkatan 

produktifitas Negara penerima (Beltramello et al., 2011). 

Urgensi atau keutamaan dari penelitian ini adalah dihasilkannya kelompok produk 

yang potensial dan bernilai jual tinggi dari masing-masing Negara ASEAN. Hasil ini 

diperoleh dari identifikasi keunggulan komparatif disesuaikan dengan produk yang 

dihasilkan. Produk-produk dimaksud adalah produk ekspor yang telah masuk dalam 

kategori Standard International Trade Classification (SITC) sesuai yang diterapkan oleh 

United Nations. Identifikasi ini penting untuk melihat apakah Negara-negara ASEAN lebih 

tepat meproduksi produk yang bersifat capital intensive ataukah labor intensive sehingga 

sasaran pengembangan produk-produk potensial oleh Pemerintah menjadi lebih tepat 

dalam menghadapi ketatnya persaingan bebas. 

Keutamaan lainnya dari penelitian ini adalah mengidentifikasikan tren 

perkembangan pangsa pasar produk-produk tersebut di pasar internasional sehingga dapat 

diperhitungkan strategi yang harus dilakukan guna mempertahankan atau bahkan 

melakukan ekspansi pasar, tidak hanya guna memenuhi kebutuhan pasar lokal tapi juga di 

pasar internasional. Hal ini penting mengingat dalam perdagangan bebas, persaingan 

produk-produk sejenis yang relatif homogen akan semakin ketat dengan harga yang relatif 

sama, sehingga pilihan konsumen akan semakin banyak.  

Hal yang sampai sekarang masih belum banyak dieksplorasi adalah apakah 

keunggulan komparatif serta struktur produk, yang bersifat capital intensive atau labor 

intensive, berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan pendapatan di ASEAN. 

Karena seperti yang dikemukakan di awal, Negara dengan struktur industri yang bersifat 

labor intensive cenderung memiliki pendapatan yang lebih merata. Namun, Negara dengan 

struktur industri yang bersifat capital intensive cenderung memiliki pertumbuhan yang 

lebih tinggi. Karenanya, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang merata di seluruh Negara ASEAN.  
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Keunggulan Komparatif dalam Teori Perdagangan Internasional 

Evolusi dari teori perdagangan internasional standar yang dikenal sekarang berawal 

dari dua publikasi penting, yaitu oleh Adam Smith (1776) yang berjudul Wealth of Nations 

serta publikasi oleh David Ricardo,  Principles of Economics,  yang menjadi formula dari 

teori perdagangan bebas. Konsep pemikiran mereka berdasarkan pada kesuksesan Inggris 

dalam bidang industri dan perdagangan (Sen, 2010). Menurut Smith, pembagian dan 

spesialisasi tenaga kerja akan berdampak pada penurunan biaya tenaga kerja sehingga 

menjamin efektifitas kompetisi antar negara. Permasalahan yang mungkin muncul dalam 

hal penyesuaian moneter untuk negara-negara yang mendapatkan surplus perdagangan 

secara terus menerus, yang pastinya memiliki keunggulan absolut dalam seluruh 

perdagangan barang, dapat dikesampingkan dengan penyesuaian secara otomatis dengan 

mekanisme aliran harga barang. 

Dalam teori-teori perdagangan internasional, comparative advantage merupakan 

salah satu konsep penting untuk menjelaskan pola perdagangan antar negara. David 

Ricardo (1817) pertama kalinya memperkenalkan konsep comparative advantage dengan 

beberapa asumsi yang sangat ketat, yang kemudian dikenal dengan model Ricardian. 

Prinsip dari comparative advantage menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor 

barang atau jasa yang memiliki comparative advantage terbesar, sebaliknya mengimpor 

barang atau jasa yang memiliki comparative advantage terkecil. Model Ricardian 

didasarkan pada beberapa asumsi yaitu: 1) digunakan untuk analisis sederhana dua negara 

dan dua barang akhir; 2) setiap barang hanya menggunakan satu jenis input produksi 

(tenaga kerja), yang homogen dalam kualitas; 3) penawaran tenaga kerja bersifat inelastis  

di setiap negara; 4) tenaga kerja bersifat mobilitas sempurna dalam setiap negara namun 

tidak dapat melewati batas negara; 5) kebutuhan tenaga kerja adalah konstan per unit 

output; 6) teknologi yang berbeda antar kedua negara; 7) tidak ada biaya transportasi dan 

halangan dalam perdagangan; 8) pasar persaingan sempurna dalam faktor dan produk 

(Bowen et al., 2001). 

Teori perdagangan internasional yang lebih modern memandang pola perdagangan 

antar negara disebabkan oleh comparative advantage yang muncul akibat perbedaan 

kepemilikan sumber daya. Heckscher (1919) dan Ohlin (1933) menguji efek dari 
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perbedaan kepemilikan sumber daya faktor terhadap perdagangan internasional. Terdapat 

sembilan asumsi dalam H-O model (Widodo, 2008), yaitu 1) terdapat 2 negara (A dan B), 

dua barang homogen (x dan y), dan dua faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) yang 

kepemilikan awalnya berbeda secara relatif di setiap negara dan bersifat tetap; 2) teknologi 

yang identik di kedua negara, yaitu fungsi produksi yang sama di keduanya; 3) fungsi 

produksi adalah constant return to scale (CRS) untuk kedua komoditas di kedua negara; 4) 

kedua produk memiliki intensitas faktor yang berbeda dan akan selalu sama untuk setiap 

ratio harga faktor; 5) selera dan preferensi yang sama di kedua negara (fungsi utilitas yang 

sama); 6) pasar berada dalam kondisi persaingan sempurna di kedua negara; 7) mobilitas 

sempurna faktor-faktor produksi di dalam negeri namun tidak dapat berpindah ke luar 

negeri; 8) tidak ada biaya transportasi; dan 9) tidak ada intervensi pemerintah dalam 

perpindahan barang antar negara ataupun dalam penentuan output dan harga. Model 

mereka yang kemudian dikenal dengan Heckscher-Ohlin model (HO) menyimpulkan 

bahwa sebuah negara akan mengekspor komoditas yang banyak menggunakan faktor 

produksi yang dimiliki secara melimpah, dan mengimpor komoditas yang menggunakan 

faktor produksi langka. 

Kondisi yang berjalan bersamaan dengan fungsi permintaan tenaga kerja yang 

elastis adalah gross domestic product (GDP) dengan marginal productivity of capital yang 

bersifat relatif konstan. Ini menjadi bagian yang penting karena pertumbuhan didorong 

oleh akumulasi kapital yang umumnya dibatasi oleh penurunan marginal productivity of 

capital. Menurut Heckscher-Ohlin model, pada sebuah perekonomian terbuka, potensi 

penurunan marginal productivity of capital dapat sepenuhnya ditiadakan dengan 

penggabungan produk cenderung ke arah yang bersifat capital intensive. Namun, dalam 

perekonomian tertutup penggabungan produk cenderung tidak mungkin karena segala 

sesuatunya harus dijual di dalam negeri. Karenanya pertumbuhan ekonomi akan lebih 

berkelanjutan dalam perekonomian terbuka dibandingkan dengan perekonomian tertutup. 

Selama beberapa tahun, model Heckscher-Ohlin menjadi dasar dalam dominansi 

teori perdagangan internasional. Serangan terhadap supremasi Heckscher-Ohlin dimulai 

sekitar 1980an dimotivasi oleh besarnya volume perdagangan dalam produk sejenis (intra 

industry trade) antara dua negara yang memiliki sumber daya yang hampir sama. Fakta ini 

berlawanan dengan prediksi teori dari Heckscher-Ohlin (Markusen & Venables, 2000). 

Terlebih lagi, fitur ini ditemukan signifikan dalam studi empiris yang dilakukan oleh 

Grubel dan Lloyd (1975) yang menyatakan bahwa seperti apapun definisi industrinya, 

proporsi perdagangan yang besar terjadi antara industri yang sama (intra industry trade) 
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dibandingkan antar industri yang berbeda (inter industry trade) (Neary, 2009). Beberapa 

elemen dari increasing returns to scale, pasar persaingan yang tidak sempurna, dan 

differensiasi produk mulai dipertimbangkan untuk mendapatkan prediksi yang lebih sesuai 

dengan fakta. 

Teori perdagangan baru ini dikembangkan lewat penelitian Helpman (1981) dan 

Krugman (1979) yang dimotivasi oleh kegagalan sebagian besar teori tradisional dalam 

menjelaskan beberapa fakta signifikan yang terjadi setelah Perang Dunia II. Helpman dan 

Krugman (1985) menjelaskan teori perdagangan baru dibuat dengan mempertimbangkan 

tiga fakta umum yang terjadi (Bergoeing & Kehoe, 2003), yaitu: 1) naiknya ratio 

perdagangan terhadap GDP, 2) perdagangan menjadi semakin terkonsentrasi antar negara-

negara industri, 3) perdagangan antar negara-negara industri sebagian besar merupakan 

intra industry trade. Teori perdagangan baru telah memberikan kontribusi yang 

fundamental sebagai kerangka pikir dalam menganalisa besarnya volume intra industry 

trade.  

Langkah terpenting yang dilakukan Krugman adalah memasukkan pendekatan 

persaingan monopolistis ke dalam teori perdagangan internasional dan menunjukkan 

bagaimana model tersebut dapat menjadi satu kesatuan dengan perdagangan persaingan 

sempurna dari Heckscher-Ohlin. Krugman membangun modelnya dengan dasar teori 

perdagangan lama sehingga konsisten dengan empat teorema yang telah ada: factor-price 

equalization theorem yang menunjukkan bagaimana perdagangan barang 

mengintegrasikan pasar faktor secara internasional; the Rybczynski theorem dan 

Heckscher-Ohlin theorem yang menghubungkan sumber daya faktor untuk berproduksi 

dan pola perdagangan; dan the Stolper-Samuelson theorem yang menghubungkan 

perubahan dalam harga barang dengan perubahan nilai imbal hasil riil faktor-faktor 

produksi. Salah satu hasil penting dari teori perdagangan baru menggunakan modifikasi 

model Heckscher-Ohlin dengan memasukkan pendekatan persaingan monopolistis adalah 

munculnya dua tipe perdagangan, yaitu inter industry trade yang didorong karena adanya 

perbedaan comparative advantage antar negara yang disebabkan oleh perbedaan relatif 

sumber daya produksi, sementara intra industry trade didorong oleh kesamaan ukuran 

negara. 

Krugman mengeksplorasi kasus lain disaat biaya transportasi menyebabkan 

perbedaan internasional pada harga barang. Analisisnya membawa pada dua prediksi yang 

menjadi inovasi kontribusinya, yaitu efek pasar domestik terhadap perdagangan dan 

kemungkinan aktifitas manufakturing mengarahkan pada aglomerasi sekalipun saat 
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sebelum perdagangan negara-negara bersifat identik. Prediksi mengenai efek pasar 

domestik menyimpulkan bahwa perubahan dalam ukuran relatif pasar dalam negeri 

memiliki efek yang besar terhadap ukuran relatif sektor manufaktur negara tersebut. 

Konsekuensinya terhadap pola perdagangan menjadi jelas, semakin besar sebuah negara 

semakin besar pula permintaan domestik untuk berbagai jenis barang, sehingga negara 

tersebut akan cenderung menjadi eksportir produk-produk yang memiliki permintaan 

domestik relatif besar. 

Efek pasar domestik mengasumsikan pendapatan bersifat eksogen, namun di 

bagian lain modelnya Krugman mengumpamakan ide jika pendapatan bisa jadi endogen 

karena adanya mobilitas faktor internasional. Inti dari ide dalam model ini adalah 

increasing return dan mobilitas faktor yang mendorong adanya tekanan sentrifugal yang 

menyebabkan tidak stabilnya keseimbangan awal. Masuknya gelombang faktor-faktor 

produksi ke suatu negara menyebabkan backward linkage seiring dengan naiknya 

permintaan atas faktor-faktor yang tidak bergerak, sehingga pendapatan meningkat. Selain 

itu, muncul juga forward linkage seiring dengan menurunnya tingkat harga yang 

meningkatkan nilai riil return faktor yang bisa bergerak dan berpindah lokasi dan 

karenanya mendorong lebih banyak migrasi.  

