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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang Masalah 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Soembodo (2011), 

Kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan 

terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat 

mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan 

kesehatan. 

Kesejahteraan masyarakat di berbagai negara diukur dengan 

menggunakan satuan pengukuran tertentu, yaitu Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) atau lebih dikenal dengan Human Development Index (HDI). HDI 

adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang 

dilihat berdasarkan tiga dimensi, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir 

(life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate), rata-rata lama 

sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing 

power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator 

angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur 

pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. 

Kesejahteraan tiap anggota masyarakat di berbagai belahan dunia 

tidaklah sama. Terdapat ketimpangan sosial yang lebar antara kelompok 
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masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya. Keadaan tersebut 

diperburuk dengan adanya krisis moneter yang terjadi. Ketika krisis moneter 

melanda kawasan Asia, yang terjadi dengan meningkatnya nilai dollar terhadap 

mata uang dari beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia 

dan Indonesia. Krisis mengakibatkan kenaikan harga disegala bidang yang 

mengakibatkan timbulnya penderitaan dikalangan kaum miskin. Ketika krisis 

tersebut diikuti dengan perubahan pada aspek sosial, politik, ekonomi, budaya 

dan menjadi krisis multi dimensi, mengakibatkan kondisi keamanan dan 

perekonomian menjadi semakin buruk dan juga menambah permasalahan 

kesejahteraan sosial di Asia Tenggara. 

Pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan di suatu 

negara membutuhkan alokasi dana yang sangat besar. Persedian dana dalam 

negeri sering tidak mencukupi dalam mendukung pembangunan, maka banyak 

negara yang mengambil kebijakan untuk membuka investasi dana dari luar 

negeri. Investasi asing tersebut akan menghasilkan dana yang cukup serta 

membawa pertumbuhan perekonomian dimana pertumbuhan tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara 

(Hidayat, 2014). Berkaitan dengan investasi asing, terdapat dua jenis investasi 

asing yang masuk ke sebuah negara, yaitu investasi langsung (Foreign Direct 

Investment), dan investasi berbentuk portofolio asing (Foreign Portfolio 

Investment).  

Foreign Direct Investment adalah investasi asing yang dilakukan oleh 

perusahaan luar negeri mendirikan dan meluaskan jangkauan perusahaannya di 
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negara lain. Oleh karena itu, pada Foreign Direct Investment yang terjadi tidak 

hanya terjadi pemindahan sumber daya, akan tetapi juga adanya kontrol 

terhadap perusahaan di luar negeri. Penanaman modal langsung (Foreign 

Direct Investment) untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina 

sektor non migas yang berdaya saing di tingkat internasional. Foreign Portfolio 

Investment adalah masuknya dana ke sebuah negara dimana pihak asing 

melakukan pembelian saham dan obligasi negara, dan terkadang untuk 

spekulasi. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat 

manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang 

sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh 

orang/perusahaan asing. 

Lebih lanjut, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat 

dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengeluarkan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Usmaliadanti (2011) mengemukakan bahwa dalam rangka 

mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera pemerintah menjalankan berbagai 

macam program pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah dalam 

melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk 

menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat 

pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. 

 Berkaitan dengan kesejahteraan, penelitian yang dilakukan oleh 

Gheeraert dan Mansour (2005) menemukan bahwa FDI (Foreign Direct 

Investment) dan FPI (Foreign Porfolio Investment) berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Negara Muslim anggota OKI 

yang diproksikan dari HDI (Human Development Index). Penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2014) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah 

sektor kesehatan dan sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi asing dan 

pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia 

Tenggara pada periode 2007-2014. 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Investasi asing yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah FDI (Foreign 

Direct Investment) dan FPI (Foreign Portfolio Investment). 

2. Pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluran pemerintah 

sektor kesehatan. 

3. Negara kawasan Asia Tenggara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penggunaan kelima 

negara tersebut berdasarkan berdasarkan kelengkapan data yang 

dipublikasikan pada periode 2007-2014. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh FDI (Foreign Direct Investment) terhadap 

kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara? 

2. Bagaimana pengaruh FPI (Foreign Portfolio Investment) terhadap 

kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara? 

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara? 

4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap 

kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh FDI (Foreign Direct Investment) terhadap 

kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara. 

2. Menganalisis pengaruh FPI (Foreign Portfolio Investment) terhadap 

kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara. 

3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara. 

4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap 

kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian 

yang ingin dicapai: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitiselanjutnya, 

berkaitan dengan pengaruh investasi asing dan pengeluaran pemerintah 

terhadap kesejahteraan masyarakat di negara-negara kawasan Asia 

Tenggara. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pembuat kebijakan di berbagai negara Asia Tenggara berkaitan dengan 

peraturan penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah, sehingga 

mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di negara-

negara kawasan Asia Tenggara. 

 


