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ABSTRACT 

Development of economics represent an important matter especially developing to be this state 
earn parallel with other state in Asia State which go forward its economics in the reality non 
wide of state of its big region and amount of its big resident but State which is its resident is 
and wide of its region do not be big so like south korea and of malaytiia. Later; Then how 
developing countries with big resident and wide of big region also like India, Tndonesia, and 
Republic people of Cina ( RRC). 
K~y word: economic growth, earnings 

INTISARI 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang penting terutama negara sedang berkembang 
agar negara jni dapat sejajar dengan negara yang lain di Asia Negara yang maju ekonominya 
temyata bukan negara yang luas wilayahnya besar dan jumlah pcnduduknya besar tetapi 
Negara yang penduduknya sedang dan luas wilayahnya tidak begitu besar seperti korea selatan 
dan malaysia. Kemudian bagaimana negara berkembang dengan penduduk yang besar dan luas 
wilayah yang besar puila seperti India, Indonesia, dan Republik rakyat cina(RRC). 
Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, pendapatan 

PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi di negara
negara Asia merupakar· fenomena yang 
menarik di kaji, Asia terutama Asia Asia 
timur merupakan negara-negar berkembang 
yang mempunyai percepat pembangunan 
ekonominya yang mengagumkan dalam 
kurun waktu sekitar 20 tabun terakhil' ini, 
Negara tersebut seperti Cina Korea selatan 
taiwan dan akan diramal oleh pakar ekonomi 
akan menjadi negar-negara industri barn. 

Keadaan ini akan menarik negara
negara Asia di belahan lain yaitu di Asia 
Tenggara dan Asia Selatan akan mengikuti 
jejak dari rekannya yang berada di negara
negara Asia Timur, Indonesia di sebelah 

tenggara, dan India di sebelah selatan ye.ng 
berlomba-Iomba dalam membangun 
ekonominya. 

Dalam analisis penelitian ini dipiIih 
tiga negara Asia yaitu Indonesia India dan 
Cina karena ketiga negara ini mempunyai 
persamaan yaitu : Jumlah penduduk yang 
besar cian wilayah yang luas.Ketiga negara
negara ini dulu akan diramal menjadi negara 
yang maju dalam bidang ekonomi karena 
potensi sumber alam dan potensi tenaga 
kerja.Akan tetapi ramalan tersebut meleset 
karena temyata yang maju ekonominya 
malah negara-negara yang lebih kecil seperti 

. Korea Selatan, Malaysia, Taiwan. 
Dengan analisa model tipologi Klassen ini 
akan dapat dilihat empat klasifikasi yaitu : 