 

 

2.2 Dampak Liberalisasi Perdagangan dan Aliran Modal Internasional terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  

 Elemen inti dari teori ekonomi pertumbuhan neoklasik adalah negara-negara 

miskin yang memiliki capital-labor ratio yang rendah memiliki marginal products of 

capital yang tinggi. Hal tersebut membuat negara berpendapatan rendah memiliki tingkat 

pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan negara kaya yang menjadikan sebuah 

alasan untuk mengijinkan mobilitas internasional bagi modal dan teknologi (Barro, 1991).  

Ide bahwa keterbukaan ekonomi sebagai determinan paling penting dalam 

pertumbuhahan ekonomi semakin populer diantara negara-negara berkembang. Hasil 

kajian yang dilakukan pada umumnya menyimpulkan bahwa perekonomian yang lebih 

berorientasi keluar dengan sedikit restriksi terhadap transaksi internasional akan 

mengalami performa ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan perekonomian yang 

berorientasi ke dalam dan memiliki tariff tinggi dan ketat terhadap pergerakan modal. 

Karenanya kebijakan ekonomi berorientasi pasar termasuk liberalisasi perdagangan 
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internasional dan aliran modal menjadi pusat dari upaya reformasi, termasuk di Asia 

(Gundlach, 1997). 

Konsensus dalam literatur perdagangan internasional menyatakan bahwa 

perdagangan akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

mengurangi kemiskinan, karena perdagangan bisa bertindak sebagai jembatan agar surplus 

produksi nasional dapat dipertukarkan dengan produk dari negara lain. Perdagangan juga 

mendorong alokasi sumber daya berdasarkan comparative advantage atau keunggulan 

komparatif dari negara yang berpartisipasi dalam perdagangan tersebut. Sekalipun 

beberapa literatur mengkonfirmasi adanya hubungan positif antara liberalisasi 

perdagangan dengan pengurangan kemiskinan, namun ditekankan juga bahwa hubungan 

diantara keduanya bersifat kompleks. Winters et al. (2004) mengidentifikasi beberapa 

saluran yang menghubungkan antara liberalisasi dengan pertumbuhan ekonomi dan 

pengurangan kemiskinan, antara lain melalui harga dan ketersediaan barang, harga faktor-

faktor produksi, penerimaan pemerintah, insentif untuk investasi dan inovasi, perubahan 

terms of trade, dan risiko jangka pendek.  

Isu lain yang diperdebatkan selama beberapa dekade belakang adalah apakah aliran 

modal yang bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hampir sebagian besar negara berkembang mengadopsi liberalisasi capital account dengan 

harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi asing. Kondisi 

ini selaras dengan pemikiran ekonomi bahwa aliran modal yang tidak dibatasi akan 

bermanfaat saat modal dapat dengan bebas berpindah antar negara untuk menemukan 

investasi yang paling produktif (Bailliu, 2000). Hasil penelitian oleh Henry (2003) 

menunjukkan bahwa liberalisasi capital account memberikan efek positif terhadap 

pertumbuhan karena mengurangi biaya kapital. Disisi lain, data yang ditunjukkan oleh 

Caporale & Giraldi (2012) menunjukkan aliran modal hampir tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Evolusi teori pertumbuhan mencoba mengidentifikasikan hubungan antara 

keterbukaan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan, salah satunya adalah endogenous 

growth models yang memungkinkan dalam menjelaskan adanya hubungan langsung antara 

keterbukaan dengan tingkat pertumbuhan yang mana tidak dijelaskan dalam model 

pertumbuhan neoklasik (Gundlach, 1997). Salah satu yang menggunakan model itu adalah 

Edwards (1992) yang menemukan adanya hubungan positif antara keterbukaan dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi (diukur dari Total Factor Productivity) sebagai hasil dari 
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adopsi inovasi teknologi. Namun, teori ini kurang mampu menjelaskan bukti empiris dari 

adanya conditional convergence. 

Conditional convergence dari pendapatan per kapita didefinisikan sebagai kondisi 

dimana adanya kecenderungan perekonomian negara-negara miskin tumbuh lebih cepat 

dibandingkan dengan perekonomian negara kaya disaat berbagai determinan steady state 

diasumsikan konstan (Barro & Sala-i Martin, 2004). Conditional convergence dari 

pendapatan per kapita diprediksi oleh teori pertumbuhan neoklasik. Namun, kelemahan 

utama dari teori ini adalah adanya asumsi perekonomian tertutup. Karenanya Barro & 

Sala-i Martin (1995, dalam Gundlach, 1997)) mengembangkan model pertumbuhan 

neoklasik untuk perekonomian terbuka yang memungkinkan tingkat konvergen yang 

relatif kecil disaat adanya aliran modal. Model ini memprediksi jika dengan melakukan 

penyesuaian posisi steady state, perekonomian terbuka tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan perekonomian tertutup. Perekonomian yang terbuka dapat memperoleh modal fisik 

lebih cepat karena tersedianya pasar uang internasional. Karena itu, diminishing returns 

tercapai lebih cepat dan kecepatan konvergen ke posisi steady state menjadi lebih tinggi. 

Mankiw et at (1992) mengembangkan human capital augmented neoclassical 

growth model untuk perekonomian tertutup yang mengambil tingkat tabungan, 

pertumbuhan angkatan kerja dan perkembangan teknologi sebagai variabel eksogen 

(Gundlach, 1997). Output (Y) diproduksi dengan tiga input, yaitu kapital (K), human 

capital (H), dan tenaga kerja (L), dengan asumsi constant return to scale. Asumsi fungsi 

produksi Cobb-Douglas, output pada periode t adalah: 

                                                                           1) 

dimana A adalah level teknologi. A dan L diasumsikan tumbuh secara eksogen pada tingkat 

g dan n, sehingga nilai efektif tenaga kerja, AtLt, tumbuh pada tingkat g + n. Asumsi 

tabungan tetap (si = Si/Y) dan tingkat depresiasi (δ = D/K = D/H), dan k didefinisikan 

sebagai stock of physical capital per effective unit labor (k = K/AL), h adalah stock of 

human capital per effective unit labor, dan y adalah output per effective unit of labor (y = 

Y/AL). Pertumbuhan k dan h menjadi: 

                                                                                    2) 

                                                                                    3) 

Perekonomian akan konvergen ke titik steady state: 

                                                                                              4) 
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                                                                                               5) 

Kecepatan konvergen untuk mencapai posisi steady state bagi perekonomian tertutup 

(λclosed) adalah: 

                                                                            6) 

dimana α dan β merupakan elastisitas modal fisik dan human capital. Sesuai dengan 

asumsi persaingan sempurna dan constant return to scale, elastisitas produksi sama dengan 

physical share dan human capital share pada pendapatan faktor. 

Pada model perekonomian tertutup asumsi kuncinya adalah tidak adanya 

perpindahan aliran modal antar perekonomian. Karena itu, asumsi direlaksasi dengan 

adanya perpindahan modal fisik yang memungkinkan perdagangan barang dan modal antar 

perekonomian, namun tidak bagi human capital sehingga migrasi tenaga kerja 

diasumsikan tidak ada. Selain itu, modal fisik dapat digunakan sebagai jaminan dalam 

kredit internasional, namun tidak bagi human capital. Asumsi lainnya adalah adanya 

hubungan yang tidak simetris antara kedua stock kapital. 

Penyesuaian ke level steady state dari modal fisik akan cepat karena adanya asumsi 

kredit internasional, sedangkan penyesuaian dari human capital bisa jadi lambat. Sehingga 

modal fisik dan human capital dikatakan sebagai substitusi yang tidak sempurna sebagai 

input produksi dan ukuran relatif dari akumulasi modal fisik dan human capital tergantung 

pada bagian modal yang bisa digunakan sebagai jaminan. Semua asumsi tersebut tidak 

merubah prediksi steady state, tapi mempengaruhi tingkat konvergen. Tingkat konvergen 

bagi perekonomian terbuka menjadi (Barro et al, 1995): 

                                                                                 7) 

Hubungan diantara kedua tingkat konvergen bagi perekonomian terbuka dan tertutup 

menjadi: 

                                                                                                 8) 

Perbedaan diantara kedua tingkat konvergen hanya tergantung pada bagian physical 

capital terhadap pendapatan yang menjadi satu-satunya faktor yang mungkin berpindah 

antar perekonomian. 

Elemen inti dari teori ekonomi pertumbuhan neoklasik adalah daerah-daerah 

miskin yang memiliki capital-labor ratio yang rendah memiliki marginal products of 

capital yang tinggi. Hal tersebut membuat daerah berpendapatan rendah memiliki tingkat 
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pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kaya yang menjadikan sebuah 

alasan untuk mengijinkan mobilitas bagi modal dan teknologi (Barro, 1991).  

Ide bahwa keterbukaan ekonomi sebagai determinan paling penting dalam 

pertumbuhahan ekonomi semakin populer diantara negara-negara berkembang. Hasil 

kajian yang dilakukan pada umumnya menyimpulkan bahwa perekonomian yang lebih 

berorientasi keluar dengan sedikit restriksi terhadap transaksi internasional akan 

mengalami performa ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan perekonomian yang 

berorientasi ke dalam dan memiliki tariff tinggi dan ketat terhadap pergerakan modal. 

Karenanya kebijakan ekonomi berorientasi pasar termasuk liberalisasi perdagangan 

internasional dan aliran modal menjadi pusat dari upaya reformasi, termasuk di Asia 

(Gundlach, 1997). 

Evolusi teori pertumbuhan mencoba mengidentifikasikan hubungan antara 

keterbukaan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan, salah satunya adalah endogenous 

growth models yang memungkinkan dalam menjelaskan adanya hubungan langsung antara 

keterbukaan dengan tingkat pertumbuhan yang tidak dijelaskan dalam model pertumbuhan 

neoklasik (Gundlach, 1997). Salah satu yang menggunakan model itu adalah Edwards 

(1992) yang menemukan adanya hubungan positif antara keterbukaan dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi (diukur dari Total Factor Productivity) sebagai hasil dari adopsi 

inovasi teknologi. Namun, teori ini kurang mampu menjelaskan bukti empiris dari adanya 

conditional convergence. 

Conditional convergence dari pendapatan per kapita didefinisikan sebagai kondisi 

dimana adanya kecenderungan perekonomian daerah-daerah miskin tumbuh lebih cepat 

dibandingkan dengan perekonomian daerah kaya disaat berbagai determinan steady state 

diasumsikan konstan (Barro & Sala-i Martin, 2004). Conditional convergence dari 

pendapatan per kapita diprediksi oleh teori pertumbuhan neoklasik. Namun, kelemahan 

utama dari teori ini adalah adanya asumsi perekonomian tertutup. Karenanya Barro & 

Sala-i Martin (1995, dalam Gundlach, 1997)) mengembangkan model pertumbuhan 

neoklasik untuk perekonomian terbuka yang memungkinkan tingkat konvergen yang 

relatif kecil disaat adanya aliran modal. Model ini memprediksi jika dengan melakukan 

penyesuaian posisi steady state, perekonomian terbuka tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan perekonomian tertutup. Perekonomian yang terbuka dapat memperoleh modal fisik 

lebih cepat karena tersedianya pasar uang internasional. Karena itu, diminishing returns 

tercapai lebih cepat dan kecepatan konvergen ke posisi steady state menjadi lebih tinggi. 
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Beberapa dekade belakang merupakan bukti pesatnya pertumbuhan perdagangan 

dan liberalisasi finansial antar negara. Kedua variabel sepertinya mendorong pertumbuhan, 

namun implikasinya terhadap distribusi pendapatan masih belum jelas (Lim & McNelis, 

2014). Studi oleh Jaumotte et al. (2008) menyatakan jika perubahan teknologi telah 

dikatakan menjadi pendorong yang signifikan dari ketimpangan distribusi pendapatan 

antar negara maju dan negara berkembang, kontribusi globalisasi masih dikatakan relatif 

kecil. Hal ini disebabkan karena liberalisasi perdagangan pada umumnya mampu 

menurunkan ketimpangan pendapatan sedangkan liberalisasi keuangan cenderung 

meningkatkan ketimpangan tersebut. Sehingga, pengaruh globalisasi dalam bidang 

perdagangan dan keuangan akan saling meniadakan satu sama lain. Hasil ambigu juga 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Daumal (2010) dengan data time series di 

India dan Brazil yang memberikan hasil berbeda di kedua negara, dimana liberalisasi 

perdagangan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Brazil namun sebaliknya 

terjadi di India. Sedangkan aliran modal masuk sama-sama berkontribusi pada 

meningkatnya ketimpangan pendapatan di kedua negara. 

