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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total 

dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan  

penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi 

suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dengan 

kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan output per 

kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan 

pembangunan. Kondisi ini, ditunjukkan dengan masuknya dana ke dalam sistem 

ekonomi suatu negara 

Indonesia pernah memiliki suatu kondisi perekonomian yang cukup 

menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. 

Berdasarkan data dari badan statistik pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia sejak tahun 1986 sampai tahun 1989 terus mengalami peningkatan, 

yakni masing-masing 5,9% di tahun 1986 dan 1987, kemudian 6,9% di tahun 

1988 dan menjadi 7,5% di tahun 1989. Namun pada tahun 1990 dan 1991 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat angka yang sama yakni sebesar 

7,0%, kemudian tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, masing-masing tingkat 

pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 6,2%, 5,8%, 7,2%, 6,8%, dan 5,8%. 

Angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah seiring 

dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan kesempatan kerja yang 

terus meningkat, angka kemiskinan yang cukup berhasil ditekan, dan 

sebagainya. 
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 Namun perekonomian Indonesia akhirnya runtuh oleh terjangan krisis 

ekonomi yang melanda secara global di seluruh dunia pada tahun 1997. Ini 

ditandai dengan tingginya angka inflasi, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, 

tingginya angka pengangguran seiring dengan kecilnya kesempatan kerja, dan 

ditambah lagi dengan semakin membesarnya jumlah utang luar negeri Indonesia 

akibat kurs Rupiah yang semakin melemah karena utang luar negeri Indonesia 

semuanya dalam bentuk US Dollar. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu 

dan dinamika situasi dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik 

pascakrisis, namun pertumbuhannya tidak sebaik sebelum terjadinya krisis. 

Perbandingan kondisi ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah krisis dapat 

dilihat pada grafik PDB Indonesia sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 : Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 1986-2010 (%) 

Sumber : Indikator Ekonomi, BPS (diolah) 

 

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Indonesia dimulai dengan 

ditetapkannya Undang-Undang No.1 / tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
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Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 / tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut 

diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia dari waktu ke 

waktu yang kemudian menciptakan iklim investasi yang kondusif selama proses 

pembangunan di Indonesia. 

 Arus masuk modal asing (capital inflows) juga berperan dalam menutup 

gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, 

masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu 

akibat kurangnya modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan 

pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain sebagai perpindahan modal juga 

dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi. 

Akan tetapi apabila modal asing tersebut tidak dikelola dengan baik dapat 

menimbulkan dampak negatif yang besar terutama apabila terjadinya capital 

flows reversal, (Djamin, 1996). 

Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara-negara 

dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk memperkecil jarak ketertinggalannya di 

bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju. 

Upaya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut, yang umumnya 

diprakarsai pemerintah, agak terkendala akibat kurang tersedianya sumber-

sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumberdaya modal yang 

seringkali berperan sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi 

kekurangan sumberdaya modal ini, maka pemerintah negara yang bersangkutan 

berusaha untuk mendatangkan sumberdaya modal dari luar negeri melalui 

berbagai jenis pinjaman. 
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Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah 

Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja 

negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan 

yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka 

panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan 

berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Beberapa negara bahkan tercatat 

“aktif” dalam hal memberikan bantuan berupa pinjaman kepada Indonesia, baik 

di Asia, Eropa bahkan Amerika Serikat serta beberapa lembaga keuangan 

internasional lainnya. Indonesia merupakan negara “favorit” bagi para kreditor 

karena dibalik pinjaman luar negeri juga tersebut, tersirat kepentingan-

kepentingan politik yang akhirnya mempengaruhi arah kebijakan moneter dan 

fiscal Indonesia. Berikut beberapa Negara/lembaga pemberi pinjaman terbesar 

bagi Indonesia : 

 

Table 1.1 : Daftar Negara/Lembaga Kreditor (Pemberi Utang Luar Negeri) 
terbesar untuk Indonesia 

 
Negara  Persentase  

(%) 
Jumlah pinjaman 

(miliar US$) 
Jumlah 

Pinjaman (Rp 
triliun) 

Jepang 45,5 29.8 358
ADB (Asian 
Development Bank) 

16,4 10.8 129

World Bank 13.6 8.9 107
Jerman 7 3.1 37
Amerika Serikat 3.7 2.3 28
Inggris 1.7 1.1 13
Negara/lembaga lain 14.6 9.6 115
Sumber : UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 2010 
 
 

Utang Luar Negeri merupakan konsekuensi biaya yang harus dibayar 

sebagai akibat pengelolaan perekonomian yang tidak seimbang, ditambah lagi 



 

   

5

proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan konsisten. Pada era 

reformasi pun, ketika Indonesia bisa dikatakan telah lolos dari krisis moneter, 

dimana nilai tukar Rupiah mulai menguat kembali (krisis = Rp. 17.000,- per 1 

US$; pasca krisis Rp. 10.000,- per 1 US$) namun meskipun demikian, bayang-

bayang pasca krisis dan dampak yang ditimbulkan masih mempengaruhi 

stabilitas ekonomi Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya jumlah 

modal asing yang masuk ke Indonesia, hingga berakibat pada rendahnya 

produktivitas dalam negeri. Pada akhirnya Indonesia mengalami defisit 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan kegiatan produksi dalam negeri dan neraca 

pembayaran tetap harus berjalan, maka solusi dari para pengambil kebijakan pun 

memilih untuk melakukan pinjaman luar negeri. Periode 2001-2009, jumlah ULN 

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 total ULN 

Indonesia sebesar 58,791 milar USD dengan cicilan serta bunga yang 

dibayarkan sebesar 4,24 miliar USD. Berikutnya pada 2002 dan 2003 mengalami 

kenaikan masing-masing sebesar 63,763 miliar USD (cicilan + bunga sebesar 

4,57 miliar USD) dan 68, 914 miliar USD (cicilan+bunga sebesar 4,96 miliar 

USD). Selanjutnya jumlah ULN Indonesia mengalami penurunan dibanding 

periode sebelumnya, yaitu pada 2004 hingga 2007 sebesar 68,575 miliar USD – 

62, 25 miliar USD dan jumlah tersebut kembali mengalami kenaikan pada tahun 

berikutnya, sebagaimana ditunjukkan pada table berikut ini : 

 

Tabel 1.2 : Data Utang Luar Negeri Indonesia (2001-2009) 

Tahun Total Utang 
(miliar US$) 

Cicilan Utang + Bunga 
(miliar US$) 

2001 58,791 4,24
2002 63,763 4,57
2003 68,914 4.96
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Tahun Total Utang 
(miliar US$) 

Cicilan Utang + Bunga 
(miliar US$) 

2004 68,575 5,22
2005 63,094 5,63
2006 62,02 5,79
2007 62,25 6,32
2008 65,446 5,87
2009 65,7 5

Sumber : www.bps.go.id 

 

Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang 

luar negeri pemerintah telah meningkat drastis. Sehingga, pemerintah Indonesia 

harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri 

yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya 

tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun 

anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, 

khususnya para wajib pajak di Indonesia. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa utang luar negeri turut 

mendukung terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. 

Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara 

berkembang seperti di Indonesia, akumulasi utang luar negeri merupakan suatu 

gejala umum yang wajar. Hal tersebut disebabkan tabungan dalam negeri yang 

rendah tidak memungkinkan dilakukannya investasi yang memadai sehingga 

banyak pemerintah negara yang sedang berkembang harus menarik dana dan 

pinjaman dari luar negeri. Selain itu, defisit pada neraca perdagangan barang 

dan jasa yang tinggi berhubungan juga dengan dilakukannya impor modal untuk 

menambah sumber daya keuangan dalam negeri yang terbatas. 
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Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia 

ketiga, atau negara yang sedang berkembang merupakan negara miskin, dalam 

arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi, misalnya Indonesia. Banyak negara 

dunia ketiga (termasuk Indonesia) yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya 

alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya 

alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan 

secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum 

sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk 

mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas 

tinggi. 

Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya 

sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan, 

agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan 

berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi 

kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk 

lebih didayagunakan dan dikembangkan. Tetapi, pada banyak negara yang 

sedang berkembang, ketidaktersediaan sumberdaya modal seringkali menjadi 

kendala utama. Dalam beberapa hal, kendala tersebut disebabkan karena 

rendahnya tingkat pemobilisasian modal di dalam negeri. Beberapa 

penyebabnya antara lain :  

1. Pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, 

menyebabkan tingkat MPS (marginal propensity to save) rendah, dan 

pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan, juga 

rendah. 
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2. Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat, 

yang memang terbatas itu, tidak dapat didayagunakan secara produktif 

dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif. 

3. Kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi 

pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang kesulitan 

mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. 

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal 

merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan 

pembangunan ekonomi. Di mana pembangunan ekonomi yang sedang 

dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan 

yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan 

Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka 

pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang 

masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunaan ekonomi sangat 

besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan 

berusaha meningkatkan investasi. 

Pada pertengahan dekade 1980-an, modal asing yang masuk ke 

Indonesia masih didominasi oleh investasi langsung atau penanaman modal 

asing (PMA) dan pinjaman luar negeri (terutama pinjaman pemerintah). Baru 

setelah pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan/perbankan yang 

dimulai sejak awal 1980-an, yang antara lain membuat sektor tersebut, termasuk 

pasar modal, berkembang dengan pesat, arus modal swasta jangka pendek dari 

luar negeri mulai mengalir ke dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) 

sendiri, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 
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sampai akhir Juli 2006 meningkat menjadi US$ 3.713.4 juta dengan realisasi 

proyek yang telah disetujui pemerintah sebanyak 563 proyek. 

Salah satu dampak positif dari kehadiran PMA di Indonesia selama era 

Orde Baru adalah pertumbuhan PDB yang pesat, yakni rata-rata per tahun 

antara 7% hingga 8% yang membuat Indonesia termasuk negara di ASEAN 

dengan pertumbuhan yang tinggi (Gambar 1.2). Dengan tingkat pertumbuhan 

yang tinggi tersebut, rata-rata pendapatan nasional per kapita di Indonesia naik 

pesat setiap tahun, yang pada tahun 1993 dalam dollar AS sudah melewati 

angka 800. Pada tahun 1968 pendapatan nasional Indonesia per kapita masih 

sangat rendah, masih sedikit dibawah 60 dollar AS (Gambar 1.3). Tingkat ini jauh 

lebih rendah dibandingkan pendapatan di negara-negara berkembang lainnya 

saat itu, seperti misalnya India, Sri Langka dan Pakistan. Tetapi, akibat krisis, 

pendapatan nasional per kapita Indonesia menurun drastis ke 640 dollar tahun 

1998 dan 580 dollar AS tahun 1999. 

 

Gambar 1.2 : Pertumbuhan PDB Indonesia, 1965-1996 

 
Sumber : www.bps.go.id 
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Gambar 1.3 : Pendapatan Nasional per kapita Indonesia dalam dollar AS: 

1968-1999 
 

 
Sumber : www.bps.go.id 

 

Peran penting dari PMA sebagai salah satu sumber penggerak 

pembangunan ekonomi yang pesat selama era Orde Baru tidak bisa disangkal. 

Selama periode tersebut, pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia memang 

sangat pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi 

sejak tahun 1994 (Gambar 1.4). Juga, tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan 

investasi dan PMA pada khususnya di Indonesia selama era Orba tersebut 

didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan 

ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini 

sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya. 

 

Gambar 1.4 : Pertumbuhan Arus Masuk Net PMA ke Indonesia, 1984-2006     
(sebagai % PDB) 

 
Sumber : www.bps.go.id 
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Pesatnya arus masuk PMA ke Indonesia selama periode pra-krisis 1997 

tersebut tidak lepas dari strategi atau kebijakan pembangunan yang diterapkan 

oleh pemerintah waktu itu yang terfokus pada industrialisasi selain juga pada 

pembangunan sektor pertanian. Untuk pembangunan industri, pemerintah Orde 

Baru menerapkan kebijakan substitusi impor dengan proteksi yang besar 

terhadap industri domestik. Dengan luas pasar domestik yang sangat besar 

karena penduduk Indonesia yang sangat banyak, tentu kebijakan proteksi 

tersebut merangsang kehadiran PMA. Dan memang PMA yang masuk ke 

Indonesia terpusat di sektor industri manufaktur. Baru pada awal dekade 80-an, 

kebijakan substitusi impor dirubah secara bertahap ke kebijakan promosi ekspor. 

