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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Semenjak akhir perang dunia kedua, berbagai negara berkembang 

termasuk indonesia telah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi agar taraf kemakmuran masyarakatnya dapat 

ditingkatkan.  Menurut Sukirno (2011:423), Pertumbuhan ekonomi diartikan 

sebagai perkembangan fiskal barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara, 

seperti pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan 

infrastruktur, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi 

barang modal. Dalam sebuah negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah 

ukuran yang cukup penting dan menjadi primadona yang selalu ingin diraih oleh 

banyak negara didunia. Ukuran ini pula yang membuat Indonesia tidak 

dipandang sebelah mata oleh dunia karena memiliki angka pertumbuhan relatif 

tinggi dan cenderung berada diatas rata-rata, tahun 2011 saja BPS mencatat 

pertumbuhan Indonesia mencapai 6,5 persen dengan besaran produk domestik 

bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp7.427,1 triliun. Dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentunya suatu Negara harus 

meningkatkan Produk Domestik Bruto dari Negara tersebut, sebab PDB ini 

nantinya digunakan dalam mengukur atau mengetahui kondisi ekonomi Negara 

tersebut. Sehingga, dengan meningkatkan PDB otomatis perolehan nilai laju 

pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. PDB sendiri mengukur nilai barang-

barang dan jasa-jasa yang diproduksikan didalam negara tersebut dalam satu 
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tahun tertentu. Menurut Sukirno (2011), Produk Domestik Bruto diciptakan oleh 

faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional 

beroperasi di berbagai negara dan perusahaan multinasional tersebut 

menyediakan modal, teknologi dan tenaga ahli kepada negara di mana 

perusahaan itu beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa 

yang diproduksikan di dalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja  dan 

pendapatan serta sering sekali juga membantu meningkatkan ekspor. 

Faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri pada umumnya 

terwujud dalam 2 instrumen yaitu, Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal 

asing. Utang luar negeri dan penanaman modal asing digunakan sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan akibat adanya kesenjangan antara tabungan dan 

investasi, sehingga dengan adanya sumber pembiayaan dari utang luar negeri, 

diharapkan kesenjangan tersebut dapat diatasi melalui kedua instrumen tersebut.  

Utang luar negeri diharapkan dapat menambah jumlah tabungan domestik dan 

mampu memacu investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu ada alternative lain yang dapat dipilih pemerintah dalam 

mengatasi masalah kesenjangan tabungan dan investasi yaitu dengan 

menggalakkan investasi dalam bentuk penanaman modal asing. Penanaman 

modal asing diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto melalui 

pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, peningkatan ouput produksi, mengisi 

kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah 

cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah dan mengembangkan 

keahlian manajerial bagi perekonomian dinegara penerimanya. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Majid (2013) diketahui bahwa penanaman modal asing 

mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

indonesia. 
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 Selain itu upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi 

adalah dengan jalan meningkatkan ekspor. Ekspor dapat memperbesar 

kapasitas produksi suatu Negara, serta menyajikan akses ke sumber daya 

langka dan pasar internasional yang potensial. Peningkatan pendapatan devisa 

melalui perbaikan kinerja ekspor juga sangat penting bagi Negara-negara 

berkembang dalam rangka mengimbangi masalah kelangkaan sumber daya fisik 

dan financial yang sangat mereka butuhkan sebagai landasan melaksanakan 

usaha-usaha pembangunan pada umumnya. Singkatnya, selama perdagangan 

itu membuka peluang bagi tercipta atau terlaksananya transaksi-transaksi 

ekonomi yang menguntungkan, maka selama itulah perdagangan memang bisa 

menjadi faKtor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi agregat seperti 

yang senantiasa ditekankan oleh teori-teori tradisional (Todaro, 2000:43). 

