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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Produk Domestik Bruto 

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan sebagai 

“Dunia Ketiga” Konsep Produk Domestik Bruto adalah konsep yang paling 

penting kalau dibandingkan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk 

Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa 

yang diproduksikan didalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 

2011:34). 

Didalam suatu perekonomian, dinegara-negara maju maupun di negara-

negara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh perusahaan 

milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain. Selalu didapati 

produksi nasional 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. Operasi mereka merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan 

ekonomi suatu negara dan nilai produksi yang disumbangkannya perlu dihitung 

dalam pendapatan nasional. Dengan demikian, Produk Domestik Bruto adalah 

nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor 

produksi milik warga negara negara tersebut dan negara asing (Sukirno, 

2011:34-35). 
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2.1.1 Teori Harrod Domar 

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori 

Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya 

suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady 

growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-

pemisalan berikut:  

1. Barang modal mencapai kapasitas penuh 

 
2. Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional 

 
3. Rasio modal-produksi (capital-output ratio) tetap nilanya 

 
4. Perekonomian terdiri dari dua sektor. 

 
Dalam analisisnya Harrod-Domar menunjukkan bahwa,walaupun pada 

suatu tahun tertentu barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, 

pengeluaran agregat (AE = C + I) pada tahun tersebut akan menyebabkan 

kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Dengan 

perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun tersebut akan menambah 

kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 

berikutnya. 

Menyadari tentang pertambahan kapasitas barang modal tersebut, 

analisis Harrod-Domar mengemukakan persoalan berikut: Apakah syarat yang 

perlu dipenuhi agar kapasitas barang modal yang bertambah itu akan 

sepenuhnya digunakan? Artinya: apakah syarat yang perlu dipenuhi agar pada 

tahun berikutnya barang-barang modal mencapai kapasitas penuh kembali? 

Masalah yang dikemukakan Harrod-Domar diatas  ditunjukkan dalam gambar 

berikut: 
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Gambar 2.1 : Teori Harrod-Domar, Peranan Investasi Dalam Pertumbuhan 

 
Pengeluaran agregat 

          푌 = 퐴퐸 

  퐴퐸 = 퐶 + 퐼 + ∆퐼 

 

 E 퐴퐸 = 퐶 + 퐼 

 

 

 

 푌 푌           Pendapatan nasional 

Sumber : Sukirno, 2011. 

 
Pengeluaran agregat yang adalah AE = C + I. Keseimbangan dicapai di 

titik E yang menggambarkan : (i) pendapatan nasional adalah Y dan (ii) pada 

pendapatan nasional tersebut ekonomi mencapai kapasitas penuh. Misalkan 

jumlah barang modal pada keseimbangan ini adalah 퐾 . Seterusnya teori Harrod-

Domar menerangkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun tersebut (2002 

misalnya) akan menyebabkan jumlah barang modal akan bertambah pada tahun 

berikutnya 2003, yaitu jumlah barang modal menjadi 퐾 =  퐾 +  퐼, dimana 퐾  

adalah jumlah barang modal pada tahun 2003. Agar semua barang modal 

sepenuhnya digunakan, pengeluaran agregat pada tahun itu harus mencapai 

퐴퐸 = 퐶 + 퐼 + ∆퐼. Dengan pengeluaran agregat ini pendapatan nasional adalah 

푌  dan nilai ini sama dengan kapasitas barang modal sebanyak 퐾  untuk 

menghasilkan pendapatan nasional. Dengan demikian kapasitas penuh tercapai 

kembali. Analisis ini menunjukkan, dalam ekonomi dua sektor, investasi harus 

terus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan 
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yang berkepanjangan. Pertambahan investasi tersebut diperlukan untuk 

meningkatkan pengeluaran agregat. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat 

bahwa (i) dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang 

berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan (ii) 

pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya bisa dicapai apabila I + G + (X-M) terus 

menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakan (Sukirno, 2011:435-436). 

Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya peran akumulasi modal 

dalam proses pertumbuhan. 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. 

2.1.2 Teori Cobb Douglas 

Cobb-Douglas adalah salah satu fungsi produksi yang paling sering 

digunakan dalam penelitian empiris. Fungsi ini juga meletakkan jumlah hasil 

produksi sebagai fungsi dari modal (capital) dengan faktor tenaga kerja (labour). 

Dengan demikian dapat pula dijelaskan bahwa hasil produksi dengan kuantitas 

atau jumlah tertentu akan menghasilkan taraf pendapatan tertentu pula. Secara 
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sederhana fungsi produksi Cobb-Douglas tersebut dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

푄 = 퐴퐿 퐾            

Di mana Q adalah output dan L dan K masing-masing adalah tenaga 

kerja dan barang modal. A, 훼 (alpha) dan 훽 (beta) adalah parameter-parameter 

positif yang dalam setiap kasus ditentukan oleh data. Semakin besar nilai A, 

barang teknologi semakin maju. Parameter 훼 mengukur persentase kenaikan Q 

akibat adanya kenaikan satu persen L sementara K dipertahankan konstan. 