Rourke (2001) menyimpulkan bahwa hubungan antara globalisasi dan distribusi 

pendapatan bersifat ambigu: 1) globalisasi mempengaruhi harga faktor di negara yang 

berbeda, sesuai dengan model Hecksher-Ohlin sehingga akan tercapai kesesuaian harga 

faktor di kedua negara; 2) dimensi globalisasi yang berbeda, yaitu liberalisasi perdagangan 

dan aliran modal bisa memiliki dampak yang berbeda terhadap harga faktor di sebuah 

negara; 3) dimensi globalisasi tertentu, misalnya aliran modal bisa memiliki dampak yang 

ambigu terhadap harga faktor di sebuah negara, tergantung apakah dia bersifat 

komplementer ataukah substitusi dengan faktor produksi lainnya, dan 4) pengaruh harga 

faktor bisa berbeda terhadap ketimpangan, tergantung pada distribusi sumber daya antar 

individu. 

 

2.3 Studi-studi Pendahulu yang Terkait dengan Penelitian  

Hubungan antara keterbukaan dan pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi topik 

yang menarik sekaligus kontroversi dalam literature perdagangan. Dilihat dari hubungan 

teoritis hubungan antara keterbukaan dan pertumbuhan sebagian besar pendapat 

mendukung proposisi bahwa keterbukaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. 

Banyak studi telah dilakukan yang berupaya menjelaskan dengan lebih baik hubungan 

antara keterbukaan dengan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dengan 

menggunakan data antar  Negara. Namun studi yang menghubungkan antara keunggulan 
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komparatif, sebagai dasar adanya keterbukaan perdagangan, dengan kinerja perekonomian 

yang diukur dengan pertumbuhan dan distribusi pendapatan masih dapat dikatakan sangat 

sedikit.  

Sattinger (2003) menggunakan teori neoklasik tentang ketimpangan distribusi 

pendapatan menemukan bahwa dengan asumsi beberapa kondisi, diantara perbedaan 

tingkat bunga dan tingkat upah, peningkatan dapan ratio kapital per tenaga kerja akan 

meningkatkan ketidakseimbangan pendapatan yang diukur dengan koefisien variasi. 

Perubahan teknologi, dengan cara meningkatkan akumulasi kapital, dapat meningkatkan 

ketidakseimbangan distribusi pendapatan. Secara umum kemudian dapat dikatakan, sebuah 

Negara dengan ratio kapital per tenaga kerja yang relatif tinggi, dengan asumsi 

berspesialisasi pada produk yang bersifat capital intensive, distribusi pendapatannya 

cenderung lebih tidak merata dibandingkan dengan Negara yang berstruktur labor 

intensive. 

Gourdon et al (2008) menggunakan tariff sebagai ukuran keterbukaan menemukan 

adanya bukti bahwa efek liberalisasi perdagangan terhadap ketidakseimbangan distribusi 

pendapatan berkorelasi dengan kepemilikan Negara tersebut terhadap faktor-faktor 

produksi (factor endowment). Liberalisasi perdagangan, diukur dari perubahan pendapatan 

tariff, berkorelasi dengan meningkatnya ketidakseimbangan distribusi pendapatan di 

Negara-negara yang memiliki pekerja dengan skill tinggi dan kapital atau dengan pekerja 

dengan keahlian yang sangat rendah. Hasil ini mendukung factor proportion theory of 

trade yang menyatakan liberalisasi perdagangan di Negara miskin dengan jumlah tenaga 

kerja yang berpendidikan rendah tinggi akan meningkatkan ketidakseimbangan distribusi 

pendapatan. 

Anderson (2005) menyatakan bahwa peningkatan keterbukaan berpengaruh 

terhadap ketidakseimbangan distribusi pendapatan di Negara-negara yang sedang 

berkembang dengan cara mempengaruhi ratio harga faktor, ketidakseimbangan asset, 

ketidakseimbangan spasial, ketimpangan gender, dan besaran distribusi pendapatan. 

Sebagian besar penelitian dengan data time series menemukan bahwa semakin semakin 

besar keterbukaan telah meningkatkan permintaan relatif akan tenaga kerja ahli. Namun 

studi dengan data cross country menemukan bahwa keterbukaan hampir tidak berpengaruh 

terhadap ketidakseimbangan distribusi pendapatan secara keseluruhan. Penjelasan yang 

mungkin dari hasil ini adalah Negara-negara yang terpilih dalam analisis time series tidak 

mewakili Negara-negara sedang berkembang secara keseluruhan. Alasan lainnya adalah 
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efek keterbukaan terhadap ketidakseimbangan pendapatan melalui permintaan relatif 

tenaga kerja ahli telah dihilangkan dengan efek melalui channel lainnnya. 

 

2.4 Kontribusi Penelitian 

Merujuk pada permasalahan dan tujuan penelitian, kontribusi yang dapat dihasilkan 

dari penelitian ini adalah:  

a. Analisis mengenai struktur industri dengan menggunakan data 

ekspor produk manufaktur dalam membandingkan intensitas faktor antar industri 

dapat dikatakan relatif baru sehingga dapat diketahui dengan pasti struktur dan 

keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing industri di masing-masing 

Negara ASEAN sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah lebih lanjut terutama 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  

b. Salah satu hal penting yang membedakan analisis dalam 

penelitian ini dengan penelitian sejenis adalah masuknya variabel revealed capital 

intensity yang mengukur keunggulan komparatif sebagai dasar struktur industrinya. 

Variabel ini akan digunakan untuk melihat adakah pengaruh struktur industri, apakah 

bersifat capital intensive ataukah labor intensive, terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan pendapatan. Hal ini dianggap penting guna mengetahui arah kebijakan 

atau strategi pembangunan selanjutnya. Seperti yang diyakini selama ini, 

pembangunan suatu negara seringkali diarahkan untuk menggerakkan perekonomian 

menuju industri manufaktur yang padat modal karena diyakini akan mendorong 

pertumbuhan lebih cepat, namun tidak melihat pemerataan pendapatan.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh 

beberapa instansi terkait seperti World Economic Indicators dari World Bank dan foreign 

direct investment dari IMF. Adapun data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah data makro diantaranya pertumbuhan Produk Domestik Bruto, stok kapital, jumlah 

angkatan kerja, transaksi perdagangan luar negeri, tingkat harapan hidup dan indikator 

kebijakan fiskal serta moneter masing-masing negara. Data yang digunakan merupakan 

data panel dari kesembilan negara anggota ASEAN (kecuali Myanmar karena keterbatasan 

data) selama periode 1990 - 2013.  

 

3.2 Uji Akar Unit 

Sebelum masuk pada model estimasi, ada beberapa tahapan uji yang harus dilewati 

guna memberikan hasil estimasi terbaik. Tahapan uji yang harus dilakukan pertama adalah 

pengujian akar unit untuk data individu dan data panel. 

3.2.1 Pengujian akar unit individual 

Beberapa teknik pengujian unit root yang diaplikasikan dalam time series telah 

diperluas dengan penggunaan data panel. Karenanya, seluruh model persamaan dalam 

proposal penelitian ini akan melewati pengujian akar unit. Teknik pengujian akar unit yang 

akan digunakan disini adalah Im, Pesaran, dan Shin Test (IPS) yang umum digunakan 

untuk melihat ada tidaknya akar unit dengan memungkinkan adanya koefisien yit-1 yang 

heterogen dan prosedur pengujian berdasarkan statistik pengujian akar unit rata-rata 

individual. Prosedur pengujian tahap pertama adalah dengan membentuk regresi Dickey-

Fuller (Baltagi, 2005): 

                          9) 

dimana dmt  menunjukkan vektor dari deterministic variables dan αmi adalah vektor 

koefisien untuk model m = 1, 2, 3. Hipotesis yang diajukan adalah : 

     H0:     ρi = 0 untuk setiap i, atau seluruh seri dalam panel mengandung  

satu akar unit                                                                                                   10) 
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      ρi < 0 untuk i = 1, 2, ..., N1, atau seluruh seri dalam  

panel tidak mengandung akar unit                                                                   11) 

ρi = 0 untuk i = N1+1, ..., N1, atau sebagian (tapi tidak seluruhnya)  

seri secara individu dalam panel mengandung akar unit 

Hal itu berarti dibutuhkan bagian dari individual time series stasioner yang bernilai tidak 

sama dengan nol, yaitu , dimana 0 < δ ≤ 1. Nilai t statistik didefinisikan 

sebagai rata-rata dari ADF individual yang dihitung dengan cara: 

                                                                                                            12) 

 

dimana tρi adalah t statistik individual untuk menguji H0: ρi = 0 untuk seluruh i. Pada 

kasus lag order yang selalu nol (ρi = 0 untuk seluruh i), IPS memberikan nilai kritis  

untuk setiap cross section (N) yang berbeda, panjang seri T dan regresi Dickey-Fuller 

mengandung intersep saja atau intersep dan trend linier. Sedangkan dalam kasus umum 

dimana lag order ρi bisa jadi tidak nol untuk beberapa cross section, IPS menunjukkkan 

nilai standar  yang memiliki distribusi asimtotik N(0,1). Jika nilai t statistik signifikan, 

maka dapat dikatakan sebagian (atau seluruh) individu panel tidak memiliki akar unit. 

 

3.2.2 Pengujian akar unit panel 

Levin, Lin dan Chu (LLC) beranggapan bahwa pengujian akar unit individual 

memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengujian hipotesis alternatif dengan tingkat 

deviasi yang tinggi dari keseimbangan, khususnya untuk panel dengan sampel kecil. LLC 

menyarankan pengujian akar unit panel yang lebih baik dibandingkan dengan pengujian 

akar unit individual untuk setiap cross section. Hipotesis null bahwa setiap individu data 

serial waktu mengandung akar unit, sedangkan hipotesis alternatifnya bahwa setiap data 

serial waktu sudah stasioner. Hipotesis yang diujikan adalah (Baltagi, 2005): 

                     13) 

dimana dmt adalah vector variabel deterministik untuk model m = 1, 2, 3. LLC 

menyarankan pengujian akar unit panel ini digunakan untuk ukuran panel medium dengan 

N antara 10 dan 250, dan T antara 25 dan 250. Namun, untuk T yang besar, mereka 

beranggapan pengujian akar unit individual pada serial waktu cukup untuk diaplikasikan 

pada cross section. Pengujian LLC juga memiliki keterbatasan. Pengujian ini sangat 

tergantung pada asumsi independen antar cross section dan LLC tidak dapat diaplikasikan 

H1 
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jika ada korelasi. Kedua, asumsi bahwa seluruh cross section memiliki atau tidak memiliki 

akar unit adalah restriktif. 

 

3.3 Identifikasi intensitas kapital struktur industri Negara-negara ASEAN 

Pengukuran keunggulan komparatif dari data perdagangan suatu negara disebut 

revealed comparative advantage (RCA), yang pertama kali diperkenalkan oleh Balassa. 