Peran penanaman modal asing / Foreign Direct Investment (PMA atau 

FDI) dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara maju dan berkembang 

telah banyak diutarakan dalam literatur pembangunan ekonomi nasional dan 

pembangunan ekonomi daerah. Lalu lintas modal asing antar negara dan antar 

lokalitas di dunia tersebut akan berlalu-lalang mengikuti dinamika perkembangan 

perusahaan-perusahaan lintas nasional (MNC)1 dan perusahaan global (global 

firms) yang dipermudah dengan globalisasi dan temuan teknologi. Bersama-

sama dengan investasi domestik dan investasi masyarakat, PMA masih 

merupakan pilihan strategic untuk memanfaatkan momentum kebangkitan 

perekonomian Indonesia di masa datang (Suryana, 2001).   

Permintaan konsumen dari negara-negara maju sampai saat ini telah 

menjadi sumber inisiatif terciptanya rekor arus FDI pada tahun 2005. Arus masuk 

                                                 
1Perusahaan MNC merupakan satu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi 

barang-barang kebutuhan konsumen dan memasarkan produk maupun jasa terkait ke berbagai 
negara di penjuru dunia. 1 
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meningkat dari 441,7 milyar dollar AS pada tahun 2003 menjadi 573,2 milyar 

dollar AS pada tahun 2005. Jumlah ini setara dengan 63,9% dari total arus 

masuk FDI dunia. Lambat laun dengan meningkatnya daya beli dan permintaan 

barang impor dari para konsumen di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, 

seperti China, India, Vietnam, Thailand dan Indonesia, FDI mulai meningkat 

secara berangsur, mencapai 16,3% dari arus masuk FDI global pada tahun 2005. 

Kesempatan bisnis global yang semakin terbuka ini sayangnya masih didominasi 

oleh kehadiran perusahaan-perusahaan MNC tersebut.          

 Berdasarkan uraian tersebut di atas tidak dapat dipungkiri bahwa 

berbagai komponen dalam neraca pembayaran turut mempengaruhi keadaan 

perekonomian di suatu negara. Negara-negara yang umumnya merupakan 

negara yang sedang berkembang masih terus berusaha untuk menyempurnakan 

ekonomi internasionalnya (Hamdy, 2001). 

Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan, studi ini mencoba untuk 

membahas masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam hubungannya 

dengan utang luar negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (PMA) 

dengan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) dan 

Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana pengaruh utang luar negeri (foreign debt) dan penanaman 

modal asing (foreign direct investment) secara simultan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia? 
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b. Bagaimana pengaruh utang luar negeri (foreign debt) secara parsial 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 

c. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (foreign direct investment) 

secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri (foreign debt) dan 

penanaman modal asing (foreign direct investment) secara simultan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

b. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri (foreign debt) secara parsial 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

c. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (foreign direct 

investment) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah terutama bagi instansi-instansi terkait. 

2. Sebagai masukan bagi masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui 

kondisi perekonomian Indonesia yang berhubungan dengan utang luar 

negeri dan PMA. 
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3. Untuk menambah wawasan penulis dalam perekonomian Indonesia 

khususnya yang berhubungan dengan utang luar negeri dan penanaman 

modal asing. 

4. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang sedang meneliti topik yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

 Arus sumber-sumber keuangan internasional suatu negara diwujudkan 

dalam dua bentuk, yakni (1) penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak 

swasta (private foreign investment) dan investasi portofolio, terutama berupa 

penanaman modal asing (PMA) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional 

dan (2) bantuan pembangunan resmi pemerintah dan swasta (public 

development assistance) atau bantuan/pinjaman luar negeri yang berasal dari 

pemerintah negara secara individual atau beberapa pihak negara multilateral, 

melalui perantara lembaga keuangan atau bisa lembaga-lembaga independen 

maupun swasta (Todaro, 2000). 

 Arus modal ke Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka 

berwujud investasi langsung (foreign direct investment/FDI), deposito asing pada 

bank-bank komersial dalam negeri (foreign deposits/FD), dalam bentuk 

pinjaman/utang baik swasta maupun pemerintah (UI) dan investasi dalam pasar 

uang dan pasar modal dalam negeri (IM) (Hulu, 1997). Bagi negara yang relatif 

terbatas stok tabungan dalam negeri, maka FDI, FD, UI, dan IM sangat 

diperlukan untuk pembiayaan investasi. Dari keempat jenis pemasukan modal 

luar negeri tersebut, FDI yang paling diunggulkan karena secara langsung 

membantu peningkatan kesempatan kerja dalam negeri dan teknik 

pengendaliannya terstruktur serta resiko kekhawatiran FDI juga relatif rendah. 
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 Sumbangan positif dari PMA (Todaro, 2000) antara lain : 

1. PMA berperan mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara 

tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual tabungan 

domestik yang dapat dimobilisasikan. 

2. Mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan 

dengan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan 

luar negeri netto. 

3. Mengisi kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan 

jumlah pajak aktual yang dapat dikumpulkan. 

4. Mengisi kesenjangan di bidang manajemen, semangat kewirausahaan, 

teknologi produksi, keterampilan kerja, dan lainnya. 

ULN didefinisikan sebagai sebuah pinjaman konsesional dan bantuan 

pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang secara umum ditujukan untuk 

mengalihkan sumber-sumber dari negara-negara kaya ke negara-negara dunia 

ketiga, dengan tujuan utamanya pembangunan dan atau pemerataan 

pendapatan. 

Perekonomian Indonesia yang didanai utang memang membuktikan 

tumbuh dengan pesat, bahkan Indonesia pun turut disebut-sebut sebagai calon 

negara industri baru. Pendapatan masyarakat  meningkat, jumlah dan 

persentase penduduk miskin pun dinyatakan menurun. Kemudian, untuk 

menampung surplus modal dari perputaran roda sistem perekonomian yang 

berkembang secara progresif ini, maka disediakan kemudahan-kemudahan baru 

bagi lembaga-lembaga keuangan, termasuk soal prosedur pendirian bank 

swasta. 
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Sitanggang (2007) meneliti tentang Analisis Peranan Modal Asing terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

kontribusi dari ULN serta investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia adalah dengan upaya penyederhanaan proses pengurusan izin-izin 

dan adanya keterpaduan koordinasi antar departemen melalui pemotongan jalur 

birokrasi, serta diterapkannya intensif perpajakan yang transparan dalam bentuk 

tax holiday yang masih baru untuk beberapa tahun. Disamping itu investasi asing 

mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetatan 

manajemen, misalnya dengan pengembangan kualitas dan produktivitas sumber 

daya manusia, mendukung teknolohi yang diterapkan, sehingga rencana alih 

teknologi dapat terlaksana dengan baik.  

Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Kustituanto dan Istikomah 

(1999) dengan judul Peranan PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

selama tahun 1977-1996. Diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

1) Bantuan luar negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan dalam jangka 

panjang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh bantuan luar 

negeri terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung seketika, 

melainkan membutuhkan selang waktu. 

2) Investasi asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal tersebut disebabkan 

beberapa factor : 

a. Risk country, yaitu pasar domestic yang kecil sehingga 

menyebabkan rate of return dari modal rendah dan kurang 
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tersedianya fasilitas pendukung, seperti transportasi, tenaga kerja 

terampil dan teknologi. 

b. Pengembangan penanaman modal asing di Indonesia masih 

terhambat oleh rumitnya proses pengurusan izin-izin akibat 

birokrasi yang berbelit-belit serta kurangnya keterpaduan 

koordinasi antar departemen yang terkait. 

c. Masih minimnya informasi tentang sumber-sumber dana dari 

sector perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

pembiayaan proyek. 

d. Rendahnya kualitas dan produktivitas SDM sehingga rencana alih 

teknologi belum terlaksana dengan baik, serta terjadinya 

persaingan yang semakin ketat dalam menarik investasi asing 

baik oleh negara maju maupun negara berkembang. 

3) Tabungan domestik mempunyai pengaruh yang signifikan teradap 

perumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa tabungan domestic terhadap pertumbuhan 

ekonomi tidak berlangsung seketika , melainkan membutuhkan selang 

waktu. 

Tambunan (2007) meneliti tentang daya pengaruh positif PMA terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif tersebut dapat ditunjukkan melalui 

beberapa jalur, antara lain: 

1. Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti juga 

penambahan output atau produk domestic bruto (PDB), total ekspor (X) dan 

kesempatan kerja (KK). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan X 

berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya peningkatan 
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kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) 

dan impor (M).  

2. Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai 

berikut: adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri 

terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku 

dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh 

sektor-sektor lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka 

dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di 

pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik 

lainnya; jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah 

terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output 

agregat di negara penerima. Dalam kata lain, semakin besar komponen M 

dari sebuah proyek PMA, atau semakin besar ”kebocoran” dari keterkaitan 

produksi antara PMA dengan ekonomi domestik, semakin kecil efek 

penggandaan tersebut.  

3. Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru 

tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: 

peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat 

dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. 

4. Keempat, peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan 

knowledge lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat 

pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Saat 

pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka 

mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan PMA ke 

perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting 
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antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan 

menengah, seperti kasus PT Astra Internasional dengan banyak 

subkontraktor skala kecil dan menengah. 

Investasi memang sangat penting sebagai motor utama perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Walaupun pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga dan pengeluaran pemerintah juga penting, tetapi tanpa investasi 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak bisa tercapai. Namun demikian, 

harus diakui bahwa PMA, khususnya dari negara-negara maju, tetap lebih 

penting daripada PMDN, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia 

karena tiga alasan utama. Pertama, PMA membawa teknologi baru dan 

pengetahuan lainnya yang berguna bagi pembangunan di dalam negeri. Kedua, 

pada umumnya PMA mempunyai jaringan kuat dengan lembaga-lembaga 

keuangan global, sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan di 

Indonesia. Ketiga, bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang 

berorientasi ekspor, biasanya mereka sudah memiliki jaringan pasar global yang 

kuat, sehingga tidak ada kesulitan dalam ekspor. 

Selain itu penelitian dari Atmadja (2000) mengenai perkembangan dan 

dampak utang luar negeri (ULN) Indonesia, menyatakan bahwa : 

1. Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah 

memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan 

ekonomi nasional. Sehingga dengan terlaksananya pembangunan ekonomi 

tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat bertumbuh selama tiga 

dasawarsa sebelum terjadinya krisis ekonomi. 

2. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang didahului oleh krisis moneter di 

Asia Tenggara, telah banyak merusakkan sendi-sendi perekonomian negara 
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yang telah dibangun selama PJP I dan awal PJP II. Penyebab utama 

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, juga sebagian negara-negara di 

ASEAN, adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Defisit 

current account ditutup dengan surplus capital account, terutama dengan 

modal yang bersifat jangka pendek (portfolio invesment), yang relatif 

fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi rush akan mengancam posisi cadangan 

devisa negara, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata 

uang nasional terhadap valuta asing. Hal inilah yang menyebabkan beban 

utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, 

bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah. 

3. Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin 

memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus 

dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, semasa krisis ekonomi, 

utang luar negeri itu harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana dari 

luar negeri, yang artinya sama saja dengan utang baru, karena pada saat 

krisis ekonomi penerimaan rutin pemerintah, terutama dari sektor pajak, tidak 

dapat ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan anggaran belanjanya. 

 

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

 Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi 

jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam 

perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik 

Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. 
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 Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas 

barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam 

suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta 

Pendapatan Nasional (National Income). 

 Definisi PDB yaitu seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai 

sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu 

domestik atau agregat. 

 

A. Mengukur Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

 Salah satu kegunaan penting dari data-data pendapatan nasional adalah 

untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari 

tahun ke tahun. Dalam penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pada 

harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Apabila menggunakan harga 

berlaku, maka nilai pendapatan nasional menunjukkan kecenderungan yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh 

pertambahan barang dan jasa dalam perekonomian serta adanya kenaikan-

kenaikan harga yang berlaku dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional 

berdasarkan harga tetap yakni penghitungan pendapatan nasional dengan 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu (tahun dasar) yang 

seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada 

tahun-tahun berikutnya. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh secara harga 

tetap ini dinamakan pendapatan nasional riil.  