Utang luar negeri memegang peranan penting dalam membiayai 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1999 utang luar 

negeri pemerintah Indonesia mencapai 148.097 juta US$ dengan pertumbuhan 

ekonomi 0,79 persen setelah mengalami penurunan yang sangat tajam pada 

tahun 1998 yakni sebesar -13,13 persen. Tetapi permintaan utang luar negeri 

menurun pada tahun 2000 yaitu sebesar 141.693 juta US$ dikarenakan budget 

defisit yang menurun hingga 105.5 triliun Rupiah dengan pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat menjadi 4.92 persen. Sedangkan pada tahun 2001 mengalami 

penurunan utang luar negeri yaitu sebesar 133.073 juta US$ dengan 

pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan hingga hanya 3.45 

persen. Sementara kinerja penanaman modal asing di Indonesia juga 

menunjukkan trend yang mirip. Pertumbuhan realisasi PMA di Indonesia periode 

1991-1996 mencapai 57.7% per tahun, melambat menjadi 28.3% per tahun 

dalam periode 1999-2007. Kemerosotan PMA di Indonesia terjadi pada periode 

krisis ekonomi 1997-1998 dan periode 2001-2004. Kemudian meningkat sampai 
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tahun 2005 dan menurun kembali tahun berikutnya yaitu tahun 2006. Namun 

peningkatan yang cukup tajam terjadi setahun selanjutnya yaitu tahun 2007, 

sedangkan tahun-tahun selanjutnya perkembangan PMA masih berfluktuasi. 

Perkembangan Utang luar negeri, penanaman modal asing dan ekspor  dalam 1 

dekade terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dan dikhawatirkan akan 

berdampak pada kinerja perekonomian indonesia, dimana perkembangan utang 

luar negeri indonesia dari tahun 2003-2012 menunjukkan tren yang fluktuatif dan 

cenderung mengalami kenaikan, sementara perkembangan penanaman modal 

asing mengalami pasang surut dari tahun 2003-2012. Sedangkan untuk 

perkembangan ekspor menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. 

Tabel 1.1 :  Data Perkembangan ULN, PMA dan Ekspor Selama 1 Dekade 

Terakhir 

Tahun PDB (miliar 

US$) 

ULN (miliar 

US$) 

PMA (miliar 

US$) 

Ekspor (miliar 

US$) 

2003 173.82 135.402 5.445 61.058 

2004 175.58 137.024 4.573 71.584 

2005 171.45 130.652 8.911 85.569 

2006 191.09 128.736 5.992 100.798 

2007 203.85 136.640 10.341 114.100 

2008 204.57 155.080 14.871 137.020 

2009 200.00 172.871 10.815 116.510 

2010 241.49 180.700 16.210 157.779 

2011 265.60 221.600 19.200 203.496 

2012 264.98 251.200 23.923 190.031 
 
Sumber : BPS, 2013 

Kenaikan PDB yang tinggi pada umumnya akan berdampak pada 

pengurangan jumlah pengangguran yang terdapat pada suatu Negara. Dengan 

meningkatkan PDB melalui peningkatan arus investasi yang masuk ke suatu 

negara maka, akan terjadi peningkatan kapasitas produksi, sehingga dengan 



5 
 

 

naiknya kapasitas produksi otomatis akan terjadi peningkatan penyerapan 

tenaga kerja. Pada akhirnya peningkatan penyerapan tenaga kerja akan 

berdampak pada pengurangan pengangguran pada suatu Negara. 