Studi oleh Romalis (2004) berhasil membuktikan teori bahwa proporsi faktor sumber daya 

yang dimiliki sebuah negara merupakan determinan dari struktur komoditas dalam 

perdagangan internasional, dimana dalam penelitiannya RCA sebuah produk dari suatu 

negara diperoleh dengan menghubungkan antara intensitas faktor-faktor produksi dengan 

besarnya pasar produk tersebut dalam transaksi perdagangan internasional.  

Metode lain untuk memunculkan RCA dari intensitas penggunaan faktor produksi 

dalam sebuah produk adalah dengan indeks Revealed Factor Intensity (RFI) untuk setiap 

produk yang diperdagangkan sebagai rata-rata tertimbang sumber daya negara pengekspor 

produk tersebut dengan varian indeks RCA Balassa sebagai timbangannya (Shirotori et al., 

2010). Indeks ini dibangun menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Hausman 

et al. (2005) yang kemudian dikenal dengan PRODY. PRODY menghitung teknologi dari 

sebuah produk dengan rata-rata tertimbang PDB per kapita negara yang mengekspor 

produk, dengan menggunakan indeks RCA produk tersebut sebagai timbangan. Intuisinya 

adalah sebuah produk yang diekspor oleh negara-negara berpendapatan tinggi cenderung 

lebih bersifat padat teknologi dibandingkan negara-negara yang memiliki pendapatan 

rendah. Intensitas kapital atau RCI sendiri dihitung sebagai berikut (Shirotori et al., 2010) :  

                                                                                                                     14) 

dimana  adalah stok kapital dan adalah tenaga kerja. Bobot tertimbang, , varian dari 

indeks Balassa dihitung dengan cara:  

                                                                                                                      15)  

dimana  adalah ekspor produk j dari negara i,  adalah total ekspor negara i, dan  

adalah total produk j di seluruh dunia. Guna mengeliminasi masalah karena 

besarnya nilai indeks RCA (berkisar dari nol sampai tidak terhingga) yang disebabkan dari 

nilai denominator yang cenderung mendekati nilai nol (porsi sebuah produk dalam 
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perdagangan dunia) pada level data yang terkecil, digunakan trik untuk memastikan nilai 

bobot mendekati satu.  

                                                              16) 

Sehingga, dengan kata lain revealed capital intensity tidak lain merupakan intensitas 

kapital yang dihitung dengan metode: . Nilai intensitas kapital menunjukkan 

besarnya kapital yang digunakan per satu orang tenaga kerja. Semakin besar intensitas 

kapital menunjukkan negara tersebut relatif lebih kaya akan modal dan cenderung 

memiliki keunggulan komparatif pada industri yang bersifat padat modal.  

Secara umum, rangkaian data stok kapital untuk masing-masing negara tidak 

tersedia, sehingga harus dihitung terlebih dahulu. Ada dua cara untuk mendapatkan 

rangkaian stok kapital (Shirotori et al., 2010), yaitu 1) pengukuran langsung dengan 

survey, dan 2) perpetual inventory method (PIM). Pada penelitian ini akan digunakan 

metode PIM yang digunakan oleh Bank Dunia, dalam World Development Indicators 

(WDI) untuk menghitung proksi stok kapital di setiap negara dengan rumus sebagai 

berikut : 

ttt GFKKK +−=
−1)1( δ

                                                                                            17) 

dimana Kt adalah stok kapital pada periode t, GFKt adalah pembentukan modal tetap bruto 

pada periode t, dan δ adalah tingkat depresiasi. Permasalahan yang seringkali muncul 

adalah estimasi stok kapital awal dan asumsi tingkat depresiasi. Pendekatan yang 

digunakan disini dalam menghitung stok kapital awal adalah disequilibrium approach. 

Pendekatan ini menggunakan teori pertumbuhan neoklasik dan berdasar pada asumsi 

perekonomian seringkali berada pada posisi penyesuaian di dalam jalur keseimbangan. 

Karena proses penyesuain tersebut investasi dan akumulasi kapital cenderung mengikuti 

pola yang sistematis. Asumsi ini dianggap lebih masuk akal dibandingkan dengan 

menggunakan asumsi bahwa perekonomian dalam kondisi steady state (Berlemann dan 

Wesselhöft, 2012). Stok kapital awal dapat dhitung dengan rumus sebagai berikut (Hall 

dan Jones, 1999) : 

GFKg

GFK
K

+
=
δ

0
0

                                                                                                          18) 
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dimana K0 adalah stok kapital awal, GFK0 adalah pembentukan modal tetap bruto pada 

periode awal, gGFK adalah tingkat pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto, dan δ 

adalah depresiasi. Tingkat pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto dihitung dari rata-

rata pertumbuhan modal tetap bruto pada sepuluh tahun periode awal. Tingkat depresiasi 

pada umumnya diasumsikan konstan dan sama antar negara. Namun hal ini dianggap tidak 

sesuai karena pada kenyataannya negara yang lebih kaya akan kapital memiliki tingkat 

depresiasi yang lebih tinggi. Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan data 

depresiasi stok kapital total dari Penn World Table (PWT) 8.0 yang berbeda antar negara 

dan periode waktu. Nilai depresiasi stok kapital total dalam PWT 8.0 sendiri dihitung 

dengan cara berikut (Inklaar dan Timmer, 2013) :  

1−∑= aita

a

aitit KP δδ

                                                                                                   19) 

dimana tingkat depresiasi stok kapital total masing-masing negara merupakan depresiasi 

dari jumlah seluruh asset yang dimiliki δa.  

 

3.4 Pengaruh intensitas kapital dan perdagangan terhadap perekonomian negara-

negara ASEAN 

Hubungan ekonomi antara PDB dengan determinannya dapat bersifat dinamik, 

seperti hubungan ekonomi pada umumnya, dan salah satu keuntungan data panel adalah 

pemahaman yang lebih baik tentang dinamika penyesuaian dalam sebuah model (Baltagi, 

2005). Hubungan dinamik terwakili dengan adanya lag variabel terikat diantara variabel 

bebas dalam sebuah model. Jika dalam model penelitian ini dapat ditulis  

 

                                                                    20) 

dimana yit adalah PDB per kapita (dalam ribuan USD) negara i pada periode t. RCIt adalah 

revealed capital intensity negara i pada periode t. Variabel ini dimaksudkan untuk melihat 

pengaruh intensitas faktor atau comparative advantage yang dimiliki suatu negara 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggunaan variabel intensitas faktor dalam determinan 

pertumbuhan ekonomi sangat jarang ditemui karena secara umum model-model 

pertumbuhan ekonomi lebih memandang peran produktifitas atau teknologi dibandingkan 

dengan intensitas penggunaan faktor dalam produksi. Solow dengan menggunakan model 

pertumbuhan neoklasik memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 

tabungan dan pertumbuhan penduduk (Mankiw et al., 1992). Analisisnya menekankan 
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pengaruh kedua variabel dalam pertumbuhan dengan dengan arah yang berbeda, dengan 

kata lain semakin tinggi tingkat tabungan maka semakin kaya negara tersebut, sebaliknya 

semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin miskin sebuah negara.  

Faktor penjelas lainnya yang dikatakan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi, termasuk didalamnya adalah Tradeit yaitu ratio transaksi perdagangan 

internasional (total ekspor ditambah impor) terhadap PDB negara i pada periode t yang 

mencerminkan keterbukaan perekonomian suatu negara, FDIit adalah aliran modal 

internasional yang secara spesifik mencerminkan ratio nilai bersih foreign direct 

investment inflows atau penanaman investasi langsung masuk yang tercatat dalam balance 

of payment terhadap GDP (dalam ribuan USD) negara i pada periode t.  

Variabel penjelas lain yang digunakan disini seperti yang digunakan oleh Barro 

(1991) adalah ratio pengeluaran pemerintah terhadap PDB  yang mencerminkan kebijakan 

fiskal, tingkat harapan hidup yang mencerminkan level human capital, dan ratio m2 

terhadap GDP sebagai indikator perkembangan lembaga keuangan yang juga bisa 

mencerminkan kebijakan moneter pemerintah.  

Ada dua sumber masalah dalam model panel dinamik di atas, yaitu autokorelasi 

karena hadirnya lag variabel terikat diantara variabel bebas, yit-1,dan munculnya 

heterogenitas efek individu, δi. Asumsi ketat yang harus dipenuhi dalam persamaan pooled 

OLS adalah exogeneity, yaitu idiosyncratic error, uit, tidak boleh berkorelasi dengan setiap 

variabel penjelas dalam persamaan sehingga menjamin hasil estimasi yang tidak bias dan 

efisien (Wooldridge, 2005). Asumsi lain yang harus dipenuhi dalam OLS agar dapat 

dikatakan valid adalah error, uit, yang homokedastis dan tidak berkorelasi antar waktu. 

Jika efek individu, baik antar cross sectional atau antar waktu tidak terjadi, maka OLS bisa 

menjadi pilihan yang estimasi parameter yang efisien dan konsisten.  

Jika efek individu tersebut berpengaruh terhadap variabel penjelas, maka 

mengabaikan mereka bisa menyebabkan bias. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan 

memasukkan efek individu ke dalam model menggunakan metode estimasi efek tetap 

(MET).Pada MET,  diasumsikan parameter estimasi yang tetap antar waktu sedangkan 

 diasumsikan independent identically distributed, iid (0, ). Model MET menganalisis 

model dengan memasukkan perbedaan spesifik individu ke dalam intersep dengan 

mengasumsikan slope yang sama dan variance yang konstan antar individu panel. Karena 

efek spesifik individu bersifat tidak berubah antar waktu dan menjadi bagian dari intersep, 

maka εit dimungkinkan untuk berkorelasi dengan variabel penjelas dalam model. 
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Karenanya tidak ada pelanggaran dalam asumsi OLS, sehingga MET bisa diestimasi 

dengan least squares dummy variable (LSDV) atau regresi dengan satu kelompok variabel 

dummy. Hanya saja, MET memiliki kelemahan karena kehilangan degrees of freedom (df) 

dalam jumlah yang lebih besar karena masuknya parameter dummy. Selain itu, MET tidak 

dapat mengestimasi pengaruh variabel yang bersifat tidak berubah antar waktu, walaupun 

sangat relevan dalam analisis, misalnya jenis kelamin, ras, agama, sekolah, atau lokasi 

geografi.  

 

 

 



23 

 

 

BAB IV 

 PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Indikator Makro Negara-negara ASEAN 

ASEAN dikatakan sebagai salah satu wilayah yang paling beragam di dunia 

dengan dukungan jumlah populasi yang sangat besar. Rata-rata pertumbuhan penduduk 

ASEAN selama kurun waktu 2005 – 2012 adalah 1,45%. Angka ini sudah lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk di era 1980 – 1990 yang mencapai 

2,1%, sedangkan tahun 1990 – 1995 rata-rata pertumbuhan sebesar 1,8% (ASEAN 

Statistical Yearbook, 2013). ASEAN juga dikatakan sebagai wilayah dengan 

perkembangan tercepat di dunia. Negara-negara ASEAN dalam  kurun waktu sepuluh 

tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan dan relatif 

stabil, seperti yang terlihat pada Grafik 4.1. Salah satu resep penting tercapainya kestabilan 

dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah lingkungan ekonomi makro. Negara-negara 

anggota ASEAN telah menerapkan kebijakan ekonomi makro yang ditandai dengan nilai 

tukar yang kompetitif, kebijakan moneter yang hati-hati, defisit sektor publik yang rendah 

dan pasar keuangan yang terbuka. Hal ini telah memungkinkan negara-negara anggota 

ASEAN untuk tumbuh, memperluas ekspor mereka ke dunia dan menjadi tujuan yang 

menarik bagi investasi asing langsung.   