Perhitungan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulanan dan 

tahunan. Adapun konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam satu periode  

yaitu : 
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di mana: 

Gt     = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan) 

PDBRt     = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga konstan) 

PDBRt-1    = PDBR satu periode sebelumnya 

 

 Jika interval waktu lebih dari satu periode maka perhitungan pertumbuhan 

ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan eksponensial : 

 

2
0 )1( rPDBRPDBR t +=  

di mana: 

PDBRt  = PDBR periode t  

PDBR0 = PDBR periode 0 

r  = tingkat pertumbuhan 

t  = jarak periode 

 

 Perhitungan PDB dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: 

a. PDB menurut harga berlaku 

Di mana PDB dengan faktor inflasi yang masih terkandung didalamnya. 

b. PDB menurut harga konstan 

Di mana PDB dengan meniadakan faktor inflasi. Artinya pengaruh 

perubahan harga telah dihilangkan. 
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 Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional atau regional, maka 

ada tiga metode pendekatan yang dipakai : 

 

a) Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan 

sektor ekonomi produktif dalam wilayah suatu negara. Secara matematis : 

 

NI = P1Q1 + P2Q2 + … + Pn Qn 

Di mana : 

NI  = PDB (Produk Domestik Bruto) 

P1, P2,…, Pn = Harga satuan produk pada satuan masing-masing sector 

ekonomi 

Q1, Q2,…,Qn = Jumlah produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi 

Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya 

perhitungan ganda. 

 

b) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Metode ini dihitung dengan menjumlah besarnya total pendapatan atau 

balas jasa setiap faktor-faktor produksi. Secara matematis : 

Y = Yw + Yr + Yi + Yp 

Di mana: 

Y = Pendapatan nasional atau PDB 

Yw = Pendapatan upah / gaji 

Yr = Pendapatan sewa 

Yi = Pendapatan bunga 
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Yp = Pendapatan laba atau profit 

 

c) Pendekatan Pengeluaran  

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang 

dilakukan berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Secara matematis : 

 

Y = C + I + G + (X – M) 

Di mana : 

Y = PDB (Pendapatan Domestik Bruto)  

C = Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen untuk konsumsi 

I = Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan untuk investasi 

G = Pengeluarana Rumah Tangga Pemerintah 

(X-M) = Ekspor netto atau pengeluaran rumah tangga luar negeri 

Yang dihitung hanya nilai transaksi-transaksi barang jadi saja, untuk menghindari 

adanya perhitungan ganda. 

 

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori Harrod-Domar 

Teori Harrod – Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro 

Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Harrod-Domar 

melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Aspek 

utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut 

peranan investasi (I) dalam jangka panjang. Menurut Harrod-Domar, 

pertumbuhan ekonomi (ΔY/Y) dapat dicapai dengan adanya keseimbangan 

antara dana pembangunan yang tersedia (s yang diukur oleh persentasenya 
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terhadap produksi nasional) dengan incremental capital output ratio (k) yaitu 

jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output,  

dengan rumus :  

ΔY/Y  =  s/k. 

Teori Harrod-Domar selanjutnya dikembangkan oleh beberapa ekonom 

seperti Hollis Chenery dan Alan Strout, yang mengelompokkannya dalam empat 

pemkiran dasar. Pertama, sumber dana eksternal dapat dimanfaatkan oleh 

Negara sedang berkembang sebagai suatu dasar yang signfikan untuk memacu 

kenaikan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk menjaga dan 

mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan perubahan 

dan perombakan yang substansial dalam struktur produksi dan perdagangan. 

Ketiga, modal asing dapat berperan penting memobolisasi sumber dana dan 

transformasi structural. Keempat, kebutuhan akan modal asing akan menurun 

setelah perubahan struktural terjadi. 

 

2.1.2 Neraca Pembayaran (Balance of Payment) 

A. Pengertian 

 Arus internasional dari barang, jasa serta modal dicatat dalam neraca 

pembayaran (balance of payment) yang merupakan catatan sistematik dari 

transaksi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) 

suatu negara untuk periode tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran 

adalah suatu neraca yang khusus dirancang untuk merangkum transaksi 

finansial penduduk (pelaku ekonomi secara keseluruhan termasuk pemerintah) 

dari suatu negara dengan keseluruhan penduduk atau pelaku ekonomi dari 

negara-negara lain. 
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Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, bank dunia, dan 

negara-negara donor juga menggunakan neraca pembayaran sebagai salah satu 

indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu 

negara. Selain itu, neraca pembayaran juga merupakan salah satu indikator 

fundamental suatu negara disamping variabel-variabel ekonomi makro lainnya, 

seperti pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik. Oleh karena itu, neraca 

pembayaran sangat berguna karena menunjukkan struktur dan komposisi 

transaksi ekonomi dan posisi keuangan suatu negara. 

Pada dasarnya neraca pembayaran ini dibagai dalam tiga komponen 

dasar, yaitu: 

1. Neraca transaksi berjalan (current account), yaitu sebuah neraca yang 

berfokus pada transaksi ekspor dan impor (barang maupun jasa), 

pendapatan investasi, pembayaran cicilan dan pokok utang luar negeri, 

serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke luar negeri. Hasil dari 

perhitungan komponen ini akan menciptakan saldo dari neraca transaksi 

berjalan. 

2. Neraca modal (capital account), yaitu neraca yang mencatat nilai 

investasi pihak swasta asing langsung (foreign direct investment) 

terutama investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, 

investasi portofolio, dan investasi jangka pendek lainnya, pinjaman luar 

negeri yang diberikan perbankan swasta nasional, bantuan dan hibah dari 

pemerintah negara lain serta dari lembaga-lembaga donor multilateral 

seperti IMF, bank dunia. Komponen tersebut di atas merupakan arus 

modal masuk (capital inflow) bagi neraca modal yang nilainya kemudian 
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dikurangi nilai modal keluar (capital outflow) dimana saldo kedua 

transaksi ini merupakan saldo neraca modal. 

3. Neraca tunai (cash account) atau neraca cadangan internasional 

(international reserve account), yaitu transaksi penyeimbang yang 

menunjukkan nilai cadangan devisa suatu negara. Angka positif pada 

naraca ini menunjukkan defisit neraca pembayaran atau pengurangan 

volume cadangan dan angka negatif menunjukkan surplus atau 

penambahan volume cadangan. 

Neraca pembayaran berpokok pada dua hal, yaitu: 

a) Neraca pembayaran mencakup barang dan jasa akhir maupun antara. 

Dengan demikian bukan merupakan indikator langsung dari 

kesejahteraan ekonomi suatu negara. 

b) Ketidakseimbangan di dalam neraca pembayaran mencerminkan surplus 

dan defisit, bukan untung dan rugi. Hal ini karena ukuran neraca 

pembayaran mencatat arus masuk keluar barang dan jasa serta modal 

untuk suatu negara bukan syarat-syarat mengenai arus barang, jasa dan 

modal tersebut. 

 

2.1.3 Utang Luar Negeri (Foreign Debt) 

A. Pengertian 

Utang pada dasarnya adalah suatu alternatif yang dilakukan karena 

berbagai alasan yang rasional. Dalam alasan-alasan yang rasional itu ada 

muatan urgensi dan ada pula muatan ekspansi. Muatan urgensi tersebut 

maksudnya ialah utang dipilih mungkin sebagai sumber pembiayaan karena 

derajat urgensi kebutuhan yang membutuhkan penyelesaian segera. Sedangkan 
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muatan ekspansi berarti utang dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang 

melalui berbagai hitungan teknis dan ekonomis dianggap dapat memberikan 

keuntungan. 

Dalam neraca pembayaran suatu negara, current account cukup 

dipengaruhi oleh tabungan dan investasi. Jika tabungan nasional lebih kecil 

daripada investasi domestik maka selisih tersebut merupakan defisit transaksi 

berjalan. Tabungan nasional di beberapa negara berkembang umumnya sangat 

rendah karena umumnya negara berkembang miskin akan modal. Sedangkan 

peluang investasi produktif begitu melimpah. Untuk memanfaatkan peluang 

investasi ini, kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang tidak hanya 

mengandalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunannya dari dalam negeri 

saja tetapi juga bantuan luar negeri. Pinjaman luar negeri tersebut nantinya 

diharapkan dapat dilunasi melalui keuntungan dari investasi baik pinjaman pokok 

maupun pembayaran bunga pinjamannya. 

 Pinjaman atau bantuan luar negeri dapat berupa pinjaman pemerintah 

resmi seperti official development assistance (ODA), yakni pinjaman yang 

diberikan oleh pemerintah asing maupun lembaga-lembaga keuangan 

internasional (multilateral) kepada pemerintah penerima bantuan yang dapat 

bersyarat lunak maupun kurang lunak. Selain itu dapat berupa non official 

development assistance (non-ODA), yakni pinjaman yang diterima secara 

bilateral dari bank atau kreditor luar negeri dengan syarat-syarat menurut 

pinjaman komersial atau syarat-syarat berat, termasuk kredit ekspor dari luar 

negeri. 

 Pinjaman luar negeri ini tergantung pada syarat-syarat pinjaman dari 

bantuan yang bersangkutan, yakni menyangkut tingkat suku bunga (interest 
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rate), masa tenggang waktu (grace period) – jangka waktu yang tidak perlu 

dilakukan pencicilan utang serta jangka waktu pelunasan utang (amortization 

period) – jangka waktu dimana pokok utang harus dibayar lunas kembali secara 

cicilan. 

 Transaksi pinjam meminjam di atas kertas memang kelihatannya 

menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Tetapi banyak pinjaman juga 

yang tidak bisa dibenarkan. Seperti contoh, ada yang menggunakan untuk sektor 

investasi yang secara ekonomis tidak memberi keuntungan, atau impor barang 

konsumsi yang tidak menghasilkan laba untuk pembayaran nantinya. Selain itu 

juga rendahnya tingkat bunga nasional diakibatkan penerapan kebijakan yang 

keliru sehingga membuat suatu negara semakin tergantung pada utang luar 

negeri. 

Untuk menentukan dan mengatur terlaksananya pengelolaan pinjaman 

luar negeri yang baik dan efektif perlu dilakukan berbagai hal, antara lain yaitu: 

1. Memproyeksikan secara teliti profil waktu dari kewajiban-kewajiban 

pembayaran utangnya. 

2. Memperkirakan penerimaan hasil ekspor, penerimaan dalam negeri dan 

akses di masa mendatang dalam berbagai sumber pembiayaan. 

3. Memonitor potensi-potensi untuk pembayaran kembali utang-utangnya. 

Ketiga hal ini bertujuan untuk mengambil manfaat dari pinjaman baru 

dengan syarat-syarat yang lebih baik, menyesuaikan jangka waktu pelunasan 

utang terhadap penerimaan yang dihasilkan proyek-proyek yang dibiayai dengan 

pinjaman, serta menanggulangi kekurangan-kekurangan hasil ekspor dalam 

membiayai kekurangan impor. 
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B. Peranan Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Alasan Dilakukannya 
Utang Luar Negeri (Foreign Debt) 
 

 Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pembangunan di negara-

negara berkembang, bantuan luar negeri terutama dianalisa dan ditinjau dari 

sudut manfaatnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara untuk 

mencapai tujuannya. Ditinjau dari sudut ini, terdapat dua peranan utama dari 

bantuan luar negeri, yaitu: 

1. Mengatasi masalah kekurangan tabungan (saving gap), dan 

2. Mengatasi masalah kekurangan mata uang asing (foreign exchange gap). 

Yang mana kedua masalah yang diharapkan dapat diatasi dengan melakukan 

pengajuan utang luar negeri itu disebut dengan ‘masalah jurang ganda’ (The two 

gaps problem). 

 Kegiatan untuk memberikan bantuan luar negeri oleh negara-negara maju 

kepada negara-negara yang sedang berkembang dilakukan dengan berbagai 

alasan, antara lain yaitu: 

1. Membantu negara-negara yang menerima bantuan untuk mempercepat 

pembangunan ekonominya. 

2. Membantu mengeratkan hubungan ekonomi dan politik diantara negara 

yang menerima dan memberi bantuan. 

3. Membendung pengaruh ideologi yang bertentangan dengan yang dianut 

oleh negara pemberi bantuan. 

