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BAB I  

Pendahuluan  

 

1.1.Latar belakang  

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi sangat diperlukan dalam 

memenuhi kebutuhan, oleh karenanya ekonomi merupakan salah satu ilmu yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, ekonomi sebagai alat untuk 

mengukur tingkat kemajuan dalam suatu negara, apakah keadaan ekonomi yang 

baik atau semakin memburuk. Semua negara memiliki perkembangan 

ekonominya masing masing, dengan cara apapun setiap negara ingin 

menumbuhkan ekonominya sendiri.  

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, 

Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan 

Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat 

Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. 

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah 

penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari 

kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK). 

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. 

Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat 

dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota 

terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di 

Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini 

bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam 

tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. 
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Negara Jepang salah satu Negara maju yang diperhitungkan oleh dunia 

terutama dalam bidang ekonomi. Salah satu parameter keberhasilan Jepang dalam 

perekonomian yaitu dengan banyaknya produk-produk unggulan perusahaan 

Jepang yang mendominasi kegiatan sehari-hari masyarakat dunia. dan dari 

banyaknya perusahaan Jepang, Jepang juga mendirikan banyak perusahaan yang 

terletak di Indonesia dan juga tidak dipungkiri banyak perusahaan Jepang yang 

berdiri di salah satu kota industry di Indonesia yaitu Kota Batam. Rata – rata 

perusahaan bergerak di bagian produksi elektronik.  

Dikarenakan hubungan antara jepang dengan Indonesia juga berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Banyaknya perusahaan Jepang yang ada 

di Indonesia termasuk yang ada di kota Batam merupakan salah satu dari 

hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang yang berdasarkan hubungan 

diplomatik yang sangat lama dan juga menjadi salah satu faktor peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia dan terutama di Kota Batam. Banyak 

lowongan pekerjaan yang akan di buka di kota batam apabila ada perusahaan 

asing terutama perusahaan Jepang yang ada di kota batam.  

Pengaruh hubungan antara Jepang dan Indonesia juga mempengaruhi dari 

banyak segi yaitu dari segi kebudayaan kerja yang ada di masyarakat Indonesia 

terkhusus di masyarakat kota Batam. Banyaknya orang – orang jepang yang 

datang ke Indonesia untuk bekerja dan tinggal di Indonesia akan mempengaruhi 

banyak Kebudayaan misalnya adanya budaya disiplin kerja di perusahaan jepang 

yang ada di kota Batam.  
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1.2.Identifikasi masalah  

Adanya hubungan antara Indonesia dan Jepang yang membuat penulis ingin 

meneliti apa saja pengaruh yang di buat oleh hubungan dua negara ini. 

Berdasarkan tulisan di atas, ada beberapa masalah yang akan di teliti. Yaitu;  

1. Hubungan Jepang – Indonesia dalam rangka meningkatkan potensi 

pereokomian masyarakat kota Batam 

2. Hubungan Jepang – Indonesia yang berpengaruh terhadap budaya lokal di 

kota batam  

3. Ancaman Terhadap perusahaan lokal dengan adanya banyak perusahaan 

Jepang di Kota Batam  

4. Pengaruh perusahaan Jepang di kota Batam terhadap perkembangan 

pariwisata di Kota Batam.   

 

1.3.Pembatasan Masalah  

Berdasarkan indentifikasi masalah yang terpapar diatas di peroleh gambaran 

dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan 

waktu dan kemampuan, maka penulis perlu memberi batasan masalah yang 

terfokus yaitu :  

1. Pengaruh Hubungan Jepang – Indonesia dalam meningkatkan potensi 

perekonomian masyarakat kota Batam  

2. Hubungan Jepang – Indonesia yang berpengaruh terhadap budaya lokal di 

kota batam.  
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1.4..Rumusan masalah  

Sehubungan adanya hubungan antara Indonesia dan Jepang yang membuat 

kota Batam menjadi salah satu kota industri, maka dari itu ada beberapa 

pertanyaan yang membuat penulis ingin menelitinya.  

1. Bagaimana perekonomian masyarakat di kota batam setelah adanya 

perusahaan jepang di kota Batam ?  

2. Apakah kebudayaan jepang ada berpengaruh dalam kehidupan masyarakat 

Batam? 

 

1.5.Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka penilitian ini bertujuan untuk ; 

1. Mengetahui hubungan Indonesia – Jepang yang berpengaruh terhadap 

perkembangan perekonomian dan perisdustrian di kota Batam.  

2. Mengetahui pengaruh kebudayaan Jepang yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat di kota Batam 

 

1.6.Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya perusahaan Jepang yang 

ada di kota Batam terhadap perkembangan perekonomian dan pengaruh terhadap 

kebudayaan di kalangan pekerja yang ada di kota Batam. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah :  

a. Memberikan sumbangan ilmiah untuk dapat meneliti bagaimana 
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pengaruh pengaruh perushaan asing terutama perusahan Jepang 

dalam meningkatkan perekonomian.  

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dalam pengaruh perusahaan asing terutama 

perusahaan Jepang dalam mengkatkan perekonomian.  

 

1.6.2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a) Bagi penulis  

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

pekerjaan dan kebudayaan  perusahaan asing terutama perusahaan 

Jepang.  

b) Bagi karyawan  

Dapat menambah wawasan tentang perusahaan asing terutama 

perusahaan jepang yang ada di Indonesia terutama yang ada di Kota 

Batam. 