 

Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN 2000 – 2012 

 

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook, 2008 dan 2013 
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Catatan: termasuk dalam ASEAN 5 adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand   
 
 

Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2009. Hal itu tidaklah 

mengherankan karena dampak terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Jika 

krisis pada tahun 1997 disebabkan oleh kurangnya transparansi dan kredibilitas pemerintah 

yang menyebabkan distorsi struktural dan kebijakan, gejolak ekonomi tahun 2008 terutama 

dipicu oleh inovasi yang cepat dalam produk keuangan seperti praktek sekuritisasi dan 

credit default swap. Hal ini diperburuk oleh spekulasi properti dan peringkat kredit yang 

tidak akurat. Pada kedua kasus, perkembangan krisis menyebar ke benua-benua lain dan, 

dalam waktu singkat, menjadi krisis global karena efek menular di tengah sistem keuangan 

yang terintegrasi secara global dan persebaran informasi yang cepat (Raz et al., 2012). 

Selama krisis 2008, meskipun sumber krisis disebabkan oleh runtuhnya lembaga-lembaga 

keuangan internasional di barat, terutama di Amerika Serikat dan Inggris, beberapa negara 

ASEAN seperti  Malaysia, Singapura dan Thailand juga diseret ke krisis dengan 

mengalami pembebanan keuangan besar. 

Perkembangan ekonomi yang relatif stabil telah menarik banyak investor untuk 

menanamkan modalnya di wilayah ASEAN. Apresiasi Yen Jepang setelah Plaza Accord 

pada September 1985 merupakan faktor ekonomi terpenting penyebab kejutan besar 

penanaman modal asing dari Jepang. Ada dua alasan, yaitu: pertama, apresiasi Yen yang 

mencapai 60% menjadikan kurang ekonomisnya untuk melakukan aktivitas produksi yang 

bersifat padat karya di Jepang, sehingga mengurangi ekspor dari produk jenis ini. Hal ini 

mendorong perusahaan multinasional Jepang mengalihkan operasional produknya ke 

negara-negara Asia dimana biaya produksi lebih rendah. Kedua, aliran modal keluar 

distimulasi oleh efek kesejahteraan yang meningkat akibat apresiasi Yen. Perusahaan-

perusahaan Jepang menjadi lebih sejahtera dalam bentuk peningkatan kolateral dan 

likuiditas dan mampu membiayai investasi mereka lebih murah dibandingkan dengan 

kompetitor asing (Urata and Kawai, 2000). 

Negara-negara di wilayah ASEAN mayoritas merupakan Negara berkembang 

dengan dengan jumlah penduduk yang besar. Karenanya wilayah ini banyak menarik 

minat baik para investor yang mencari tempat produksi dengan biaya murah sekaligus 

sebagai pasar yang sangat potensial. Negara seperti Jepang mulai mengalihkan investasi 

mereka, dari Korea dan Taiwan, setelah biaya tenaga kerja di kedua perekonomian tersebut 

meningkat dan mengalihkannya ke wilayah perekonomian ASEAN. Perusahaan 
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multinasional dari Korea dan Taiwan juga merespon peningkatan biaya tenaga kerja ini 

dengan mengalihkan investasi mereka ke Negara Asia lainnya. Karena adanya krisis di 

wilayah Asia pada tahun 1997 – 1998, China menjadi wilayah favorit untuk penanaman 

modal asing langsung (Thorbecke dan Salike, 2013) 

 Dari seluruh anggota ASEAN, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar, 

disusul Filipina dan Vietnam. Negara pemiliki jumlah penduduk terendah adalah Brunei. 

Namun dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk, Thailand dan Indonesia menunjukkan 

rata-rata pertumbuhan yang relatif rendah dan cenderung terus menurun setiap tahunnya.  

 
 

Grafik 4.2 Jumlah Penduduk di ASEAN Periode 1990 – 2013 

 
Sumber: World Bank 

 

Wilayah Asia diakui memiliki beberapa rintangan alamiah. Kesepuluh anggota 

ASEAN memiliki variasi bahasa yang sangat besar, agama dan kepercayaan, sistem politik 

dan sejarah. Diversifikasi yang tinggi menyulitkan perusahaan lokal  untuk berkembang 

dan tumbuh menjadi perusahaan kelas dunia.  

Stok kapital di Indonesia adalah yang tertinggi untuk wilayah ASEAN dan terus 

mengalami peningkatan, diikuti oleh Thiland. Periode 1990 – 2000, pertumbuhan stok 

kapital Indonesia rata-rata sebesar 7,42% per tahun, sedangkan di periode 2000 – 2013 

pertumbuhan stok kapital Indonesia adalah sebesar 10,61% setiap tahunnya. Awal tahun 

1990 sampai dengan 1993, stok kapital Vietnam adalah yang tertinggi, namun mulai tahun 

1994, stok kapital mereka turun dan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 10,62% per 
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tahunnya. Berbeda dengan Indonesia, tren pertumbuhan stok kapital di Thailand 

menunjukkan penurunan, dari 10,19% per tahun pada tahun 1990 – 2000, menjadi hanya 5. 

38% per tahunnya. Namun, stok kapital Thiland masih lebih tinggi dibandingkan dengan 

Malaysia dan Singapura. Sebagai negara industri yang maju, Singapura memiliki stok 

kapital sebesar 553 miliar USD pada tahun 2013. Bandingkan dengan Malaysia yang 

memiliki stok kapital sebesar 568 miliar USD, Thailand sebesar 8,28 miliar USD dan 

Indonesia dengan stok kapital sebesar 1,7 triliun USD. Pertumbuhan stok kapital di 

Singapura relatif tinggi, sebesar 8,86% per tahun. Malaysia dan Singapura menunjukkan 

perlambatan pertumbuhan stok kapital. Rata-rata pertumbuhan stok kapital Malaysia dari 

9,78% per tahun (pada 1990 – 2000) menjadi hanya 6,05% per tahun pada tahun 2001 – 

2013. 

Keunggulan komparatif sebuah negara dapat dilihat dari intensitas faktor-faktor 

produksi yang digunakan dalam menghasilkan sebuah barang. Jika sebuah negara memiliki 

intensitas kapital yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka secara 

komparatif negara tersebut memiliki keunggulan dalam memproduksi produk yang bersifat 

padat modal dibandingkan dengan padat karya. Negara-negara yang merupakan negara 

industri pada dasarnya memiliki intensitas kapital yang lebih tinggi dibandingkan negara 

lain. Dari keseluruh negara ASEAN, hanya Singapura yang masuk dalam kategori negara 

industri bersama dengan Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea.  

Jika dibandingkan intensitas kapital antara negara maju dan berkembang lainnya, 

intensitas kapital tinggi terlihat dimiliki oleh negara-negara industri yang maju, yaitu 

Jepang, Australia, Singapura, Korea dan Selandia Baru. Intensitas kapital tinggi juga 

dimiliki oleh Brunei. Beberapa negara lainnya yang juga memiliki intensitas kapital relatif 

tinggi adalah Malaysia, Indonesia, Thailand, dan China.Intensitas kapital tertinggi dari 

awal tahun 1990 sampai dengan 2013 ditunjukkan oleh Jepang, dengan pertumbuhan rata-

rata sebesar 4,20% per tahunnya. Namun ada kecenderungan penurunan rata-rata 

pertumbuhan dari tahun 1990 – 2000 yang sebesar 6,44% per tahun menjadi hanya sebesar 

2,33% per tahun. Walaupun melambat, intensitas kapital di Jepang masih yang tertinggi 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN+6 lainnya. Intensitas kapital terbesar kedua 

adalah Australia dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,48% per tahunnya. Pertumbuhan 

intensitas kapital Australia menunjukkan peningkatan dari 4,45% per tahun pada rentang 

waktu 1990 – 2000 menjadi 6,34% per tahun pada rentang tahun 2000 – 2013. Intensitas 

kapital tertinggi ketiga adalah Singapura dan disusul oleh Selandia Baru dan Korea. 

Seperti yang diprediksi di awal, negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara 
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industri akan memiliki intensitas kapital yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

negara berkembang.  

 

Grafik 4.3 Intensitas Kapital di Negara-negara ASEAN+6 

Tahun 1990 - 2013 

 

 
Sumber: World Bank, data diolah 

 

Intensitas kapital terendah pada awal 1990 dimiliki oleh Laos, India, dan Kamboja. 

Namun ketiganya menunjukkan adanya peningkatan dalam intensitas kapital yang 

dimilikinya. Intensitas kapital di Kamboja hanya sekitar 426 ribu USD per seorang tenaga 

kerja pada tahun 1990, dan meningkat menjadi 1,58 juta USD per tenaga kerja di tahun 

2013. Angka intensitas kapital di Laos tidak jauh berbeda, dari 423 ribu USD per orang 

tenaga kerja pada 1990 menjadi 4,25 juta USD per tenaga kerja pada tahun 2013. China 

pada periode awal juga memiliki intensitas kapital yang sangat rendah, namun pada 

periode 2013, intensitas kapitalnya sudah melebihi negara-negara lain yang di awal 

memiliki intensitas kapital lebih besar, seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. 

Kondisi yang kontradiktif ditunjukkan oleh Vietnam, karena disaat negara-negara lain 

menunjukkan peningkatan intensitas kapital, Vietnam justru menunjukkan adanya 

penurunan dalam intensitas kapital.  

Jika dilihat dari pertumbuhan intensitas kapital secara rata-rata, Laos tumbuh 

paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya yaitu sebesar 11,44% per tahun. 

Pertumbuhan yang cukup pesat terjadi pada dekade kedua, dari tahun 2001 – 2013. 
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Sedangkan pertumbuhan intensitas kapital terendah terjadi di Filipina, hanya berkisar 

4,02% per tahunnya. Pertumbuhan intensitas kapital yang cukup rendah juga terjadi di 

Jepang (4,20% per tahun) dan Brunei yang sebesar 4,66% per tahun. Penurunan terbesar 

pertumbuhan rata-rata dari dekade pertama ke dekade kedua dialami oleh Singapura. 

 

Grafik 4.4 Pertumbuhan Rata-rata Intensitas Kapital  

Negara-negara ASEAN+6 

 
Sumber: World Bank, data diolah 

 

Secara teori, negara dengan intensitas kapital tinggi memiliki keunggulan 

komparatif dalam hal kepemilikan  modal sehingga sektor industri mereka cenderung akan 

bersifat padat modal. Berbeda halnya dengan negara dengan intensitas kapital rendah akan 

berspesialisasi dalam produk-produk yang bersifat padat karya. Jika dilihat nilai intensitas 

kapitalnya diantara negara-negara ASEAN, Singapura dan Brunei adalah dua negara 

dengan intensitas kapital yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN 

lainnya. Singapura sendiri merupakan salah satu negara maju, sedangkan negara ASEAN 

lainnya adalah negara berkembang. Jika dilihat lebih dekat terjadi pergeseran yang cukup 

signifikan dalam pola perdagangan mereka. Klasifikasi produk yang masuk padat modal 

adalah produk dengan ratio kapital – tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata ratio seluruh sektor, sedangkan sektor padat karya adalah yang memiliki ratio 

kapital – tenaga kerja yang lebih rendah dari rata-rata (Ohno dan Imaoka, 1987; Das dan 

Kalita, 2009). Indeks RCI diambil dari ranking industry berdasarkan RCI yang telah 

dihitung berdasarkan metode UNCTD (Shirotori et al., 2010).   
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Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menunjukkan Negara-negara industri cenderung menjadi 

eksportir bersih produk-produk yang masuk klasifikasi produk padat modal, dan menjadi 

importir bersih produk padat karya. Sebaliknya, Negara berkembang cenderung menjadi 

eksportir bersih dari produk padat modal. Namun pada perkembangannya, terjadi 

pergeseran dari pola perdagangan Negara berkembang yang mulai masuk pada beberapa 

produk-produk padat modal yang menjadi bagian dari produk manufaktur, seperti 

Machinery and transport equipment (SITC 7), Manufactured goods classified chiefly by 

material (SITC 6), dan Miscellaneous manufactured articles (SITC 8). Pertumbuhan 

ekspor produk dalam kategori SITC 7 mencapai 644%, pertumbuhan ekspor SITC 6 

mencapai 406%, sedangkan untuk SITC 8 mencapai 361%. Sedangkan pertumbuhan 

klasifikasi produk sejenis di Negara industri rata-rata mencapai 103%. Hal ini 

menunjukkan adanya kecenderungan perubahan pola ekspor Negara-negara berkembang 

atau jenis-jenis produk yang diproduksi Negara berkembang sesuai tahapan industrialisasi 

yang berbeda-beda. Negara-negara industrialisasi baru misalnya secara perlahan dapat 

merubah ekspor mereka ke arah produk padat modal, sedangkan posisi mereka digantikan 

oleh Negara lain dengan tahapan industrialisasi yang lebih lambat. Seperti yang ditemukan 

dalam kajian Yeats (1989).  