Utang luar negeri bukan hanya dibutuhkan dalam proses perdagangan, 

tetapi juga dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara untuk menunjang 

proses produksi dalam negeri. Artinya, utang luar negeri merupakan mata rantai 

yang menghubungkan kegiatan internal dan eksternal perekonomian suatu 

negara. Dalam pemahaman ini sulit sekali menyatakan bahwa suatu negara bisa 
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saja tidak berutang sama sekali. Tetapi jelas sekali bahwa jumlah dan 

pemanfaatan utang tersebut harus dikendalikan dan dikelola secara benar 

sehingga justru tidak menjadi beban yang berkepanjangan. 

 

2.1.4 Pengaruh Penanaman Modal Asing (Foreign Investment) 

A. Pengertian 

 Arus sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. 

Yang pertama adalah penanaman modal asing “langsung” atau PMA, yang biasa 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional (atau biasa juga 

disebut perusahaan transnasional, yaitu suatu perusahaan besar yang berkantor 

pusat berada di negara-negara maju asalnya, sedangkan cabang operasi atau 

anak-anak perusahaannya tersebar di berbagai penjuru dunia). Dana investasi ini 

langsung diwujudkan dengan berupa pendirian pabrik, pengadaan fasilitas 

produksi, pembelian mesin-mesin dan sebagainya. Investasi asing swasta ini 

bisa juga berupa investasi portofolio (portofolio investment) yang dana 

investasinya tidak diwujudkan langsung sebagai alat-alat produksi, melainkan 

ditanam pada aneka instrumen keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat 

deposito, surat promes investasi, dan sebagainya. 

Sedangkan yang kedua adalah bantuan pembangunan resmi pemerintah 

(public development assistance) atau bantuan/pinjaman luar negeri (foreign aid) 

yang berasal dari pemerintahan suatu negara secara individual atau dari 

beberapa pihak secara bersama (multilateral) melalui perantara lembaga-

lembaga independen atau swasta. 

Pertumbuhan penanaman modal asing secara langsung yakni yang dana-

dana investasinya langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau 
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pengadaan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka 

pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku dan 

sebagainya, (untuk membedakan dengan investasi portofolio) berlangsung 

dengan cepat khususnya masa sebelum krisis ekonomi. Pada kenyataannya, 

dana investasi asing akan selalu tertuju ke negara-negara atau kawasan yang 

menjanjikan tingkat hasil finansial dan kadar kepastian paling tinggi. 

Pada dasarnya, investasi (penanaman modal) secara langsung ini jauh 

lebih kompleks dari sekedar transfer modal ataupun pendirian bangunan pabrik 

dari suatu perusahaan asing di wilayah suatu negara berkembang. Perusahaan-

perusahaan raksasa tersebut juga membawa teknik atau teknologi produksi yang 

lebih canggih, selera dan gaya hidup, jasa-jasa manajerial, serta berbagai 

praktek bisnis termasuk pemberlakuan dan pengaturan perjanjian kerjasama dan 

sebagainya. 

Investasi asing langsung juga dapat berarti bahwa perusahaan dari 

negara penanam modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan 

terhadap asset (aktiva) yang ditanam di negara lain. Dengan cara demikian, 

investasi asing langsung dapat mengambil beberapa bentuk diantaranya 

pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan investor memiliki mayoritas 

saham, pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang hanya 

dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara investor untuk secara khusus di 

negara lain, atau dapat juga menaruh asset tetap di negara lain oleh perusahaan 

dari negara investor. 

Menurut analisa neo-klasik tradisional, penanaman modal asing secara 

langsung merupakan hal yang sangat positif, karena hal tersebut dapat mengisi 
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kekurangan tabungan yang dihimpun dari dalam negeri dan juga dapat 

menambah devisa serta membantu pembentukan modal domestik bruto. 

 

C. Kebijakan Pemerintah Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) di 
Indonesia 

 
Pemerintah selalu mengupayakan arus modal masuk ke Indonesia semakin 

besar, ini diharapkan agar sesuai dengan semakin meningkatnya dana yang 

dibutuhkan untuk pembangunan, terutama untuk pembangunan di bidang 

ekonomi. Sesuai dengan kebutuhan dana pembangunan tersebut, maka 

pemerintah selalu berusaha untuk menarik dana investor asing dengan 

memberikan berbagai kemudahan melalui berbagai kebijakan. 

Adapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang penanaman modal 

asing yaitu Undang-Undang no.1 tahun 1967. Penanaman modal asing (PMA) 

yang dimaksudkan hanya investasi yang meliputi penanaman modal asing 

secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang yang 

digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dengan pengertian 

bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko atas penanaman 

modal asing tersebut. 

Adapun yang dibahas pada Undang-Undang ini antara lain adalah:  

1. Undang-Undang ini dengan jelas tidak mengatur perihal kredit atau 

peminjaman modal, melainkan hanya mengatur tentang Penanaman 

Modal Asing. 

2. Dengan demikian memberi kemungkinan perusahaan-perusahaan 

tersebut dijalankan dengan modal asing sebelumnya. 

3. Penanaman modal secara langsung (direct investment) dalam hal ini 

bukan hanya modal tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan 
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dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya memperoleh 

persetujuan dari pemerintah Indonesia dan sejauh mana kebutuhannya 

tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. 

4. Penggunaan kredit dan resikonya ditanggung oleh investor tersebut. 

Penanaman modal asing dalam Undang-Undang ini juga sebagai alat 

pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari devisa Indonesia. 

Alat-alat perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing 

serta bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia, 

selama alat-alat tersebut dibiayai oleh kekayaan devisa Indonesia. Bagian dari 

perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer 

tetapi digunakan untuk membiayai kembali perusahaan di Indonesia. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Studi mengenai pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh banyak peneliti 

dengan menggunakan variable-variabel yang variatif. Secara ringkas disajikan 

ringkasan penetian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dan inspirasi dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

Sutawijaya (2007) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ekspor, 

Impor dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-

2006. Dalam menguji apakah investasi swasta, investasi pemerintah, ekspor 

migas dan ekspor non migas mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi maka spesifikasi model yang akan ditaksir diformulasikan 

dalam bentuk logaritma natural. Persamaan inilah yang akan digunakan untuk 

melihat pengaruh investasi swasta, investasi pemerintah, ekspor migas dan 

ekspor non migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil 
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operasional model pertumbuhan ekonomi tersebut, makan diperoleh beberapa 

hasil, yaitu sebagai berikut : 

1. Investasi swasta, investasi pemerintah, ekspor migas, ekspor non migas 

secara bersamasama berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Tiga dari empat variabel independen, yaitu investasi swasta, investasi 

pemerintah dan ekspor non migas berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang secara statitistik sangat 

signifikan. Sedangkan variabel independen yang tidak berpengaruh 

berpengaruh secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 

variabel ekspor migas. 

3. Investasi swasta akan memberi dampak yang lebih besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yaitu memberi pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi sebesar sebesar 0,306%. Sedangkan investasi 

pemerintah memberikan konstribusi positf terhadap pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,084%. Kontribusi yang terkecil berasal dari perubahan 

ekspor non migas, yaitu memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,082% jika masing-masing variabel diatas berubah 

sebesar 1%. 

Yunan (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 1985 – 

2007. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang dianalisis adalah kredit perbankan, nilai ekspor, pengeluaran pemerintah 

dan jumlah tenaga kerja. 
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Dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), maka model 

tersebut di operasikan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kredit perbankan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian jika penyaluran 

kredit oleh perbankan semakin meningkat, maka pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat. 

2. Nilai ekspor berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia akan semakin meningkat dengan meningkatnya 

pengeluaran pemerinah. 

4. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berarti semakin banyak 

jumlah tenaga kerja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin 

meningkat. 

 

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu dan 
Sekarang 

 
Nama, Judul Variabel penelitian Alat 

analisis 
Hasil 

Adrian Sutawijaya 
(2007), Pengaruh 
Ekspor, Impor dan 
Investasi terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Indonesia Tahun 
1980-2006 

Y = pertumbuhan 
ekonomi 
X1 = ekspor 
X2 = impor 
X3 = investasi 
 
 
 

- Uji F 
- Uji T 

Semua variable 
independen (kecuali 
ekspor migas), yaitu 
investasi swasta, 
investasi pemerintah 
dan ekspor non migas 
berpengaruh positif 
terhadap variabel 
dependen, yaitu 
pertumbuhan ekonomi  
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Nama, Judul Variabel penelitian Alat 
analisis 

Hasil 

Yunan (2009), 
Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Indonesia Tahun 
1985-2007 

Y = pertumbuhan 
ekonomi 
X1 = kredit 
perbankan 
X2 = ekspor 
X3 = pengeluaran 
pemerintah 
X4 = jumlah 
tenaga kerja 
 
 
 

OLS 
(Ordinary 
Least 
Square) 

Kredit perbankan, 
ekspor, pengeluaran 
pemerintah dan jumlah 
tenaga kerja 
berpengaruh positif dan 
signifikan (kecuali 
ekspor) terhadap 
pertumbuhan ekonomi 

 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian terdahulu 

dengan menggunakan periode penelitian dan variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan data yang 

terbaru sehingga dapat mencerminkan kondisi nyata yang sedang terjadi. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Pertumbuhan ekonomi (PDB) dipengaruhi oleh ULN dan PMA. ULN 

dapat berupa ODA (official development assistance) yaitu pinjaman yang 

diberikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan internasional kepada 

pemerintah pengutang/penerima bantuan dan disertai syarat-syarat tertentu 

yang telah disepakati,  dan non-ODA (non official development assistance) 

pinjaman yang diterima secara bilateral dari bank atau kreditor luar negeri 

dengan syarat-syarat menurut pinjaman komersial. Sedangkan PMA berupa 

investasi langsung (direct investment), yaitu investasi dalam bentuk alat-alat 

produksi, seperti pembelian lahan untuk; pembukaan pabrik-pabrik; dan 

pengadaan mesin-mesin serta fasilitas-fasilitas produksi lainnya. Selain itu 

PMA juga berupa investasi portofolio (portofolio investment) yaitu investasi 
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berupa instrumen-insttrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan surat-

surat berharga lainnya. 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  Secara Simultan 

  Secara Parsial 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Utang luar negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (foreign direct 

investment) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2. Utang luar negeri (foreign debt) secara parsial berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

3. Penanaman modal asing (foreign direct investment) secara parsial 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

Utang luar negeri 

(foreign debt) 

(X1) 

Penanaman modal asing  

(foreign direct investment)  

(X2) 

 
Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia  
(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan 

dalam pengumpulan data dan informasi empiris untuk memecahkan 

permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai utang luar negeri (foreign 

debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai determinan pertumbuhan 

ekonomi periode 1986-2011. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (time series data). 

Menurut Arifianto (2012) data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dalam 

hal ini data yang diperoleh maupun laporan penelitian yang mendukung 

penelitian ini. 

Kurun waktu time series data penelitian ini adalah 25 tahun (dari tahun 1986 

sampai 2011). 

 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan sarana untuk mencari data yang akan dibutuhkan. 

Sumber data penelitian ini diambil dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan 
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Bank Indonesia, serta berbagai situs yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan melakukan pencatatan 

langsung mengenai data yang dipergunakan seperti data jumlah utang luar 

negeri Indonesia, jumlah penanaman modal asing di Indonesia serta data 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam bentuk time series data dari tahun 1986-

2011 (25 tahun) yang tersedia dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia, BPS 

(Biro Pusat Statistik), dan beberapa laporan, jurnal ilmiah, literatur serta sumber 

– sumber lainnya yang mendukung dan memiliki hubungan dengan kajian 

penelitian ini. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengatur konstrak atau variabel tersebut. Definisi operasional yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

 
Tabel 3.1 : Matrix Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Proxy Satuan Sumber 
PE Yaitu jumlah kenaikan 

output perkapita dalam 
jangka waktu tertentu 

PDB Rp www.bps.go.id 

ULN Sumber dana alternative 
dan bersifat urgent yang 
berasal dari 
pemerintah/lembaga 
keuangan internasional 
berupa pinjaman, untuk  

- ODA 
 
- non-ODA

US$ 
 

US$ 

 
 
 

www.bps.go.id
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Variabel Definisi Proxy Satuan Sumber 
 membiayai kegiatan-

kegiatan dalam negeri 
   

PMA Yaitu kebijakan menanam 
modal/investasi yang 
dilakukan oleh pihak asing 
di Indonesia 

Modal 
ekuitas 

US$  
www.bps.go.id

 

3.4 Spesifikasi Model dan Analisa 

Model analisis yang digunakan adalah model ekonometrika. Metode 

analisis yang dipakai dalam model adalah metode OLS (Ordinary Least Squares) 

atau Metode Kuadrat Terkecil Biasa. Metode ini dikemukakan oleh Carl Friedrich 

Gauss. Metode OLS adalah metode analisis regresi yang paling kuat dan 

populer. 