Tabel 1.2 : Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, 
TPAK dan TPT 

     

Tahun 

Angkatan 
Kerja 

Bekerja 
Pengang
guran 

TPAK TPT 

(Juta Orang) (Juta Orang) 
(Juta 
Orang) 

(%) (%) 

2011 Februari 119.40 111.28 8.12 69.96 6.80 

  Agustus 117.37 109.67 7.70 68.34 6.56 

2012 Februari 120.41 112.80 7.61 69.66 6.32 

  Agustus 118.05 110.81 7.24 67.88 6.14 

2013 Februari 121.19 114.02 7.17 69.21 5.92 

  Agustus 118.19 110.80 7.39 66.90 6.25 

 
Sumber : BPS, 2013 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diatas, angka 

pengangguran hingga bulan agustus 2013 sebesar 7,39 juta orang dari total 

angkatan kerja 118,19 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja mencapai 

110,80 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada 

Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan 

dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan dibandingkan TPT 

Agustus 2012 sebesar 6,14 persen. Tenaga kerja di Indonesia pada Agustus 

2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,0 juta 

orang dibanding keadaan Februari 2013. penduduk yang bekerja pada Agustus 
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2013 berkurang sebanyak 3,2 juta orang dibanding keadaan februari 2013. 

Angka tersebut berkurang sebanyak 10 ribu orang dibandingkan tahun lalu. 

Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2013 mengalami sedikit 

peningkatan sebanyak 220 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013 dan 

bertambah 150 ribu orang jika dibandingkan bulan Agustus 2012. Masalah 

tingginya tingkat pengangguran dapat diatasi dengan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Menurut  teori Harrold-Domar peran 

akumulasi modal dalam proses pertumbuhan ekonomi sangat penting. Dimana 

setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan 

nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. 

Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan 

investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Harrod-Domar 

menitikberatkan bahwa akumulasi modal itu mempunyai peranan ganda, yaitu 

menumbuhkan pendapatan dan di sisi lain juga dapat menaikkan kapasitas 

produksi dengan cara memperbesar persediaan modal. Secara sederhana teori 

Harrod-Domar adalah misalnya pada suatu waktu tercipta keseimbangan pada 

tingkat full employment income, maka untuk memelihara keseimbangan dari 

tahun ke tahun dibutuhkan sejumlah pengeluaran, karena investasi itu harus 

cukup untuk menutupi kenaikan output yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, 

investasi harus selalu ada supaya keseimbangan tidak terganggu, sebab bila 

tidak, pendapatan per kapita akan turun karena adanya penduduk yang 

bertambah. 

Dengan berbagai pendapat yang ada, Permasalahan tentang utang luar 

negeri, penanaman modal asing dan export pada era reformasi ini masih belum 

jelas pengaruhnya terhadap Produk Domestik Bruto indonesia. Oleh karena itu 

peneliti ingin meneliti pengaruh investasi yang diwakili oleh utang luar negeri dan 

penanaman modal asing, serta trade yang diwakili oleh ekspor  dengan judul “ 
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Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Export 

Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1998-2012 “. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa 

rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian dalam penelitian 

yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan skripsi ini. 

Selain itu, perumusan masalah ini diperlukan sebagai cara untuk mengambil 

keputusan di akhir penulisan skripsi. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh utang luar negeri pemerintah, penanaman 

modal asing, dan export terhadap Produk Domestik Bruto 

Indonesia? 

2. Faktor mana dari 3 faktor diatas yang memiliki pengaruh paling 

besar terhadap Produk Domestik Bruto indonesia? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri pemerintah, 

penanaman modal asing, dan export terhadap Produk Domestik Bruto 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui faktor mana dari 3 faktor diatas, yang memiliki 

pengaruh paling besar terhadap variabel Produk Domestik Bruto 

Indonesia. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut di atas maka manfaat yang dapat 

di ambil dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

 
1.4.1 Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian 

pustaka, referensi, maupun dokumentasi untuk penelitian yang selanjutnya yang 

membahas mengenai Produk Domestik Bruto, utang luar negeri, penanaman 

modal asing dan ekspor. 

 
1.4.2 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat atau mendukung teori 

dari Harrold-Domar yang membahas mengenai peran akumulasi modal dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu hasil dari penelitian juga 

diharapkan dapat mendukung teori produksi dari Cobb Douglas yang membahas 

mengenai peran Capital dan labour yang dapat meningkatkan output pada suatu 

proses produksi. 

 