Pada kelompok Negara ASEAN, karena mayoritas adalah Negara berkembang  

terkecuali Singapura, maka kecenderungan yang terlihat adalah sebagai eksportir bersih 

produk padat karya. Perubahan tren terlihat cukup mencolok dalam pola perdagangan 

produk pada kategori SITC 7. ASEAN yang tadinya sebagai importir bersih bergeser 

menjadi eksportir bersih dalam kurun waktu sepuluh tahun. Pertumbuhan ekspor terbesar 

terjadi pada kelompok SITC 8. Negara-negara +6 tampak menjadi eksportir bersih untuk 

tiga kelompok produk padat modal (SITC 6, SITC 7, dan SITC 8) dan juga untuk hampir 

seluruh produk padat modal, kecuali yang masuk kategori SITC 1 (beverages and 

tobacco). 
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Tabel 4.1. Tren Ekspor Negara ASEAN+6 Periode 1990 – 2013  

Dalam Klasifikasi SITC Satu Digit (dalam jutaan USD) 
 

Product 

Nilai Ekspor 

1990 - 2000 

Nilai Ekspor 

2001 - 2013 

Kelompok 1
1
 Kelompok 2

2
 Kelompok 3

3
 Kelompok 4

4
 Kelompok 

1 

Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 

4 

Capital Intensive Product  
Machinery and  transport equipment 

(SITC 7) 

1.413.403 4.065.176 4.346.092 1.132.487 3.912.270 13.428.354 8.913.435 8.427.190 

Commodity not classified elsewhere in 

the SITC (SITC 9)  

78.975 194.699 204.469 69.205 342.180 704.600 857.801 188.979 

Chemicals and related products (SITC 

5) 

130.004 495.909 452.844 173.069 706.659 2.030.401 1.523.652 1.213.407 

Manufactured goods classified chiefly 

by material (SITC 6)  

300.498 1.230.856 873.158 658.196 797.388 4.309.625 1.775.633 3.331.380 

Miscellaneous manufactured articles 

(SITC 8) 

376.187 1.164.508 622.789 917.907 1.008.279 4.479.399 1.259.434 4.228.244 

 

Labor Intensive Product 

 

Beverages and tobacco (SITC 1) 21.786 23.597 27.108 18.274 45.787 71.465 67.949 49.303 

Mineral fuels, lubricants and related 

materials (SITC 3) 

332.325 230.646 270.962 292.009 1.385.702 1.391.299 1.352.639 1.424.362 

Crude materials, inedible except fuels 

(SITC 2) 

125.458 239.672 196.245 168.884 351.284 849.829 667.813 533.299 

Food and live animals (SITC 0)  202.687 358.873 228.685 332.875 507.286 907.869 446.247 968.908 
Animal and vegetable oil, fats and 

waxes (SITC4) 

66.567 8.554 7.962 67.158 278.758 17.394 11.443 284.708 

Catatan:  
Termasuk  1: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam 
     2: Jepang, India, Australia, Selandia Baru, China, dan Korea 
     3: Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea, dan Singapura 
     4: Brunei, Kamboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Thailand, dan Vietnam 
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Tabel 4.2. Tren Impor Negara ASEAN+6 Periode 1990 – 2013  

Dalam Klasifikasi SITC Satu Digit (dalam jutaan USD) 
  

Product 

Nilai Impor 

1990 - 2000 

 

Nilai Impor 

2001 - 2013 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 

4 

Capital Intensive Product  
Machinery and transport equipment 

(SITC 7) 

1.556.621 2.084.828 2.100.201 1.541.246 3.672.926 7.902.739 5.019.353 6.556.311 

Commodity not classified elsewhere in 

the SITC (SITC 9)  

74.292 154.471 123.943 104.820 217.684 724.435 330.205 611.914 

Chemicals and related products (SITC 5) 261.059 641.817 487.532 415.344 765.422 2.526.309 1.292.054 1.999.678 
Manufactured goods classified chiefly by 

material (SITC 6)  

416.893 999.664 740.810 675.747 1.082.504 2.807.221 1.555.696 2.334.029 

Miscellaneous manufactured articles 

(SITC 8) 

236.550 740.477 789.935 187.092 497.546 2.357.249 1.683.192 1.171.603 

 

Labor Intensive Product 

 

Beverages and tobacco (SITC 1) 22.349 60.909 71.903 11.354 43.847 119.994 120.117 43.725 
Mineral fuels, lubricants and related 

materials (SITC 3) 

257.296 1.055.664 990.957 322.003 1.562.270 5.759.938 4.065.635 3.256.572 

Crude materials, inedible except fuels 

(SITC 2) 

100.066 557.099 442.558 214.608 241.183 2.399.391 804.065 1.836.509 

Food and live animals (SITC 0)  134.132 558.514 539.381 153.265 376.481 1.031.638 882.965 525.155 
Animal and vegetable oil, fats and waxes 

(SITC4) 

8.845 35.760 17.074 27.531 34.036 159.076 
 

37.084 156.028 

Sumber: UNComtrade 
Catatan:  
Berdasarkan skema klasifikasi produk United Nations, produk-produk manufaktur adalah yang termasuk dalam SITC 5 (Chemicals), SITC 6 (Manufactured Goods Classified by Material), 
SITC 68 (Non ferrous metals), SITC 7 (Machinery and transport equipment), and SITC 8 (Miscellaneous manufactured articles) (Yeats, 1989) 
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Romalis (2004) dalam papernya menunjukkan jika pola produksi dapat dilihat  dari 

pola ekspornya. Jika sebuah Negara memiliki spesialisasi lebih besar pada satu sektor, 

maka ekspor dalam produk tersebut cenderung akan semakin besar. Jika tren pertumbuhan 

ekspor setiap negara kemudian dipecah ke dalam klasifikasi SITC 2 dijit, maka akan 

terlihat jelas adanya pergeseran dalam pola spesialisasi antar negara.  

Sesuai klasifikasi internasional, produk ekspor diklasifikasikan ke dalam 59 

kelompok industri berkode dua dijit SITC. Setelah dilakukan perhitungan dengan 

membandingkan dengan nilai RCI rata-rata, setiap produk tersebut dapat diklasifikasikan 

ke dalam produk padat modal atau padat karya, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3.  

 



34 

 

 



35 

 

Tabel 4.3 Klasifikasi Produk SITC pada Level 3 Dijit Berdasarkan Nilai RCI Rata-rata 1990 - 2012 

No.  Kode Produk  Deskripsi Produk  
Nilai RCI Rata-Rata 

Klasifikasi Produk 
1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2012 

1 00  Live animals chiefly for food        42.898,12  57.318,35 71.698,50 78.577,02 79.067,00 padat karya 

2 01  Meat and meat preparations  57.302,42 59.802,01 81.931,97 82.651,09 82.846,22 padat modal 

3 02  Dairy products and birds'eggs  46.360,83 48.096,50 73.003,00 76.069,36 76.528,73 padat karya 

4 03  Fish,crustaceans,mollucs,preparations  53.689,22 55.980,53 56.455,05 61.674,86 61.868,36 padat karya 

5 04  Cereals and cereal preparations  72.191,55 61.536,34 69.132,52 69.130,08 69.081,34 padat karya 

6 05  Vegetables and fruit  52.077,32 50.415,45 51.417,13 55.758,62 55.630,59 padat karya 

7 06  Sugar,sugar preparations and honey  42.765,41 42.833,97 44.955,59 45.573,71 45.412,97 padat karya 

8 07  Coffee,tea,cocoa,spices  28.647,32 26.781,57 25.486,13 26.014,68 26.152,16 padat karya 

9 08  Feeding stuff for animals  63.043,74 59.084,70 63.495,42 70.546,42 70.405,79 padat karya 

10 09  Miscel.edible products  71.485,63 60.409,89 71.964,40 77.826,13 77.855,50 padat karya 

11 11  Beverages  99.413,71 84.851,88 88.647,24 90.511,84 90.430,10 padat modal 

12 12  Tobacco and tobacco manufactures  58.221,08 41.073,98 40.581,65 40.583,63 40.773,36 padat karya 

13 21  Hides,skins and furskins  27.786,26 42.291,99 52.588,12 55.408,30 54.949,92 padat karya 

14 22  Oil seeds and oleaginous fruit  16.119,57 21.781,11 25.603,64 29.235,62 30.201,43 padat karya 

15 23  Crude rubber  60.076,61 51.864,72 59.136,00 68.440,18 68.135,89 padat karya 

16 24  Cork and wood  46.175,23 50.923,90 51.432,60 59.421,66 59.431,27 padat karya 

17 25  Pulp and waste paper  79.109,88 82.936,91 88.051,11 92.186,57 92.260,90 padat modal 

18 26  Textile fibres  42.510,78 40.818,60 47.189,27 50.764,58 50.775,07 padat karya 

19 27  Crude fertilizers and crude materials  65.486,36 63.786,84 67.088,17 70.964,57 70.955,56 padat karya 

20 28  Metalliferous ores and metal scrap  37.031,69 40.940,06 42.504,32 47.161,59 47.004,30 padat karya 

21 29  Crude animal and vegetable materials  38.107,80 41.276,87 46.889,57 50.631,63 51.084,68 padat karya 

22 32  Coal,coke and briquettes  65.748,18 59.002,41 63.103,99 68.495,15 69.527,74 padat karya 

23 33  Petroleum,petroleum products  78.374,96 69.411,08 82.160,72 86.020,52 85.217,68 padat modal 

24 34  Gas,natural and manufactured  100.663,08 77.850,10 70.712,65 82.153,37 84.115,10 padat modal 

25 35  Electric current  81.104,24 34.621,19 44.318,33 51.828,49 52.440,43 padat karya 
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26 41  Animal oils and fats  63.030,20 53.310,15 92.401,53 96.066,79 96.948,81 padat modal 

27 42  Fixed vegetable oils and fats  35.361,06 38.351,16 37.571,64 41.783,54 42.038,61 padat karya 

28 43  Animal-vegetable oils-fats  55.472,35 45.652,67 36.933,69 49.048,08 49.314,49 padat karya 

29 51  Organic chemicals  86.639,92 85.122,37 97.454,12 106.893,82 106.907,04 padat modal 

30 52  Inorganic chemicals  85.468,60 76.783,53 63.839,77 83.645,66 84.008,06 padat modal 

31 53  Dyeing,tanning and colouring  86.546,25 86.516,96 94.071,13 101.198,16 101.278,21 padat modal 

32 54  Medicinal and pharmaceutical  102.418,09 106.829,59 127.650,20 134.090,01 133.963,76 padat modal 

33 55  Essential oils & perfume  79.496,98 73.293,72 70.562,10 72.488,13 72.722,37 padat modal 

34 56  Fertilizers,manufactured  53.177,48 44.365,21 46.108,21 49.958,31 50.146,99 padat karya 