 Utang luar negeri (foreign debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) 

sebagai variabel-variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sebagai variabel dependen dapat dinyatakan dalam fungsi 

sebagai berikut: 

Y = f(X1, X2) 

Dengan spesifikasi model ekonometrika: 

Y = α + β 1 X1 + β 2 X2 + μ  

Dimana: 

Y      = Pertumbuhan ekonomi yang diproxy dengan PDB Indonesia  

       berdasarkan harga berlaku (Rp.Miliar) 

X1      = Utang luar negeri/foreign debt (US$ juta) 

X2      = Penanaman modal asing  (US$ juta) 

α      = intercept 

β 1, β 2     = koefisien regresi 

μ       = term error (kesalahan pengganggu) 
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3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

A. Multikolinearitas 

 Multikolinearitas adalah suatu fenomena yang terjadi pada model regresi 

jika dua atau lebih variabel independen cenderung berubah dengan pola yang 

sama. Variabel-varabel tersebut biasanya punya hubungan yang sangat erat dan 

tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel 

dependen. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran : 

1) Nilai-nilai koefisien tidak mencerminkan nilai yang benar. 

2) Karena standar errornya tinggi maka kesimpulan tidak dapat diambil 

melalui t-test. 

3) T-test tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran. 

4) Tanda yang diharapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan 

menurut teori. 

Adapun cara mengatasinya: 

1) Salah satu variabel independen jangan diikutsertakan dalam menaksir 

model. Tetapi harus diperhatikan mungkin variabel tersebut secara teori 

berhubungan terhadap variabel dependen maka hasil taksiran akan 

menjadi bias. 

2) Mendefinisikan kembali variabel-variabel tersebut. 

3) Mencari informasi-informasi teori-teori yang berlaku. 

4) Penambahan data-data. 
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B. Autokorelasi 

 Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi disturbance error 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti 

dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross-sectional). 

Model regresi linear klasik mengasumsikan autokorelasi tidak terdapat di 

dalamnya disturbansi atau gangguan ui (Gujarati, 1999: 201). Dilambangkan 

dengan : 

E(uiuj) = 0      i ≠ j 

 

Menurut Tintner, autokorelasi adalah korelasi ketinggalan waktu (lag 

correlation) suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri, tertinggal oleh 

sejumlah unit waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi terjadi : 

1) Spatial autokorelasi 

Biasanya terjadi pada data cross section. Fluktuasi atau perubahan aktivitas 

kegiatan ekonomi dari satu daerah akan mempengaruhi kegiatan ekonomi 

daerah terdekat karena ada keterkaitan ekonomi antara daerah tersebut. 

2) Pengaruh yang berkelanjutan (Prolonged Influence of Shocks) 

Di mana hal ini sering terjadi pada time series data, yaitu faktor bencana alam 

dan faktor lain yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi sehingga akan 

terasa pada periode berikutnya. 

3) Inersia (Psychological Conditioning) 

Yaitu tindakan-tindakan atau pengaruh masa lalu yang akan masih 

mengganggu kegiatan atau aktivitas selanjutnya misalnya peningkatan suku 

bunga, pajak dan lain-lain. 
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4) Manipulasi data 

Yaitu adanya interpolasi data atau penambahan data. 

5) Bias spesifikasi (Mis Specification) 

Karena tidak disertakannya variabel independen yang berhubungan di mana 

variabel independen tersebut sebenarnya turut mempengaruhi variabel 

dependen. 

 

D-W Test (Uji Durbin-Watson) 

 D-W test digunakan untuk mengetahui apakah dalam model terdapat 

autokorelasi ataupun antara disturbance error-nya. 
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Kriteria Pengambilan Keputusan: 

Table 3.2 : Kriteria Pengambilan Keputusan D-W Test 
 

Nilai D-W berdasarkan estimasi 

Model Regresi 

Kesimpulan 

(4-D.W.L)<DW<4 

 

(4-DWU)<DW<(4-DWL) 

2<DW<(4-DWU) 

DWU<DW<2 

DWL<DW<DWU 

0<DW<DWL 

Tolak H0. Terdapat serial korelasi 

negatif diantara disturbance error. 

Tidak ada kesimpulan. 

Terima H0. 

Terima Ha. 

Tidak ada kesimpulan. 

Tolak H0. Terdapat serial korelasi 

positif diantara disturbance terms. 

Sumber : Ekonometrika Dasar, Gujarati 
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Kurva D-W test dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 3.1 : Kurva D-W Statistik 
 

 inconclusive 

   

 
 
Autokorelasi (+)                   Autokorelasi (-) 

H0 diterima 
(tidak autokorelasi) 

     
 
  0               dl               du                     2                     4-du          4-dl             4 

1=ρ      0=ρ               1−=ρ  
 

Jika beberapa di antara variabel independen tersebut merupakan lagged 

variables maka anggapan penggunaan D-W test tidak berlaku dalam mengetahui 

apakah pada model tersebut terdapat autokorelasi atau tidak. Sehingga oleh 

sebab itu Durbin (1978) mengembangkan D-W test menjadi h-statistik untuk 

mengetahui ada autokorelasi atau tidak dalam model tersebut : 

2)(var1
)

2
1(

βN
Ndwstatistich

−
−=−  

di mana : 

dw  = Nilai D-W test  

Var ( β )2 = Standar error β  

N  = Jumlah observasi S 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Analisis Deskriptif 

4.1.1  Perkembangan Kondisi Makroekonomi Indonesia 

Perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan mengalami dinamika 

pertumbuhan . Pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 1960 tercatat 2% per 

tahun dan kemudian mengalami peningkatan di atas 6% per tahun pada 

periode 1984-1993. Dari tahun 2000 sampai 2011, perekonomian Indonesia 

tumbuh rata-rata 4,6% per tahun. Setelah mengalami penurunan 13,1% pada 

tahun 1998 akibat krisis ekonomi. Indikator perkembangan perekonomian 

Indonesia dihitung berdasarkan perkembangan PDB. 

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dan negara-negara Asia 

lainnya diterpa oleh krisis ekonomi yang parah, sehingga pada tahun 1998 

Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,1%. 

Krisis ekonomi di negara-negara Asia pertama kali dimulai dengan 

terdepresiasinya mata uang Baht (Thailand). Kemudian depresiasi ini 

merembet dan menulari negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk 

Indonesia. Sehingga kondisi perekonomian Indonesia sangat parah. 

Namun, seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia sebagai 

pemegang otoritas moneter di Indonesia, berusaha untuk ”mengobati” kondisi 

perekonomian Indonesia yang sedang sakit. BI berusaha menekan laju inflasi 

pada tahun 1998 sebesar 77,6% dengan menekan jumlah uang beredar di 

masyarakat melalui kenaikan tingkat suku bunga SBI. Pada saat itu 

diharapkan uang yang beredar di masyarakat akan terserap oleh bank-bank 
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umum akibat dari tingkat suku bunga perbankan yang juga ikut naik. 

Sehingga pada tahun berikutnya, tahun 1999, dampak dari krisis ekonomi 

yang diakibatkan oleh inflasi yang dicap sebagai fenomena moneter mulai 

dapat dikendalikan. Dan PDB tumbuh sebesar 0,8%. 

 

Tabel 4.1 : Pertumbuhan Indonesia Ekonomi per Sektor(%) 

Periode/Tahun Pertanian Pertambangan Industri 
Pengolahan 

Sektor 
Lain 

Total 

1986-1993 
1994-1997 

1998 
1999 
2000 

2001-2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

3,3
2,3

-1,3
2,2
1,9
3,9
4,4
5,1
5,4
5,1
4,2
5,2
5,1

2,0
5,2

-2,8
-1,6
5,5

-1,0
2,2
3,0
3,7
3,5
3,2
3,4
3,6

11,6
10,0
-11,4

3,9
6,0
5,0
5,6
4,6
5,0
5,1
4,8
5,1
5,5

7,0 
7,7 

-19,2 
-0,8 
5,3 
5,9 
6,9 
7,2 
7,1 
7,1 
6,6 
7,2 
7,7 

6,1
7,1

-13,1
0,8
4,9
4,6
4,9
5,2
5,3
5,2
5,0
5,2
5,4

Sumber: BPS Jakarta, 67 tahun Indonesia Merdeka, 2012. 

 

Pada tabel dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berangsur pulih 

walaupun secara perlahan. Setelah pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,8%. Kemudian pada tahun 2000 menjadi 4,9%. Hal ini akibat dari 

mulainya Indonesia bangkit dari keterpurukan krisis ekonomi. Pada periode 

2001-2004 pertumbuhan ekonomi berada sekitar 4,6%. Hingga pertumbuhan 

ekonomi secara berturut-turut pada tahun-tahun berikutnya mengalami 

kenaikan, kecuali pada tahun 2009, perekonomian Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya, yaitu 
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sebesar 5%. Hal itu disebabkan oleh dampak dari krisis ekonomi yang 

melanda AS pada saat itu. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didukung dan dicapai 

dengan syarat stabilitas makro ekonomi yang terjaga. Perkembangan inflasi 

pada tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan tahun 2003, tetapi angka inflasi 

relatif terkendali pada tingkat 6,4% atau masih dalam kisaran sasaran 5,5% 

dengan deviasi +/-1%. Walaupun nilai tukar rupiah sempat mengalami 

pelemahan pada triwulan kedua tahun 2004. Pelemahan ini disebabkan oleh 

reaksi pasar terhadap peningkatan suku bunga luar negeri yang memicu 

terjadinya pembalikan aliran modal jangka pendek dan masih rentannya 

struktur penawaran valuta asing. Kastabilan makro ekonomi juga didukung 

oleh kesinambungan fiskal yang tetap terjaga, ditengah munculnya tekanan 

akibat kenaikan harga minyak dunia yang mendorong pembengkakan subsidi 

BBM. Sementara itu kinerja perbankan terus membaik, antara lain ditandai 

dengan meningkatnya penyaluran kredit yang didukung oleh penurunan suku 

bunga kredit dan tetap terjaganya stabilitas sistem perbankan. 

Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2011 

perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Kondisi 

perekonomian global yang kurang menguntungkan, terutama meningkatnya 

harga minyak dunia dan struktur pengetatan kebijakan moneter global 

menyebabkan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas makro ekonomi menjadi terkendala. Ketergantungan kegiatan 

ekonomi domestik pada impor menyebabkan kondisi perekonomian secara 

struktural cukup rentan terhadap perubahan kondisi eksternal. Ekspansi 

ekonomi menjadi lebih lambat ketika kegiatan investasi terkendala oleh 
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meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM dan belum 

tuntasnya berbagai peraturan–peraturan di bidang investasi dan 

pembangunan infrastruktur. Sementara itu, kegiatan konsumsi juga 

mengalami penurunan karena melemahnya daya beli masyarakat dan mulai 

meningkatnya suku bunga. Di sisi lain, kinerja ekspor juga belum begitu 

mengembirakan seiring dengan kondisi permintan global yang menurun dan 

melemahnya daya saing.  

Dari stabilitas makro ekonomi, gejolak eksternal kenaikan harga 

minyak dunia dan siklus pengetatan moneter global sangat berpengaruh 

pada kestabilan makro ekonomi Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia 

telah mengakibatkan lonjakan kenaikan permintaan valuta asing di pasar 

domestik. Kondisi ini diperberat oleh penyesuaian portofolio investor asing 

yang dengan cepat merespon perubahan suku bunga luar negeri dan masih 

terbatasnya Penanaman Modal Asing (foreign direct investment). Dalam 

pasar valuta asing kita yang masih relatif sedikit, kedua gejolak tersebut 

menimbulkan volatilitas nilai rupiah yang cukup tajam. Depresiasi nilai tukar 

dan kenaikan harga BBM pada akhirnya telah menyebabkan peningkatan 

inflasi secara signifikan.  

 

4.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan 

merupakan keinginan dari setiap negara yang sedang berkembang, ini 

dibutuhkan demi kelangsungan pembangunan ekonomi di negara tersebut. 

Pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan kebutuhan ekonomi 

juga ikut meningkat, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap 
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tahunnya. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat 

(barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. 

Pada pertengahan dekade 1980-an pemerintah mulai menghilangkan 

hambatan terhadap aktivitas ekonomi. Kebijakan ini ditujukan terutama pada 

sektor eksternal dan  finansial, dan dirancang untuk meningkatkan lapangan 

kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non minyak. Dari tahun 1987-1997, 

PDB nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati angka 7%, dan banyak 

analis mengakui Indonesia sebagai negara ekonomi industri dan pasar utama 

yang berkembang. 

Indonesia, setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang 

besar pada tahun 1998 sebesar 13,3%, sejak tahun 1999 perekonomian 

Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 1999 ekonomi 

bertumbuh sekitar 0,79%, tahun 2000 sekitar 4,92%, tahun 2001 sekitar 

3,4%, dan 2002 sekitar 3,66%. Peningkatan pertumbuhan ini memberikan 

harapan bagi bangsa Indonesia untuk segera keluar dari krisis ekonomi, 

walaupun pertumbuhan masih di bawah target yang diinginkan. Hal ini 

memperlihatkan pemulihan perekonomian telah berjalan ke arah yang 

diharapkan dengan tingkat inflasi single digit. Tabel berikut memberikan 

gambaran umum tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

Tabel 4.2 : PDB Indonesia berdasarkan Harga Berlaku (Rp. Miliar) 

Tahun PDB berdasarkan Harga Berlaku 
1986 96.489,30 
1987 114.518,50 
1988 142.104,80 
1989 167.184,70 
1990 195.507,20 
1991 227.450,20 
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Tahun PDB berdasarkan Harga Berlaku 
1992 259.884,50 
1993 302.017,80 
1994 379.209,40 
1995 452.380,80 
1996 532.630,80 
1997 -424.337,10 
1998 955.753,40 
1999 1.099.731,60 
2000 1.389.769,50 
2001 1.684.280,50 
2002 1.863.274,70 
2003 2.036.351,90 
2004 2.273.141,50 
2005 2.729.708,20 
2006 2.785.492,50 
2007 3.339.985,20 
2008 3.950.370,40 
2009 4.984.765,20 
2010 5.603.346,40 
2011 5.845.864,20 

Sumber: BPS Jakarta, Indonesia dalam Angka, 2012. 

 

Grafik 4.1 : PDB indonesia berdasarkan Harga Berlaku (Rp. Miliar) 
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PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada tahun 1998 tercatat 

sekitar Rp 955,75 triliun, kemudian pada tahun 1997 PDB mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar Rp -424.33 karena krisis moneter, tahun 1999 

sekitar Rp 1.099,7 triliun, tahun 2000 sekitar Rp 1.389,77 trilliun. Setahun 
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kemudian nilainya menjadi Rp 1.684,28 trilliun. Pada tahun 2002 nilai PDB 

Indonesia atas dasar berlaku telah mencapai Rp 1.863,27 trilliun. Hal ini 

menunjukkan secara perlahan namun pasti, Indonesia berusaha memperbaiki 

kondisi perekonomian. Dengan meningkatnya PDB, maka diharapkan akan 

meningkat pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia dapat memiliki 

pembangunan ekonomi yang sehat. 

Selanjutnya pada tahun 2003 PDB Indonesia meningkat sebesar 

4,10% dibandingkan tahun 2002. Pertumbuhan ini terjadi pada semua sektor 

ekonomi. Perekonomian Indonesia tahun 2003 yang diukur berdasarkan nilai 

PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.036,35 triliun. Pertumbuhan 

ekonomi  Indonesia pada tahun 2003 yang tumbuh sebesar 4,10% 

digerakkan oleh semua  komponen  PDB seperti pengeluaran konsumsi 

rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi baik PMDN maupun PMA 

serta ekspor dan impor. 

Pada tahun 2004 nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 

2.273,14 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 5,13% dibanding tahun 

2003. Pada tahun 2005 nilai PDB menurut harga berlaku Rp 2.729,71 triliun, 

lebih besar dari nilai PDB tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2005 inflasi 

melonjak tinggi sekitar 22%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga 

administered price seperti naiknya harga BBM dan isu kenaikan tarif dasar 

listrik (TDL). Hal ini mengakibatkan adanya penurunan nilai PDB riil dalam 

masyarakat. 

Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya nilai PDB menurut harga 

berlaku mencapai Rp 2.785,5 triliun pada tahun 2006 atau lerbih besar 

dibanding periode sebelumnya. Kemudian pada tahun 2007 PDB menurut 
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harga berlaku mengalami kenaikan mencapai angka Rp 3.339,10 triliun, pada 

periode ini pemerintah melakukan kebijakan menurunkan tingkat suku bunga 

perbankan, sehingga merangsang produktivitas dalam negeri. Selanjutnya 

pada tahun 2008, 2009 dan 2010 nilai PDB terung mengalami peningkatan 

masing-masing sebesar Rp 3.950.370,40, Rp 4.984.765,20 dan Rp 

5.603,346,40. Hal ini diyakini adalah dampak dari modal asing yang masuk 

ke Indonesia pada berbagai sector produktif. 

 

4.1.3 Perkembangan Utang Luar Negeri (foreign debt) Indonesia 

Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di 

negara berkembang seperti di Indonesia, akumulasi utang luar negeri 

merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal tersebut disebabkan 

tabungan dalam negeri yang rendah sehingga tidak memungkinkan 

dilakukannya investasi yang memadai, sehingga jalan alternatif lainnya ialah 

dengan menarik dana atau pinjaman dari luar negeri. 

Utang luar negeri (foreign debt) mulai berkembang di Indonesia sejak 

pemerintah Indonesia menganut sistem devisa bebas. Sejak bulan agustus 

1971, sistem devisa bebas mulai diterapkan di Indonesia. Pemerintah tidak 

lagi membatasi modal yang akan dibawa masuk atau keluar negeri. 

 

Tabel 4.3 : Utang Luar Negeri (foreign debt) Indonesia (US $ Juta) 

 
Tahun 

Utang Luar Negeri (foreign 
debt) Indonesia 

(US $ Juta) 
1986 17242.50 
1987 33412.10 
1988 32131.90 
1989 56387.70 
1990 58242.00 
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Tahun 

Utang Luar Negeri (foreign 
debt) Indonesia 
(US $ Juta) 

1991 65067.00 
1992 69945.00 
1993 71185.00 
1994 88367.00
1995 98432.00 
1996 96706.00 
1997 100326.00 
1998 122033.00 
1999 120567.00 
2000 110934.00 
2001 133073.00 
2002 131343.00 
2003 135401.00 
2004 137024.00 
2005 134967.50 
2006 138905.55 
2007 144505.70 
2008 143505.03 
2009 145705.90 
2010 147903.50 
2011 154505.90 

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, (Berbagai Edisi) 
 

Grafik 4.2 : Utang Luar Negeri (foreign debt) Indonesia (US $ Juta) 
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Utang luar negeri (foreign debt) pada dasarnya memiliki dampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga merupakan 

salah satu penyebab utama keterpurukan perekonomian Indonesia. Ini 

disebabkan karena semakin basarnya beban utang luar negeri Indonesia baik 
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yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta asing yang harus 

ditanggung. Tanpa adanya keringanan utang (debt relief), terutama berupa 

penghapusan sebagian beban utang luar negeri, Indonesia diramalkan akan 

terjerumus ke dalam krisis yang lebih besar. 

Pada pertengahan dasawarsa 1990-an sebetulnya sudah tampak 

terjadinya penurunan utang luar negeri Indonesia, yang sebagian disebabkan 

juga oleh perubahan nilai tukar mata uang. Namun demikian, trend 

penurunan ini akhirnya berbalik menjadi suatu lonjakan tajam pada tahun 

1997 sebesar 100.326 juta US dollar, hal ini disebabkan karena terjadinya 

krisis ekonomi di Indonesia. Tetapi pada tahun 1999 terjadi penurunan sedikit 

lalu kembali meningkat pada tahun berikutnya.  

Indonesia, sebagai salah satu negara pengutang terbesar, masalah 

utang, baik peranannya dalam pembangunan, implikasi dan kemauan 

melakukan pembayaran bunga dan cicilan utang merupakan hal yang perlu 

dikaji lebih lanjut. Dengan mengamati ketahanan ekonomi Indonesia saat ini, 

sangat sulit mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap utang 

luar negeri akan berkurang untuk setidak-tidaknya sepuluh tahun ke depan. 

Hal ini disebabkan karena masalah utang luar negeri yang dihadapi Indonesia 

telah mencapai tahap yang demikian kompleks sehingga sulit untuk 

diupayakan pemecahan dalam waktu yang definitif. 

Periode 1997 sampai 2001 misalnya, rasio pembayaran utang (debt 

service ratio/DSR) Indonesia sudah mencapai angka di atas 40 persen. 

Karena itu cara-cara konvensional, yaitu ”gali lubang tutup lubang” dalam 

mengatasi masalah utang luar negeri seperti yang selama ini dilakukan oleh 

pemerintah hanya akan memperburuk dan memperpanjang krisis ini. 
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Sebenarnya, penjadwalan kembali utang (debt rescheduling) lewat 

moratorium pun hanya akan menunda proses kebangkrutan dan bukan solusi 

jangka menengah apalagi jangka panjang atas masalah pembiayaan 

ekonomi Indonesia. 

Nisbah DSR, nisbah total utang terhadap ekspor dan total utang 

terhadap PDB pada tahun 2000 menunjukkan angka yang relatif membaik 

dari tahun sebelumnya, yakni 103,3 persen ditahun 1999 menjadi 84,3 

persen ditahun 2000. Namun demikian angkanya masih relatif tinggi dan 

cukup berbahaya, karena telah jauh melebihi angka 10% - 20%. Angka 

nisbah tersebut mencerminkan ketergantungan perekonomian Indonesia 

yang tinggi terhadap utang luar negeri. 

Rasio utang terhadap PDB dapat dilihat sebagai kriteria untuk 

mengecek kesehatan keuangan suatu negara, dimana rasio di atas 50 

persen menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri Indonesia sudah 

membebani lebih dari 50 persen pendapatan nasional. Beberapa penelitian 

bahkan menyatakan, kontribusi utang terhadap pertumbuhan ekonomi akan 

menjadi negatif apabila rasio utang terhadap PDB telah melampaui 50 

persen.  Oleh karena itu tidak mengherankan apabila negara-negara sedang 

berkembang banyak yang memberi standar rasio utang terhadap PDB di atas 

60 persen sebagai lampu kuning. Pemerintah Indonesia juga memiliki 

motivasi dan komitmen yang kuat untuk membawa rasio utang tarhadap PDB 

di bawah 50 persen di tahun 2006, mengingat institusi-institusi Indonesia 

sebagai negara berkembang belum sekuat negara maju. 

Jumlah utang luar negeri Indonesia yang besar pada akhirnya harus 

dibandingkan dengan asset-asset kekayaan yang ada di Indonesia. Selain 
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asset BUMN, pemerintah masih memiliki kekayaan yang sangat besar dalam 

bentuk sumber daya alam yang belum dieksploitasi dengan baik. Dalam hal 

ini ketergantungan neraca pembayaran maupun APBN pada hasil sumber 

daya alam masih sangat tinggi sehingga seharusnya dapat mengurangi 

beban utang luar negeri Indonesia yang masih sangat besar. 

 

4.1.4 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing (PMA), penanaman modal asing meliputi penanaman modal 

asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di 

Indonesia. Dalam hal ini, pemilik modal secara langsung menanggung resiko 

atas penanaman modal tersebut, dan juga penanaman modal asing melalui 

portofolio atau surat-surat berharga. 

