
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia yang terus berubah disikapi oleh negara-negara di Asia Tenggara yang
tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan
memperkuat hubungan antarnegara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah
dengan menggagas kerja sama di bidang perekonomian. Cara tersebut mampu
mendorong laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN untuk
meningkat. Hal ini terbukti melalui artikel yang dilansir oleh The Economist
Intelligence Unit (The EIU) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi
negara-negara anggota ASEAN cenderung positif dalam tiga dekade terakhir [1].
Hasil tersebut juga diperkuat oleh laporan International Monetary Fund (IMF)
yang mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian negara-negara anggota
ASEAN mengalami peningkatan [2]. Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa laju
Real Gross Domestic Product (Real GDP), yaitu parameter yang digunakan
sebagai indikator untuk mengobservasi laju pertumbuhan ekonomi di
negara-negara anggota ASEAN cenderung mengalami peningkatan dari tahun
1980 hingga tahun 2016. Walaupun cenderung meningkat, pada tahun 1998 dan
tahun 2008 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan laju perekonomian ini
mengalami penurunan serentak.

Gambar 1.1: Pertumbuhan real GDP negara-negara anggota ASEAN dan dunia [3]
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Pertumbuhan pada bidang perekonomian mencerminkan kekayaan suatu
negara yang diukur hingga pada tingkat masyarakat. Hal ini mampu
mempengaruhi pola hidup dan konsumsi masyarakat. Menurut laporan yang
tercatat oleh sebuah komunitas ilmuwan kesehatan, Noncommunicable Diseases
Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), rata-rata Indeks Massa Tubuh atau Body
Mass Index (BMI) masyarakat di ASEAN turut meningkat dalam tiga dekade
terakhir [4]. BMI merupakan suatu tolak ukur yang memberikan indikasi bahwa
berat badan seseorang berada pada status kekurangan berat badan (underweight),
berat badan normal (normal weight), kelebihan berat badan (overweight), atau
obesitas seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. Jika BMI seseorang berada pada
status underweight atau overweight, maka resiko terkena penyakit seperti diabetes,
penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, dan kanker akan meningkat.

Tabel 1.1: Status nutrisi [5]

BMI Nutritional status

< 18.5 Underweight

18.5–24.9 Normal weight

25.0–29.9 Pre-obesity

30.0–34.9 Obesity class I

35.0–39.9 Obesity class II

> 40 Obesity class III

Pada Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa laju perubahan rata-rata GDP di
negara-negara anggota ASEAN cenderung mengalami peningkatan. Jika hal ini
terus berlangsung, dikhawatirkan bahwa potensi masyarakat di negara-negara
anggota ASEAN untuk terjangkit penyakit seperti yang telah disebutkan di atas
akan semakin tinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui model
Matematika dari relasi antara faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dengan BMI
melalui metode Principal Component Analysis (PCA) dan Regresi Linier
Berganda. Dari model tersebut, dapat diketahui besar pengaruh faktor-faktor
pertumbuhan ekonomi terhadap rata-rata BMI masyarakat di ASEAN. Oleh sebab
itu, penulis mengambil judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks
Massa Tubuh Masyarakat di ASEAN.
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Gambar 1.2: Laju perubahan BMI masyarakat di ASEAN

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang
di atas:

1. Bagaimana model Matematika dari relasi antara faktor-faktor pertumbuhan
ekonomi terhadap rata-rata BMI?

2. Berapa pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap rata-rata BMI masyarakat
di ASEAN?

1.3 Batasan dan Asumsi

Berikut ini merupakan batasan dan asumsi yang diterapkan pada penelitian
ini:

1. Anggota-anggota negara ASEAN yang dimaksudkan adalah Brunei
Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina ,
Singapura, Thailand, dan Vietnam.

2. Istilah "masyarakat" dalam penelitian ini merujuk kepada orang-orang yang
dikategorikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai orang dewasa,
yaitu orang-orang dengan usia lebih dari 19 tahun.

3. Data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal.

4. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%.
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1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian
ini:

1. Mengaplikasikan metode PCA dan regresi linier berganda terhadap masalah
yang sedang terjadi.

2. Menghitung pengaruh faktor-faktor perekonomian terhadap rata-rata BMI
masyarakat di ASEAN.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang didapat melalui penelitian ini:

1. Penggunaan metode PCA mampu mereduksi variabel-variabel yang
digunakan menjadi variabel-variabel baru yang lebih sederhana sehingga
bermanfaat bagi analisis lebih lanjut.

2. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam penentuan
kebijakan perekonomian.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan dan asumsi,
tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

2. Bab II menjelaskan dasar-dasar teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Dasar teori yang dibutuhkan yaitu statistika, PCA, regresi linier berganda,
dan SPSS.

3. Bab III akan menjelaskan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk
melakukan penelitian dengan metode PCA dan regresi linier berganda.

4. Bab IV memaparkan proses dan hasil yang didapat melalui penelitian ini.

5. Bab V berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian ini.
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