35 57  Explosives and pyrotechnic products  84.710,83 67.121,14 77.798,54 86.576,07 87.091,39 padat modal 

36 58  Artif.resins,plastic mat.,cellulose  110.953,21 110.594,91 127.940,77 135.952,35 135.456,18 padat modal 

37 59  Chemical materials and products  98.643,62 100.849,18 113.906,96 117.739,25 117.694,54 padat modal 

38 61  Leather,leather manuf.,n.e.s.  52.075,68 54.111,69 59.099,08 64.592,90 64.479,67 padat karya 

39 62  Rubber manufactures,n.e.s.  80.379,25 89.006,55 93.859,11 101.012,64 101.279,44 padat modal 

40 63  Cork and wood manufactures  53.239,76 61.614,66 65.282,16 72.306,40 72.440,03 padat karya 

41 64  Paper,paperboard,artic.of paper  102.480,89 100.713,40 106.587,14 114.552,23 114.523,00 padat modal 

42 65  Textile yarn,fabrics,made-upart  63.503,99 64.452,47 70.267,99 72.089,52 72.407,60 padat karya 

43 66  Non-metallic mineral manufactures  85.371,43 81.065,49 91.734,52 96.583,55 96.774,94 padat modal 

44 67  Iron and steel  78.683,04 78.695,51 92.050,14 100.837,30 101.140,64 padat modal 

45 68  Non-ferrous metals  84.856,57 83.576,22 88.757,45 98.610,51 99.283,72 padat modal 

46 69  Manufactures of metal,n.e.s.  87.897,82 84.329,91 92.399,62 98.458,48 98.418,99 padat modal 

47 71  Power generating machinery  110.710,75 108.860,74 116.104,80 122.871,53 123.406,73 padat modal 

48 72  Machinery specialized  98.153,52 99.940,71 106.204,13 110.411,03 110.548,91 padat modal 

49 73  Metalworking machinery  96.695,45 89.687,76 97.487,51 104.999,80 105.639,75 padat modal 

50 81  Sanitary,plumbing,heating and light  83.934,56 82.104,56 88.763,86 95.630,77 95.799,92 padat modal 

51 82  Furniture and parts thereof  84.616,37 78.307,63 79.704,53 87.171,83 87.436,70 padat modal 

52 83  Travel goods,handbags  42.096,37 39.914,76 50.972,94 64.137,67 64.339,67 padat karya 

53 84  Articles of apparel and clothing  45.599,29 46.463,22 44.315,92 44.488,88 44.622,74 padat karya 

54 85  Footwear  49.976,12 49.881,51 46.815,69 44.159,05 44.346,33 padat karya 
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55 86  Non-metallic mineral manufactures  100.828,87 104.345,28 120.242,92 126.290,77 126.048,45 padat modal 

56 89  Miscellaneous manufactured articles  77.479,62 79.811,36 84.159,84 87.676,34 87.729,93 padat modal 

57 94  Animals,live,zoo animals,dogs,cats   23.222,06 19.423,91 24.857,78 35.090,96 35.459,68 padat karya 

58 95  Arms,of war and ammunition  100.592,05 96.083,62 90.348,80 103.580,14 105.632,21 padat modal 

59 96  Coin(other than gold)  61.593,13 55.265,87 65.812,82 86.203,77 84.739,61 padat karya 

Sumber: UNCTD 
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Pada Tabel 4.3 terlihat dari 59 produk klasifikasi SITC berkode 2 dijit, 28 diantaranya 

adalah produk yang bersifat padat modal, sedangkan 31 sisanya merupakan produk padat 

karya. Produk Artif.resins, plastic mat., cellulose (kode produk 58) adalah produk dengan 

intensitas kapital tertinggi secara rata-rata, sedangkan produk Oil seeds and oleaginous 

fruit (kode produk 22) adalah produk dengan penggunaan intensitas kapital terendah 

diantara seluruh produk secara rata-rata.  

Tren pertumbuhan ekspor produk-produk yang masuk kategori padat modal 

menunjukkan jika nilai ekspor yang berasal dari negara-negara maju memang relatif lebih 

besar dibandingkan dengan nilai ekspor produk sejenis dari negara berkembang. Di sisi 

lain, nilai ekspor produk padat karya dari negara-negara berkembang menunjukkan angka 

yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor dari negara maju. Pertumbuhan 

ekspor mereka pun masih relatif lebih tinggi. Malaysia dan Indonesia adalah dua negara 

yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

negara lainnya. Perbandingan nilai pertumbuhan ekspor negara-negara ASEAN dengan 

beberapa negara Asia lainnya seperti yang terlihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.  

 

 

4.2 Perkembangan Indikator Keterbukaan Perdagangan Negara ASEAN 

Negara-negara di wilayah ASEAN  merupakan wilayah yang sangat terbuka dalam 

transaksi perdagangan internasional. Wilayah Negara berkembang, Asia Timur dan Asia 

Tenggara telah mengadopsi kebijakan pembangunan yang berorientasi terbuka. 

Berdasarkan indeks yang dihitung oleh Asia Development Bank (ADB), Asia Timur 

memperoleh skor sebesar 0,97, Asia Tenggara memiliki skor 0,73, sedangkan Asia Selatan 

memiliki skor 0,06. ADB mencoba menghitung indeks keterbukaan pembangunan 

berdasarkan empat aspek penting dengan skala nol (untuk perekonomian tertutup 

sempurna) dan satu (perekonomian terbuka sempurna). 

Level perdagangan sebuah Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah populasi, letak atau lokasi Negara tersebut, derajat liberalisasi kebijakan 

perdagangannya, tahap pembangunan Negara tersebut dan ukuran geografisnya (Guttman 

dan Richard, 2011). 

Rata-rata pertumbuhan perdagangan barang di China, dan Asia Tenggara 

melampaui perdagangan di Negara-negara Asia Selatan, bahkan pertumbuhan perdagangan 

dunia. Negara-negara ini pada umumnya mempertahankan proteksi yang rendah, tidak 

seperti yang dilakukan oleh Negara Asia Selatan dan Negara-negara berkembang bukan 
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Asia lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi mereka tidaklah mengherankan menjadi 

lebih tinggi dari yang lainnya. Namun, sejak 1990an, banyak  Negara-negara berkembang, 

termasuk Negara-negara Asia Selatan yang mencoba menyamai kinerja perdagangan dan 

pertumbuhan wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara dengan mengadopsi kebijakan 

ekonomi penting, diantaranya adalah liberalisasi perdagangan.  

Jika merujuk tingkat keterbukaan perdagangan Negara-negara ASEAN, Singapura 

adalah Negara yang memiliki transaksi perdagangan terbesar dan Indonesia tampak 

memiliki transaksi perdagangan yang terendah. Rata-rata ratio perdagangan (terhadap 

PDB) di Singapura mencapai 365,61% per tahun dan merupakan ratio perdagangan 

terbesar kedua setelah Hong Kong. Peningkatan dalam transaksi perdagangan yang cukup 

besar terlihat dari Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan ratio perdagangan Brunei, 

Indonesia, dan Filipina cenderung stabil.   

 

Grafik 4.5 Rata-rata Ratio Transaksi Perdagangan Terhadap Produk Domestik 

Bruto Negara-negara ASEAN 

 

 
Sumber: World Bank 

 

Negara-negara Asia cenderung memiliki sektor keuangan yang lebih besar 

dibandingkan dengan Negara-negara lain yang memiliki tingkat pendapatan yang hampir 

sama (Walsh, 2014). Sektor keuangan di Asia memiliki perbedaan dibandingkan dengan 

wilayah lain di dunia, dimana Bank mendominasi sektor keuangan hampir di seluruh 
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Negara Asia, seperti halnya di Eropa. Berbeda dengan ekuitas dan pasar saham yang 

memiliki lebih banyak peran di Amerika Serikat. Perbankan di Asia juga lebih fokus 

terhadap bisnis tradisional dalam hal penghimpunan dana dan pemberian kredit kepada 

rumah tangga dan perusahaan dan kurang mengembangkan variasi produknya dalam kredit 

ke bank lainnya atau penjualan produk derivatif.   

Peningkatan dalam jasa keuangan seringkali disebut dengan financial deepening. 

Dua ukuran yang sering digunakan adalah ratio kredit swasta terhadap PDB dan ratio M2 

terhadap PDB (Jahan dan McDonald, 2011). Negara-negara berkembang cenderung 

memiliki tingkat kedalaman sektor keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

Negara maju, namun tingkat pertumbuhannya  cenderung lebih cepat.  

 

4.3 Hasil Pengujian Akar Unit 

Pengujian terhadap akar unit pada data dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan bersifat stasioner atau tidak guna menghindari masalah munculnya 

regresi lancung. Jika variabel yang digunakan memiliki akar unit dan tidak stasioner, dan 

terkecuali dikombinasikan dengan data yang tidak stasioner lainnya untuk membentuk 

kointegrasi yang stasioner, maka regresi yang melibatkan data tersebut berimplikasi pada 

munculnya kesalahan dalam pengertian sebuah hubungan ekonomi (Harris,1995). 

Salah satu keuntungan penggunaan data panel adalah bisa menghindari masalah 

munculnya regresi lancung (Baltagi, 2005). Tidak seperti regresi lancung pada data serial 

waktu, estimasi regresi lancung pada data panel tetap memberikan estimasi nilai yang 

benar secara konsisten baik pada parameter N dan T semakin mendekati ∞. Hal ini 

disebabkan estimator rata-rata panel individu dan informasi dalam data cross section 

dalam panel data mengarahkan pada sinyal yang keseluruhan lebih kuat dibandingkan 

dengan data serial waktu.  

Hasil pengujian akar unit pada data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tiga metode, yaitu ADF-Fisher dan Im, Pesaran, dan Shin (IPS) test untuk 

menguji akar unit dengan asumsi adanya proses unit root individual pada seri individual 

masing-masing data cross section. Sedangkan untuk panel digunakan metodel Levin, Lin, 

dan Chu (LLC).  Hasil pengujian individual unit root terangkum  pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Unit Root 

Variabel PDB per 

Kapita 

RCI Trade FDI M2 Pengeluaran 

Pemerintah 

 

Tingkat 

Harapan 

Hidup 

ADF-Fisher        

Level 5.58561 19.1857 22.3773 9.7196 35.2949*** 16.6898 25.5661 

1st difference 55.5064*** 29.3613** 78.240*** 96.735*** 60.4325*** 87.8042*** 36.1262*** 

IPS        

Level 2.12045 0.67064 -1.12366 1.93773 -0.83327 -0.17263 -0.57193 

1st difference -4.58433*** -2.06615** -6.6730*** -8.1977*** -5.1314*** -7.30953*** 1.92153 

LLC        

Level -0.94262 -1.56862** -2.6389*** 1.86735 -1.92657** 0.28898 -5.0200*** 

1st difference -0.50256* 8.46674 -4.2348*** -7.5517*** -2.8454*** -6.7651*** 2.27197 

Keterangan: tanda *** berarti signifikan pada α = 1%, ** berarti signifikan pada α = 5%, dan * berarti 

signifikan pada α = 10% 

 

Hasil pengujian akar unit individual menunjukkan bahwa tingkat stasioneritas data 

bervariasi. Ratio M2 menunjukkan stasioneritas data pada tingkat level, sehingga 

terintegrasi pada derajat nol, I(0), sedangkan variabel lainnya variabel lainnya 

menunjukkan stasioner pada tingkat turunan pertama. Variabel yang stasioner pada tingkat 

turunan pertama dikatakan terintegrasi pada derajat satu, I(1). Hasil pengujian dengan 

metode LLC memberikan hasil yang serupa.  Ratio perdagangan, M2 dan tingkat harapan 

hidup sudah stasioner pada tingkat level, sedangkan lainnya baru stasioner pada turunan 

pertama. Karena kombinasi linier dalam penelitian ini melibatkan variabel dengan derajat 

integrasi yang berbeda, maka data dengan derajat integrasi yang tertinggi akan terintegrasi 

dengan serial variabel yang memiliki derajat integrasi terendah (Pagan dan Wickens, 

1989). 

