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Ciri Negara BerkembangCiri Negara Berkembang
Standar Hidup yang Rendah
Produktivitas yang Rendah
Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan 
Beban Ketergantungan yang Tinggi
Tingkat Pengangguran yang Tinggi
Ketergantungan Sektor Pertanian dan 
Ekspor Barang Primer
Ketergantungan yang Kuat dalam 
Hubungan Internasional

A. A. Standar Hidup yang RendahStandar Hidup yang Rendah

Pendapatan Nasional Per Kapita
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 
dan Pendapatan Per Kapita
Distribusi Pendapatan Nasional
Tingkat Kemiskinan
Kesehatan
Pendidikan
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B. B. Produktivitas yang RendahProduktivitas yang Rendah

Negara yang sedang berkembang ditandai 
dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah 
Konsep fungsi produksi yang menghubungkan 
output dengan bermacam-macam kombinasi 
penggunaan faktor input berdasarkan 
teknologi tertentu seringkali digunakan untuk 
menjelaskan bagaimana penduduk memenuhi 
kebutuhannya.  

B. B. Produktivitas yang Rendah (Lanjutan...!Produktivitas yang Rendah (Lanjutan...!

Secara teknis konsep fungsi produksi perlu 
ditambahkan dengan kemampuan manajerial, 
motivasi tenaga kerja, dan fleksibelitas 
kelembagaan yang mendukung.
Tingkat produktivitas dapat dinaikkan melalui  
mobilitas tabungan dalam negeri dan bantuan 
modal asing guna meningkatkan investasi 
baru dalam barang-barang modal serta 
investasi dibidang  pendidikan dan pelatihan 
untuk menambah keterampilan

C. C. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan 
Beban Ketergantungan yang TinggiBeban Ketergantungan yang Tinggi

Hampir semua negara terbelakang 
mempunyai  potensi pertumbuhan penduduk 
yang tinggi serta dibarengi oleh tingkat 
kematian yang cenderung menurun.  
Kemajuan ilmu kedokteran telah dapat 
menurunkan tingkat kematian dan 
menaikkan tingkat kesuburan.
Implikasi utama tingginya tingkat kelahiran 
adalah bahwa lebih dari 40 persen  
penduduknya terdiri dari anak-anak yang 
berumur kurang dari 15 tahun (kelompok 
usia muda). 



Bahan Kuliah Ekonomi Pembangunan
Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP

3

C. C. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban 
Ketergantungan yang Tinggi (Lanjutan...!)Ketergantungan yang Tinggi (Lanjutan...!)

Makin  banyak keluarga yang ditanggung makin 
kecil kesempatan bagi keluarga tersebut untuk 
menabung. 
Banyaknya usia muda dalam suatu keluarga 
(negara) akan menyebabkan tingginya beban 
ketergantungan. 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan 
penghambat dalam pembangunan ekonomi

D. D. Tingkat Pengangguran yang Tingkat Pengangguran yang 
TinggiTinggi

Salah satu menifestasi mendasar dari faktor-
faktor yang mengakibatkan rendahnya taraf 
hidup di negara-negara berkembang adalah 
kurangnya penggunaan tenaga kerja atau 

penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien 
dibandingkan dengan negara maju

Penggunaan tenaga kerja Penggunaan tenaga kerja 
di bawah standar di bawah standar 

keadaan setengah menganggur 
(underemployment) penduduk kota maupun 
desa yang bekerja di bawah jam kerja normal. 
Keadaan setengah mengganggur  juga meliputi 
mereka yang bekerja secara normal dengan 
waktu penuh tetapi produktivitasnya rendah 
hingga pengurangan jam kerja tidak 
berpengaruh tehadap total otput; 
pengangguran terbuka, yakni penduduk yang 
mampu dan ingin bekerja tetapi  tidak tersedia 
lapangan pekerjaan
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F. F. Ketergantungan Sektor Pertanian Ketergantungan Sektor Pertanian 
dan Ekspor Barang Primerdan Ekspor Barang Primer

Di negara sedang berkembang duapertiga atau 
lebih penduduknya tinggal di pedesaan  dan 
mata pencarian utama  adalah pertanian
Alasan utama terkonsentrasinya penduduk dan 
produksi dalam aktivitas pertanian dan produksi 
primer lainnya adalah bahwa pada tingkat 
pendapatan yang rendah perioritas pertama 
setiap orang adalah pangan, pakaian dan papan

F. F. Ketergantungan Sektor Pertanian dan Ketergantungan Sektor Pertanian dan 
Ekspor Barang Primer (Lanjutan...!)Ekspor Barang Primer (Lanjutan...!)

Rendahnya produktivitas pertanian di negara 
sedang berkembang disebabkan karena  
besarnya jumlah penduduk dibandingkan 
dengan lahan pertanian yang tersedia, juga 
disebabkan karena teknologi yang dipergunakan 
pada sektor pertanian masih bersifat primitif, 
terbatasnya modal fisik dan kemampuan 
manusianya 
Dari sisi lain negara-negara berkembang pada 
umumnya lebih banyak berorientasi kepada 
produksi barang primer (pertanian, bahan bakar, 
hasil hutan, dan bahan mentah). Barang-barang 
primer tersebut merupakan ekspor utama ke 
negara lain

E. E. Ketergantungan yang Kuat dalam Ketergantungan yang Kuat dalam 
Hubungan InternasionalHubungan Internasional

Biasanya negara sedang berkembang 
sangat berorientasi pada perdagangan 
luar negeri. 
Orientasi ini terlihat dari ekspor barang 
primer dan impor barang-barang 
konsumsi dan mesin
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KetKetergantungergantunganan pada ekspor barang pada ekspor barang 
primer menimbulkan dampak negatif pada primer menimbulkan dampak negatif pada 

perekonomian negaraperekonomian negara
Perekonomian hanya terpusat pada produksi 
barang  primer untuk ekspor, akibat sektor 
ekonomi lainnya terabaikan; 
Perekonomian menjadi rentan terhadap 
fluktuasi harga internasional barang-barang 
ekspor tersebut. Depresi dunia akan 
menjatuhkan harga dan permintaan. Akibat 
seluruh perekonomian terkena efek buruk; 
dan  
Karena tergantung pada beberapa mata 
dagang ekspor, maka perekonomian akan 
menjadi sangat tergantung pada impor

NurkseNurkse ((JhinganJhingan,, 2006)2006)
salah satu faktor penting yang salah satu faktor penting yang 

memperlambat pembentukan modal di memperlambat pembentukan modal di 
negara terbelakang adalah keinginan negara terbelakang adalah keinginan 

untuk meniru standar konsumsi mewah untuk meniru standar konsumsi mewah 
negara maju. Gejala ini terkenal dengan negara maju. Gejala ini terkenal dengan 

demonstration effectdemonstration effect

Demonstration effectDemonstration effect
Akibat demonstration effect akan 
berpengaruh buruk kepada 
kecenderungan menabung (propensity 
to save). Pengeluaran mereka untuk 
konsumsi barang mewah meningkat 
seiring kemauan yang sudah surut 
untuk menabung 
Demonstration effect akan 
mempersulit pemerintah untuk 
mempergunakan keuangan negara 
sebagai sarana pembentukan modal
Demonstration effect menyebabkan 
meningkatnya permintaan akan barang 
impor akan melahirkan tekanan 
inflasioner dan ketidakseimbangan 
neraca pembayaran