Penanaman modal asing yang disetujui pemerintah adalah nilai 

investasi proyek baru, perluasan dan alih status. PMA terdiri dari saham 

peserta Indonesia, saham peserta asing, dan modal pinjaman. Jumlah 

kumulatif rencana PMA adalah jumlah seluruh rencana PMA yang disetujui 

pemerintah sejak tahun 1967 dengan memperhitungkan pembatalan, 

perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status 

dari PMA ke PMDN atau sebaliknya.  Arus penanaman modal asing langsung 

meliputi modal ekuitas (equity capital), pendapatan yang diinvestasikan 

kembali (reinvested earnings), dan utang intra-perusahaan (intra-company 

loan) maupun utang kepada perusahaan induknya. Selama kekuasaan rezim 

Orde Lama Indonesia sempat melarang masuknya modal asing, khususnya 

modal-modal yang berasal dari negara-negara barat. Namun, pada masa 
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pemerintahan orde baru sengat mendorong masuknya modal asing guna 

menunjang proses pembangunan nasional. Ini tercermin dari kebijakan 

pemerintah pada waktu itu yang terlebih dahulu menerbitkan Undang-Undang 

No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing kemudian baru 

menerbitkan Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri. Artinya, pemerintah pada saat itu melihat investasi sangat 

diperlukan sekali, untuk membantu pemulihan perekonomian dalam negeri 

yang pada saat itu sedang terpuruk, terutama modal yang berasal dari pihak 

asing. 

Tabel 4.4 : Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia (US $ Juta) 

 
Tahun 

Penanaman Modal Asing di 
Indonesia (US $ Juta) 

1986 826.20 
1987 1457.10 
1988 4434.50 
1989 4718.80 
1990 8750.10 
1991 8778.20 
1992 10340.00 
1993 8141.80 
1994 23724.30 
1995 39914.70 
1996 29931.40 
1997 33832.50 
1998 13567.70 
1999 10890.60 
2000 15413.10 
2001 15045.10 
2002 9744.10 
2003 13207.20 
2004 10277.30 
2005 13579.30 
2006 13770.25 
2007 14007.34 
2008 14230.55 
2009 14350.76 
2010 15099.50 
2011 15650.77 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indonesia dalam Angka, 2012 
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Grafik 4.3 : Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia (US $) 
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Sebelum krisis nilai PMA terus mengalami peningkatan sampai pada 

puncaknya tahun 1997 sebesar US$ 33.832 juta. PMA pada tahun 1997 

meningkat sekitar 11,5% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 1998, 

setelah Indonesia mengalami kondisi inflasi yang tinggi dan faktor ekonomi 

maupun nonekonomi yang tidak begitu mendukung mengakibatkan turunnya 

minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Sehingga 

hal ini mengakibatkan nilai PMA turun lebih dari 100%. Begitu juga pada 

tahun 1999, nilai PMA mengalami penurunan sekitar sebesar 24,6%. Pada 

tahun 2000 PMA mulai menampakkan peningkatan sekitar 19,34%. Pada 

tahun 2001 PMA hanya sedikit mengalami penurunan sehingga berada pada 

posisi US$ 15.045 juta. Periode tahun 2001-2005 nilai PMA tidak begitu 

stabil. Namun secara perlahan mengalami peningkatan, walaupun diiringi 

dengan penurunan nilai PMA. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai 

PMA pada tahun 2005 sekitar 24,32% dibandingkan dengan nilai PMA tahun 

sebelumnya. Investasi asing dalam bentuk portofolio juga memberi dampak 

pada pemasukan modal dalam negeri. Namun berbeda dengan investasi 

langsung, investasi portofolio tidak diwujudkan dalam asset langsung tetapi 

dalam surat-surat berharga. 
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Sejak tahun 1998, transaksi modal pada neraca pembayaran 

mengalami defisit. Hal ini disebabkan krisis moneter yang menerpa Indonesia 

pada waktu itu dan mengakibatkan country risk di Indonesia semakin 

meningkat, sehingga para investor asing menarik modalnya. Akan tetapi 

seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2002 hingga periode tahun 2011 

modal asing tersebut kembali memberi dampak positif bagi perekonomian 

Indonesia dan terus semakin meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa 

investor asing mulai memberi kepercayaan untuk berinvestasi lagi di 

Indonesia. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam bagian ini disajikan hasil statistik mengenai pengaruh utang luar 

negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (foreign direct investment) 

secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan hasil 

penelitian yang telah diolah komputer melalui program SPSS dengan analisis 

regresi linier berganda (multiple regression) secara parsial dan simultan. 

 

Tabel 4.5 : Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda pengaruh utang luar 
negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (foreign direct 
investment) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

Variabel 
Bebas 

Variabel 
Terikat 

B Standardized
Coeffficents 

B 

t 
hitung 

Sig.t Keputusan 
Thd. Ho 

X1 
X2 

Y 
Y 

-0,006 
0,248 

-0,891 
1,115 

-2,708 
3,387 

0,013 
0,003 

Ha diterima
Ha diterima

Koef. Korelasi Berganda 
R Square (R2) 
Adj. R. Square (R2) 
Sig. F 

: -2.832,258
:0,335 
: 0,278 
:0,009 

F hitung 
α  
n 

5,806 
5% 
26 

 

     Sumber: Data primer diolah 
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Perhitungan regresi linier berganda untuk memprediksi besarnya 

variabel terikat terhadap variabel bebas. Persamaan regresi yang digunakan 

yaitu sebagai berikut: 

kk Xβ++++= ............XβXβ  a  Y 2211  

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dirumuskan suatu 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y   = -2.832,258 -0,891 X1+1,115X2 

 

a. Hasil Analisis Regresi Linier Parsial 

Dari tabel 4.5, maka secara parsial masing-masing variabel bebas 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y). Dengan koefisien 

sebagai berikut: 

Dari persamaan garis regresi linier berganda, maka dapat diartikan 

bahwa: 

b1= -0,891 merupakan slope atau koefisien arah variabel utang luar 

negeri (foreign debt) (X1) yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia  (Y), artinya variabel utang luar negeri (foreign 

debt) berpengaruh negatif sebesar -0,891 terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, jika variabel lainnya dianggap konstan. 

b2= 1,115 merupakan slope atau koefisien arah variabel penanaman 

modal asing (foreign direct investment) (X2) yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y), artinya variabel penanaman 

modal asing (foreign direct investment) berpengaruh positif sebesar 
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1,115 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika variabel 

lainnya dianggap konstan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dari masing-masing 

variabel utang luar negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (foreign 

direct investment) hasilnya menunjukkan bahwa adanya korelasi berganda 

(R) sebesar 0,579. Angka tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat 

antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Dari hasil perhitungan 

analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan 

kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent adalah besar, hal tersebut dapat dilihat pada 

nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,335. Dengan demikian berarti 

bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh variabel 

utang luar negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (foreign direct 

investment) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 33,5%, 

sedangkan sisanya sebesar 66,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini.  

 

b. Hasil pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis 1 (Hasil Uji F/ Uji Serempak) 

Untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent atau 

tidak berpengaruh maka digunakan uji F (F-test), dengan membandingkan  

Fhitung  dan Ftabel pada taraf nyata 5% (α =0,05) atau perbandingan nilai 

signfikan F. Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai Sig.F < 0,05 berari Ho ditolak, 
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sebaliknya   Fhitung < Ftabel atau nilai Sig.F > 0,05 berari Ho diterima. 

Berdasarkan hasil analisis maka hasil uji F dapat disajikan pada tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 : Hasil Uji F 

Hipotesis Alternatif (Ha) Ftabel Keterangan 

Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara serentak dari variabel utang 
luar negeri (foreign debt) dan 
penanaman modal asing (foreign 
direct investment) terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 

Fhitung = 5,806 

Ftabel = 2,479 

Sig. F = 0,000 

Ha diterima/ 
Ho ditolak 

Sumber: Data primer diolah 

Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan Df1 = 2 dan 

Df2  = 23 pada alpha sebesar 5% diperoleh F tabel  sebesar 2,479 sedangkan F 

hitungnya diperoleh sebesar 5,806 sehingga dari perhitungan di atas dapat 

diketahui bahwa Fhitung > FTabel, sehingga  Ho ditolak dan Ha diterima,  dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa secara serentak variabel utang luar negeri 

(foreign debt) dan penanaman modal asing (foreign direct investment) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y).  

 

2. Pengujian Hipotesis 2 (Uji t / Uji Parsial) 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent, yaitu 

variabel utang luar negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (foreign 

direct investment) berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, maka digunakan uji t (t- test) yaitu dengan cara 

membandingkan nilai t hitung dengan tTabel, sedangkan nilai t Tabel pada alpha 

sebesar 5% dapat diperoleh angka sebesar 1,980 pada taraf nyata 5% 

(α =0,05) atau perbandingan nilai signfikan t. Apabila thitung > ttabel atau nilai 
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Sig.t < 0,05 berari Ho ditolak, sebaliknya   thitung < ttabel atau nilai Sig.t > 0,05 

berari Ho diterima. Di bawah disajikan hasil perbandingan antara nilai t hitung 

dengan t tabel. 

 

Tabel 4.7 : Perbandingan Antara  Nilai thitung Dengan tTabel 

Variabel Nilai Status 

Variabel utang luar negeri (foreign 
debt) berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia 

t hitung = -2,708 

Sig. t     = 0,013 

t tabel   =1,980 

Signifikan 

Variabel penanaman modal asing 
(foreign direct investment) 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
Indonesia 

t hitung = 3,387 

Sig. t     =0,003 

t tabel   =1,980 

Signifikan 

Sumber: Data primer diolah 

Dari uraian hasil thitung  dan t tabel di atas maka dapat diuraikan hasil 

analisis secara parsial yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh variabel utang luar negeri (foreign debt) (X1) terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y), dari hasil perhitungan parsial 

menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% (α =0,05) dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh nilai tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian 

statistik diperoleh nilai t hitung sebesar -2,708 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,013, maka disimpulkan bahwa maka secara parsial variabel 

utang luar negeri (foreign debt) (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2. Pengaruh variabel penanaman modal asing (foreign direct investment) 

(X2)  terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y), dari hasil perhitungan 

parsial menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% (α =0,05) dengan 
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tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai tabel sebesar 1,980. Dengan 

pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 3,387 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,003, maka disimpulkan bahwa maka secara parsial 

variabel penanaman modal asing (foreign direct investment) (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

3. Penentuan Variabel Bebas Yang Mempunyai Pengaruh Dominan 

Adapun untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka dapat diketahui dari hasil perbandingan koefisien 

regresi masing-masing variabel. Dengan menggunakan standardized 

Coeficient Beta mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel 

independent (bebas) yang terdiri dari variabel utang luar negeri (foreign debt) 

dan penanaman modal asing (foreign direct investment) 

 

Tabel 4.8 Tabel standardized Coeficient Beta 

Variabel Standardized Coeficient Beta 

Utang luar negeri (foreign debt) -0,891 

Penanaman modal asing (foreign 
direct investment) 

1,115 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil koefisien regresi (b) masing-masing variable, 

PMA mempunyai pengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan koefisien regresi (Standardized 

Coeffucients Beta) pada variabel tersebut mempunyai nilai terbesar jika 

dibandingkan dengan variabel utang luar negeri (foreign debt). 
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4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang 

dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik atau belum, 

maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi ekonometrika. Evaluasi 

ekonometrika terdiri dari nomalitas data, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

1. Hasil Uji Normalitas Data 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji 

sampel Kolmogorov-Smirnov dengan test distribution normal dimana kriteria 

yang digunakan yaitu: jika Sig > taraf signifikansi (α= 0,05) maka data 

penelitian berasal dari populasi yang bersidistribusi normal. Hasil uji 

normalitas data dapat disajikan pada tabel 4.9 

 

Tabel 4.9 : Hasil Uji Normalitas Data 
 

Variabel Sig. Standar Hasil 
Utang luar negeri (foreign debt) 
Penanaman modal asing (foreign 
direct investment) 

0,159
0,510

0,05
0,05
 

Berdistribusi normal 
Berdistribusi normal 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig. lebih 

besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan 

linier yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh 

Santoso (2002:203) bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk 
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menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

adalah dari besarnya VIF (Variance Inflating Factor) dan tolerance. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas menurut 

Arifianto (2012) adalah: 

a. Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

b. Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui 

bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas di sekitar angka satu dan 

nilai tolerance mendekati angka 1. Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas 

multikolinearitas. Nilai VIF (Variance Inflating Factor) pada variabel utang 

luar negeri (foreign debt) (X1) yaitu sebesar 1,007 hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai VIF disekitar angka 1 sedangkan nilai tolerance 

mendekati angka 1 yaitu sebesar 0,983. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa pada variabel utang luar negeri (foreign debt) (X1) tidak terjadi 

multikolinearitas. Pada variabel penanaman modal asing (foreign direct 

investment) (X2) menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance Inflating Factor) 

sebesar 1,037 yang berarti disekitar angka 1 dan nilai tolerance sebesar 

0,993 yang berarti mendekati 1, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada variabel modal asing (foreign direct investment) tidak terjadi 

multikolinearitas.  
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3. Uji Autokorelasi 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah 

tidak ada autokorelasi. Menurut Widayat dan Amirullah (2002) jika terjadi 

autokorelasi maka kosekuensinya adalah estimator masih tidak efisien, 

oleh karena itu interval kenyakinan menjadi lebar. Konsekuensi lain jika 

permasalahan autokorelasi dibiarkan maka varian kesalahan 

pengganggu menjadi underestimate, yang pada akhirnya penggunaan uji 

t dan uji F tidak lagi bisa digunakan. Untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dari besaran Durbin Watson. Secara umum nilai 

Durbin Watson yang bisa diambil patokan menurut Santoso (2002) 

adalah: 

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi negatif. 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa 

nilai Durbin Watson sebesar 0,907 di mana angka tersebut terletak di 

antara -2 dan +2 yang berarti tidak ada autokorelasi dalam model regresi 

yang digunakan. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika 

varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 
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heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk 

pada titik-titik yang terdapat pada grafik scaterplot. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat disajikan pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.4 : Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui 

bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik scaterplot tidak membentuk pola 

yang jelas serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan 

bebas heteroskedastisitas. 
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4.3 Hasil dan Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perubahan dari utang 

luar negeri (foreign debt) maka terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Perubahan tersebut dapat dikatakan bahwa pinjaman luar negeri 

dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, sehingga memungkinkan 

pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal 

yang relatif lebih besar disertai dengan peningkatan tingkat harga umum. 