 

1.7.Landasan Teori/ Konsep 

1.7.1. Pengertian Ekonomi  

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Pengertian Ekonomi adalah 

sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber 

daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan kehidupan manusia.yang ada di dunia . Ekonomi sangat 

penting untuk dikembangkan karena dampak positifnya terhadap 

pencapaian ekonomi berkelanjutan di Negara kita termasuk peningkatan 
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positif dalam kemajuan di suatu negara. 

(https://www.stiepasim.ac.id/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-parahli/)  

Menurut Para Ahli ada beberapa faktor yang mempenaruhi 

perkembangan ekonomi di suatu daerah/wilayah 

A. Sumber Daya Alam 

Sumber Daya Alam adalah sebuah faktor yang terbilang penting 

dan dimana akan mempengaruhi kemampuan perkembangan 

ekonomi yang dimiliki pada sebuah negara. Kemudian, sumber 

daya alam sendiri adalah sesuatu yang dimana kemudian 

diberikan manfaat yang dimana memiliki sebuah kepentingan 

dalam kegiatan untuk melakukan penyediaan terhadap bahan 

baku produksi sendiri. 

B. Sumber Daya Manusia 

Kemudian, selain adanya sumber daya alam, kemampuan dari 

sumber daya manusia sendiri adalah hal yang dimana kemudian 

memberikan pengaruh kepada pengembangan dari ekonomi pada 

sebuah negara. Selain itu, sumber daya manusia sendiri menjadi 

sebuah kemampuan yang dimana menjadi sebuah kunci 

kesuksesan dari pengembangan ekonomi tersebut. 

C. Sumber Daya Modal 

Kemudian, dari adanya sumber daya modal kemudian menjadi 

hal yang dimana dapat membantu pembangunan ekonomi itu 

sendiri yang dimana menjadi sebuah perkembangan bagi suatu 

negara itu sendiri 

D. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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Dengan adanya bantuan dari ilmu pengetahuan dan juga 

teknologi, hal tersebut kemudian menjadi sebuah alat yang 

dimana memiliki kemampuan daasar dalam melakukan 

pengolahan terhadap sumber daya alam yang dimana agar 

meimiliki kemampuan secara produktif, efektif dan juga menjadi 

efisien. 

1.7.2. Pengetian Budaya Kerja   

Kata budaya diambil dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah 

yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan akal dan budi manusia. Secara harfiah, budaya ialah cara hidup 

yang dimiliki sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun 

temurun kepada generasi berikutnya. Adapun perbedaan antara agama, 

suku, politik, pakaian, lagu, bahasa, bangunan, maupun karya seni itu 

akan membuat terbentuknyasuatubudaya. 

(https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-budaya.html) 

 

Kata budaya kerja yang memiliki arti yaitu suatu asumsi, nilai 

dan norma yang di lakukan berluang – ulang oleh pegawai atau karyawan 

yang di kembangkan dalam organisasi yang tercemin dari sikap dan 

perilaku, kepercayaan dan Tindakan yang terwujud sebagai kerja atau 

bekerja sebagai kekuatan untuk meningkatkan efiensi kerja. 

Menurut para ahli ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya kerja 

yaitu.  

a. Perilaku pemimpin 

Tindakan nyata dari seorang pemimpin biasanya akan 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-budaya.html
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menjadi cermin penting bagi para pegawai. 

b. Budaya Organisasi 

Setiap organisasi memiliki budaya kerja yang dibangun 

sejak lama. 

c. Budaya Luar 

Didalam suatu organisasi, budaya dapat dikatakan lebih 

dipengaruhi oleh komunitas budaya luar yang 

mengelilinginya. 

d. Proses pembelajaran. 

Pembelajaran pegawai harus tetap berlanjut. Untuk 

menghasilkan budaya kerja yang sesuai, para pegawai 

membutuhkan pengembangan keahlian dan 

pengetahuan.( https://www.jojonomic.com/blog/budaya-

kerja/ ) 

 

 

1.8.Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

pengisian angket dan kepustakaan. Hasil angket ini akan digunakan untuk 

memperoleh data data mengenai pengaruh perusahaan Jepang yang ada di 

Kota Batam dan juga mengenai pengaruh budaya kerja Jepang yang akan 

mempengaruhi kehidupan karyawan yang ada di Kota Batam Adapun 

target wawancara yang disebar sejumlah 50 orang. Sebagai sumber 

referensi utama penelitian ini ada buku , penulis juga menggunakan 

data-data yang berasal dari internet serta percakapan dengan karyawan 
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yang bekerja diperusahaan Jepang yang ada di Kota Batam.  

1.9.Sistematika Penulisan.  

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan 

keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dapat diketahui sebagai 

berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis menguraikan gambaran keseluruhan mengenai 

alasan pengambilan judul yang menggambarkan tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian penilitian, landasan teori, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Pada bab ini, penulis menguraikan sejarah dan perkembangan 

Perusahaan Jepang yang ada di kota Batam.  

BAB III: ANALISIS 

 PENGARUH HUBUNGAN INDONESIA JEPANG DALAM 

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM.  

 Pada bab ini, penulis menjabarkan peranan dan pengaruh hubungan 

Indonesia dan Jepang dalam meningkatkan perekonomian di kota Batam  

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang sekiranya dapat 

berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya 

 

 

 