 

4.4 Hasil Estimasi Regresi 

 Karena sifat stasioner variabel, maka model regresi dengan menggunakan data 

pada tingkat level akan memberikan hasil estimasi yang tidak valid dan tidak dapat 

diinterpretasikan. Metode yang dapat digunakan adalah autoregressive distributed lag 

(ARDL), yaitu model persamaan dinamis yang memasukkan lag dari variabel terikat dan 

lag variabel bebas sebagai bagian dari regresi. Pesaran et al (1998) menguji penggunaan 

model autoregressive distributed lag (ARDL) untuk analisis hubungan jangka panjang saat 

kombinasi variable adalah I(1) dan menemukan bahwa ARDL model memiliki kelebihan 
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dalam memberikan esimasi koefisien jangka panjang yang konstan terlepas dari apakah 

variabel regresi terintegrasi pada I(1) atau I(0). Model ARDL yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

 

                                                                              21)                         

  

Masuknya lag variabel terikat sebagai salah  satu  variabel penjelas menandakan jika 

model di atas merupakan panel dinamik, yang memungkinkan untuk melihat tidak hanya 

koefisien jangka pendek, tapi juga koefisien jangka panjang. Ada dua sumber masalah 

dalam model panel dinamis, yaitu autokorelasi karena hadirnya lag variabel terikat dan 

variabel bebas yang memungkinkan munculnya korelasi tinggi antara variabel regresi 

dengan nilai lagnya sehingga memicu masalah multikolinearitas. Masalah yang kedua 

adalah munculnya heterogenitas efek individu. Seperti yang disebutkan di atas, maka 

teknik pengujian tidak akan menggunakan metode pooled OLS, melainkan dengan metode 

efek tetap (MET).  

Heterogenitas antar negara dapat tercermin dari variasi nilai yang dimiliki oleh 

masing-masing negara untuk setiap variabel yang digunakan, seperti yang tercermin dalam 

statistik variabel pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel 

 

PDB per 

Kapita 
FDI 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Tingkat 

Harapan 

Hidup 

M2 RCI Trade 

 Mean 12865.95 4968.514 10.59094 69.5007 67.09602 31230.58 133.1381 

 Median 3366.265 1667.5 9.593508 70.84687 59.46073 8371.302 104.4747 

 Maximum 53877.93 63772.32 29.86726 81.89268 141.7228 188718 444.1004 

 Minimum 769.9709 -4550 3.460375 54.30822 1.930334 157.016 26.17715 

 Std. Dev. 17291.4 9522.902 5.253702 6.633001 39.76037 45036.35 93.18972 

 Skewness 1.365678 3.97628 1.831867 -0.41042 0.231749 1.630444 1.762453 

 Kurtosis 3.145596 21.29205 6.238805 2.408999 1.834364 4.477564 5.35315 

 Jarque-Bera 67.33356 3580.58 215.2153 9.207445 14.16184 115.3492 161.6606 

 Probability 0 0 0 0.010014 0.000841 0 0 

 Observations 216 216 216 216 216 216 216 
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Nilai-nilai yang ditunjukkan pada statistik deskriptif menunjukkan jika kisaran nilai 

seluruh variabel yang digunakan cukup bervariasi dalam besaran yang cukup mencolok. 

Karena itu bisa diasumsikan terdapat pengaruh masing-masing negara spesifik terhadap 

data yang ada, karenanya penggunaan model efek tetap (fixed effect) dianggap sudah tepat. 

Karena model ini mengasumsikan seluruh variabel yang tidak terobservasi dalam model 

merupakan data yang bersifat tetap dan tidak bervariasi antar waktu. Estimasi 

menunjukkan hasil seperti berikut: 

 

Tabel 4.6 Perbandinghan Hasil Estimasi Regresi dengan Pooled OLS dan Metode 

Efek Tetap (MET) 

Variabel Terikat: 

Pendapatan Per Kapita 

Metode Estimasi  

Pooled OLS Fixed Effect 

Koefisien Jangka Pendek   

RCI 0.071841*** 0.026633*** 

FDI 0.033287*** 0.079081*** 

Ratio Perdagangan  17.01632*** 15.50235*** 

Pengeluaran Pemerintah 13.27187 5.768819 

Ratio M2 -32.7126*** -29.43402*** 

Tingkat Harapan Hidup 48.83636 134.6252 

λ 0.973797 0.9256 

Kecepatan penyesuaian 0.026203 0.0744 

R
2
 0.998891 0.998956 

F statistik 13368.42*** 8432.56*** 

Akaike info criterion 15.68712 15.70337 

Keterangan : *** berarti signifikan pada α = 1%, ** berarti signifikan pada α = 5%, * berarti signifikan pada 

α = 10%  

Koefisien kelambanan variabel terikat dalam hal ini sesuai dengan harapan, terletak 

dari 0 < λ < 1 yang menunjukkan model jangka pendek akan konvergen menuju jangka 

panjang. Nilai ini berkaitan dengan kecepatan penyesuaian yang diperoleh dengan cara (1 - 

λ). Kecepatan penyesuaian pada metode pooled lebih rendah dibandingkan dengan 

kecepatan penyesuaiannya yang dihasilkan dari MET. Seperti yang diprediksi, jika 

memaksakan asumsi homogenitas dalam model akan menyebabkan naiknya bias dalam 
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koefisien lag dari variabel terikat (Pesaran et al., 1998). Karenanya kecepatan penyesuaian 

dalam MET akan lebih cepat dibandingkan pooled. Nilai 0.0744 pada yang diprediksi 

MET dengan mengontrol variasi antar Negara dan waktu dapat diartikan jika hampir 7.44 

% celah yang timbul dalam pendapatan per kapita karena adanya perubahan variabel bebas 

akan tertutup dalam waktu satu periode.  

Hasil estimasi dengan menggunakan kedua model menunjukkan hasil yang 

konsisten. RCI yang menunjukkan nilai intensitas kapital berpengaruh positif terhadap 

pendapatan per kapita negara. Hal ini mengindikasikan jika semakin tinggi intensitas 

kapital maka semakin besar keunggulan komparatif negara tersebut dalam modal dengan 

struktur industri yang cenderung bersifat padat modal. Negara-negara dengan karakteristik 

industri padat modal biasanya adalah negara-negara maju atau negara industri yang 

memang notabene memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

negara berkembang.  

Penanaman modal asing langsung atau FDI dalam hal ini mengkonfirmasi hasil 

pengujian empiris lainnya yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap 

pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan jika masuknya investasi asing akan 

mendorong semakin meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Begitu 

juga dengan tingkat ratio perdagangan yang menunjukkan level keterbukaan atau 

liberalisasi perekonomian suatu negara. Semakin terbuka negara tersebut terhadap 

transaksi internasional maka semakin sejahtera negara tersebut. Hal ini menguatkan 

pendapat teori neoklasik jika suatu negara akan semakin sejahtera jika mereka terbuka 

terhadap transaksi internasional, baik transaksi perdagangan barang maupun modal.  

Di sisi lain, dua kebijakan pemerintah memberikan efek yang berbeda terhadap 

pendapatan per kapita. Pengeluaran pemerintah yang mencerminkan kebijakan fiskal tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan per kapita sekalipun indikasinya 

memberikan efek positif terhadap pendapatan per kapita. Semakin besar porsi pengeluaran 

pemerintah, maka semakin sejahtera masyarakat tersebut jika diukur dari meningkatnya 

pendapatan per kapita. Hal ini menguatkan pendapat Sala-i Martin (2001) jika ukuran 

pemerintah tidaklah berpengaruh besar. Hal yang terpenting adalah kualitas pemerintahan 

itu sendiri dilihat pemerintah yang memproduksi hyperinflasi, gangguan terhadap pasar 

valuta asing, defisit yang ekstrim, birokrasi yang tidak efisien dan lainnya. Berbeda halnya 

dengan kebijakan moneter yang diproksikan dengan ratio M2. Variabel ini secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita. Hal ini mengindikasikan 

jika ratio M2 yang tidak lain merupakan jumlah uang beredar tidak hanya memberikan 
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indikasi terhadap tingkat kedalaman sektor keuangan tapi juga menggambarkan 

keberadaan dan perkembangan pasar modal yang bisa diakses, sehingga akan menurunkan 

tingkat investasi domestik yang seharusnya potensial untuk ditanamkan kembali. Dalam 

hal ini akan terjadi kebocoran dalam pendapatan nasional sehingga menurunkan 

pendapatan per kapita.  

Variabel tingkat harapan hidup yang dapat menggambarkan human capital 

khususnya di bidang kesehatan suatu negara tidak memberikan efek signifikan terhadap 

pendapatan per kapita. Sekalipun dikatakan oleh Sala-i Martin (2001) jika hubungan antara 

sebagian besar indikator human capital dengan pertumbuhan ekonomi memang lemah, 

namun pengukuran kesehatan seperti tingkat harapan hidup seharusnya berkorelasi dengan 

pertumbuhan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Melihat nilai intensitas kapital masing-masing negara anggota ASEAN, maka dapat 

dikatakan jika negara ASEAN, kecuali Singapura, adalah negara berkembang yang 

memiliki keunggulan komparatif dalam jumlah tenaga kerja seperti yang 

diprediksikan dalam teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Karena itu, struktur 

industri mereka cenderung bersifat padat karya dan berperan sebagai eksportir 

produk-produk padat karya dan sebaliknya menjadi importir produk-produk padat 

modal dalam transaksi perdagangan internasional. Namun terlihat indikasi jika 

terjadi pergeseran pola keunggulan komparatif dari negara ASEAN, dimana seiring 

waktu mulai mengarah ke industri padat modal.  

2. Hasil estimasi regresi menunjukkan jika keunggulan komparatif yang dicerminkan 

dari nilai RCI serta keterbukaan baik perdagangan maupun financial memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian negara ASEAN yang 

diproksikan dengan pendapatan per kapita. Pengaruh variabel determinan lainnya 

juga cukup besar, namun tidak seluruhnya sesuai dengan ekspektasi awal. 

Pengeluaran pemerintah yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah dan 

tingkat harapan hidup ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

per kapita negara ASEAN.  

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang bisa direkomendasikan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Indikasi pergeseran pola perdagangan internasional negara ASEAN dari 

industri padat karya menuju industri padat modal dapat berarti jika negara-

negara ASEAN mulai masuk pada tahapan industrialisasi dan meninggalkan 

struktur industri yang bersifat padat karya. Beberapa negara sudah mulai 

meninggalkan sektor-sektor pertanian untuk masuk ke sektor manufaktur yang 

memang lebih menguntungkan. Hal ini haruslah disikapi dengan bijak oleh 
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pemerintah, karena bagaimanapun juga negara harus tetap berpijak pada 

keunggulan komparatif yang dimiliki untuk dapat bersaing di dalam pasar 

internasional. Lompatan industri yang besar tidak akan memberikan hasil 

maksimal. Pergeseran industri haruslah dilakukan dengan perlahan dan tidak 

memberikan shock yang besar, terutama dengan besarnya jumlah angkatan 

kerja yang dimiliki. 

2. Hasil estimasi regresi menunjukkan jika semakin terbuka suatu negara, maka 

semakin sejahtera negara tersebut. Namun tetaplah perdagangan bebas, baik 

secara bilateral maupun regional tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa ada 

intervensi pemerintah. Pemerintah harus tetap dapat memberikan proteksi 

terhadap perusahaan dan industri domestik dari gempuran pasar global, namun 

tidak dengan memberikan restriksi tariff ataupun non tariff. Peran pemerintah 

akan berpengaruh besar jika dapat membenahi birokrasi dalam mendorong 

industri baru, penanaman modal bagi industri potensial serta mendorong ekspor 

industri yang memiliki keunggulan.  
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