Dengan demikian pemerintah dapat melakukan kebijakan ekspansi fiskal 

untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional.  

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya 

pendapatan nasional yang selajutnya memungkinkan untuk meningkatkan 

pendapatan per kapita. Pengaruh jangka panjang utang luar negeri ternyata 

dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada negara debitor disamping 

beban ekonomi yang diterima oleh rakyat pada saat pembayaran kembali, 

juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negera debitur akibat 

ketergantungnya terhadap bantuan asing walaupun terdapat peningkatan 

pendapatan per kapita maupun laju pertumbahan tinggi, bukan berarti bahwa 

negara tersebut sudah maju tetapi dihitung juga dari banyaknya hutang yang 

dimiliki negara tersebut. 

Jumlah utang luar negeri Indonesia yang besar pada akhirnya harus 

dibandingkan dengan asst-asset kekayaan yang ada di Indonesia. Selain 

asset BUMN, pemerintah masih memiliki kekayaan yang sangat besar dalam 

bentuk sumber daya alam yang belum di eksploitasi dengan baik. Dalam hal 

ini ketergantungan neraca pembayaran maupun APBN pada hasil sumber 
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daya alam masih sangat tinggi sehingga seharusnya dapat mengurangi 

beban utang luar negeri Indonesia yang masih sangat besar. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh 

Harold Domar, dalam model perencanaan dan pembangunan ekonomi, faktor 

yang paling dominan adalah investasi terutama investasi swasta. Menambah 

investasi berarti menambah utang. Semua Negara tak terkecuali  negara 

maju pasti pernah berutang baik utang dalam negeri maupun luar negeri. 

Utang ini diperlukan untuk membiayai pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Atmadja (2000) mengenai perkembangan dan dampak utang 

luar negeri (ULN) Indonesia dalam periode jangka pendek, utang luar negeri 

harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi 

pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dengan 

terlaksananya pembangunan ekonomi tersebut, tingkat pendapatan per 

kapita masyarakat bertumbuh selama tiga dasawarsa sebelum terjadinya 

krisis ekonomi. Pada masa krisis, utang luar negeri termasuk di dalamnya 

utang pemerintah dan swasta menyebabkan pemerintah Indonesia harus 

menambah utang luar negeri yang baru untuk menutup utang luar negeri 

lama yang telah jatuh tempo. Akmulasi utang dan bunganya tersebut akan 

dibayar melalui APBN untuk utang pemerintah dengan cara mecicilnya tiap 

tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, khususnya wajib pajak 

Indonesia. 
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4.3.2 Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel penanaman modal asing (foreign direct investment) 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan dari 

penanaman modal asing (foreign direct investment) maka dengan sendirinya 

pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terjadi perubahan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penanaman modal asing di Indonesia mempunyai 

pengaruh besar terhadap pembangunan di Indonesia. Jumlah investor 

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memiliki peran utama dari 

kegiatan penanaman modal bagi asing di Indonesia.  

Selain itu dengan adanya jaminan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi penanaman modal tersebut akan memberikan dukungan dalam 

proses penanaman modal asing di Indonesia. Dengan demikian hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan investor asing mempunyai dampak positif 

terhadap upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana 

dampak positif tersebut yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi meningkat, 

menyediakan lapangan kerja, pengembangan industri substitusi impor untuk 

menghemat devisa, pengembangan industri yang mendukung ekspor dan 

terakhir yaitu pembangunan daerah tertinggal.  

Keterkaitan antara penanaman modal asing secara teori PMA 

berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi pada khususnya pada 

negara tuan rumah lewat beberapa jalur: 1) lewat pembangunan pabrik-

pabrik baru, yang berarti juga penambahan output atau PDB, total ekspor dan 

kesempatan kerja 2) Adanya pabrik-pabrik baru berarti adanya permintaan 

barang-barang dalam negeri atas barang-barang modal, barang setengah 
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jadi, bahan baku dan input-input lainnya. 3) Peningkatan kesempatan kerja 

akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif bagi ekonomi 

domestik lewat sisi permintaan: penigkatan kesempatan kerja, menambah 

kemampuan belanja masyarakat dan selajutnya meningkatkan permintaan di 

pasar dalam negeri. 

Teori Harrod-Domar menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi 

suatu negara akan meningkat apabila tabungan dan investasi dari pihak luar 

itu tinggi. Sebaliknya, apabila tabungan dan investasi suatu negara rendah, 

maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berjalan lambat.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung dari hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Kustituanto dan Istikomah (1999) dengan judul Peranan 

PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia selama tahun 1977-1996, 

yang menyatakan bahwa Investasi asing tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor : 

a. Risk country, yaitu pasar domestik yang kecil sehingga 

menyebabkan rate of return dari modal rendah dan kurang 

tersedianya fasilitas pendukung, seperti transportasi, tenaga kerja 

terampil dan teknologi. 

b. Pengembangan penanaman modal asing di Indonesia masih 

terhambat oleh rumitnya proses pengurusan izin-izin akibat 

birokrasi yang berbelit-belit serta kurangnya keterpaduan 

koordinasi antar departemen yang terkait. 
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c. Masih minimnya informasi tentang sumber-sumber dana dari 

sektor perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

pembiayaan proyek. 

d. Rendahnya kualitas dan produktivitas SDM sehingga rencana alih 

teknologi belum terlaksana dengan baik, serta terjadinya 

persaingan yang semakin ketat dalam menarik investasi asing 

baik oleh negara maju maupun negara berkembang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun 

cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai 

konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui 

telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan 

ekonomi nasional. Sehingga dengan terlaksananya pembangunan ekonomi 

tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat bertumbuh hingga sebelum 

terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang akumulasi dari 

utang luar negeri pemerintah ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, artinya 

menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka 

panjang pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia sama artinya 

dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia 

masa mendatang. 

Defisit current account ditutup dengan surplus capital account, terutama 

dengan modal yang bersifat jangka pendek (portfolio invesment), yang relatif 

fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi rush akan mengancam posisi cadangan 

devisa negara, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata 

uang nasional terhadap valuta asing. Hal inilah yang menyebabkan beban utang 

luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, bertambah berat 

bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah. 



77 

 

 

Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga 

semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus 

dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, semasa krisis ekonomi, utang 

luar negeri itu harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana dari luar 

negeri, yang artinya sama saja dengan utang baru, karena pada saat krisis 

ekonomi penerimaan rutin pemerintah, terutama dari sektor pajak, tidak dapat 

ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan anggaran belanjanya. 

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan 

diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih 

teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. 

Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat 

terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diajukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan untuk melakukan pembatasan jumlah utang luar 

negeri, dimana dalam jangka panjang dapat memberikan dampak negatif 

terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri. Dalam hal ini terkait 

dengan bunga pinjaman yang jelas akan membebani anggaran belanja 

dan pada akhirnya memberikan dampak yang kurang baik terhadap 

ekonomi masyarakat. 

2. Diharapkan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para 

pemodal asing yang akan melakukan investasi di Indonesia yaitu dengan 

memberikan fasilitas dan berbagai kemudahan dalam proses 

kepengurusan investasi yang akan dilakukan. Serta memberikan jaminan 
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hukum atas badan usaha yang dijalankan dan turut berperan aktif 

mengendalikan situasi keamanan dalam negeri agar pihak asing tidak 

enggan untuk berinvestasi di Indonesia. 
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Lampiran 1: Data Statistik Utang Luar Negeri (foreign debt) Indonesia, Penanaman 
Modal Asing (PMA) di Indonesia dan PDB Indonesia Berdasarkan 
Harga Berlaku 

 
Tahun 

PDB Indonesia 
Berdasarkan Harga 
Berlaku (Rp. Miliar) 

Utang Luar Negeri 
(foreign debt) Indonesia 

(US $ Juta) 

Penanaman Modal 
Asing di Indonesia 

(US $ Juta) 
1986 96.489,30 17242.50 826.20 

1987 114.518,50 33412.10 1457.10 

1988 142.104,80 32131.90 4434.50 

1989 167.184,70 56387.70 4718.80 

1990 195.507,20 58242.00 8750.10 

1991 227.450,20 65067.00 8778.20 

1992 259.884,50 69945.00 10340.00 

1993 302.017,80 71185.00 8141.80 

1994 379.209,40 88367.00 23724.30 

1995 452.380,80 98432.00 39914.70 

1996 532.630,80 96706.00 29931.40 

1997 -424.337,10 100326.00 33832.50 

1998 955.753,40 122033.00 13567.70 

1999 1.099.731,60 120567.00 10890.60 

2000 1.389.769,50 110934.00 15413.10 

2001 1.684.280,50 133073.00 15045.10 

2002 1.863.274,70 131343.00 9744.10 

2003 2.036.351,90 135401.00 13207.20 

2004 2.273.141,50 137024.00 10277.30 

2005 2.729.708,20 134967.50 13579.30 

2006 2.785.492,50 138905.55 13770.25 

2007 3.339.985,20 144505.70 14007.34 

2008 3.950.370,40 143505.03 14230.55 

2009 4.984.765,20 145705.90 14350.76 

2010 5.603.346,40 147903.50 15099.50 

2011 5.845.864,20 154505.90 15650.77 



Hasil Analisis Regression 
Variables Entered/Removedb

Penanaman Modal
Asing, Utang Luar
Negeri

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: PDB Indonesiab. 

 

Model Summaryb

.579a .335 .278 7741.34081 .907
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Penanaman Modal Asing, Utang Luar Negeria. 

Dependent Variable: PDB Indonesiab. 

 

ANOVAb

7E+008 2 347927365.8 5.806 .009a

1E+009 23 59928357.56
2E+009 25

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Penanaman Modal Asing, Utang Luar Negeria. 

Dependent Variable: PDB Indonesiab. 

 

Coefficientsa

-2832.258 5288.778 -.536 .597
-.006 .002 -.891 -2.708 .013 .983 1.007
.248 .073 1.115 3.387 .003 .993 1.037

(Constant)
Utang Luar Negeri
Penanaman Modal Asing

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: PDB Indonesiaa. 

 



Collinearity Diagnosticsa

2.717 1.000 .01 .01 .00
.261 3.230 .14 .25 .00
.022 11.030 .85 .73 .99

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Utang Luar

Negeri
Penanaman
Modal Asing

Variance Proportions

Dependent Variable: PDB Indonesiaa. 

 

Residuals Statisticsa

869.6037 21761.24 13987.81 5275.81172 26
-9660.02 21034.66 .00000 7425.23326 26

-2.486 1.473 .000 1.000 26
-1.248 2.717 .000 .959 26

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: PDB Indonesiaa. 
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