Demikian pula parameter 훽, mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya 

kenaikan satu persen K sementara L dipertahankan konstan. Jadi, 훼 dan 훽 

masing-masing merupakan elastisitas output dari modal dan tenaga kerja. Jika 훼 

+ 훽 = 1, maka terdapat tambahan hasil yang konstan atas skala produksi. Jika 훼 

+ 훽 > 1 terdapat tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi dan jika 훼 + 

훽 < 1 maka artinya terdapat tambahan hasil yang menurun atas skala produksi 

(Salvatore, 2006:116). 

 

2.2 Utang Luar Negeri 

Dalam memulai pembangunan, hampir dapat dikatakan bahwa semua 

negara (berkembang) mengalami persoalan dalam pembiayaan. Hal ini secara 

rasional bisa dijelaskan, karena pada saat pembangunan dimulai diasumsikan 

Negara belum menerima penerimaan dana sama sekali. Di pihak lain, 

pembiayaan pembangunan perlu dana besar serta baru akan kembali setelah 

beberapa waktu kemudian. Saat kondisi seperti itulah Negara harus menempuh 

bebrapa strategi demi dapat menutup anggaran tersebut. Jika dari dalam negeri 

sudah tidak dimungkinkan untuk memperoleh dana tersebut, maka negara 
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melihat sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri sebagai alternatifnya. 

Salah satu bentuk pembiayaan luar negeri adalah utang luar negeri. Di sinilah 

dikenal istilah bantuan atau utang luar negeri (foreign aid) sebagai salah satu 

sumber pembiayaan dalam pembangunan negara (Yustika, 2011:130-131). 

Secara khusus, agak sulit untuk mendefinisikan pengertian ULN. Akan 

tetapi ULN biasanya diterapkan pada tindakan-tindakan penduduk atau lembaga-

lembaga terhadap lembaga dan penduduk lainnya dengan tujuan, atau 

sekurang-kurangnya dengan maksud menolongnya. Dari pengertian itu, asalkan 

terjadi perpindahan sumber daya-sumber daya ekonomi (flow of resources), baik 

itu sumber daya ekonomi negara (flow of official resources) maupun sumber 

daya swasta (flow of private resources), berarti ULN tersebut telah terjadi 

(Yustika, 2011:131-132).  

Dalam kehidupan kenegaraan yang berkenaan dengan masalah ekonomi 

Indonesia, posisi ULN akan dijumpai  pada neraca APBN di sisi penerimaan. 

Lebih tepatnya penerimaan pembangunan. Dari pos penerimaan pembangunan 

itu, terdapat dua sub-pos, yakni sub-pos bantuan program dan sub-pos bantuan 

proyek. Bantuan program merupakan pinjaman yang biasanya terdiri dari devisa 

kredit, bantuan pangan, dan bantuan bukan pangan, seperti kapas dan benang 

tenun. Penjualan devisa kredit, bantuan pangan, dan bantuan program tersebut 

menghasilkan penerimaan rupiah bagi dana pembangunan dan juga menambah 

arus barang yang dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, adanya bantuan 

program tersebut akan meningkatkan penyediaan dana-dana lokal untuk 

anggaran pembangunan yang semakin meningkat. Mekanisme ini sudah berjalan 

sangat lama, khusunya secara intensif sejak tahun 1966 ketika pemerintah orde 

baru mengambil alih kekuasaan Indonesia (Yustika, 2011:133-134). 

Pada tahap awal Negara melaksanakan pembangunannya, bantuan 

program lebih banyak memainkan peranannya. Selanjutnya, ketika Negara 
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penerima bantuan mulai dapat melakukan stabilisasi ekonomi dan meningkatkan 

kemampuan administrasi pemerintah untuk merumuskan serta melaksanakan 

program pembangunan yang baik, secara berangsur terjadi pergeseran dari 

bantuan program ke bantuan proyek. Sehingga, dalam jangka panjang, bantuan 

proyek lebih memainkan peranan yang penting  dalam pembangunan. Inilah 

yang juga terjadi di Indonesia  dan (dalam satu sisi) sekaligus menunjukkan 

bahwa proses pembangunan ekonomi berjalan dengan arah yang benar, karena 

syarat bagi diberikannya bantuan proyek terkait erat denga perkembangan 

ekonomi itu sendiri. Sedangkan bila melihat sumber utang luar negeri dibedakan 

menjadi dua, yakni ULN yang berasal dari bilateral dan multilateral. ULN bilateral 

adalah bantuan yang langsung berasal dari hubungan G to G (Government to 

Government) atau antarnegara. Sedangkan multilateral berasal dari lembaga-

lembaga keuangan internasional, seperti World Bank dan IMF, ataupun Negara 

yang mengikatkan diri dalam sebuah konsorsium, seperti CGI (consultative group 

on Indonesia). Untuk konteks Indonesia ULN tersebut kebanyakan berasal dari 

hubungan bilateral dibandingkan yang berasal dari multilateral, tetapi dalam 

jumlah hampir sama (Yustika, 2011:134-135). 

Perlu diketahui bahwa utang luar negeri tidak datang dalam wujud uang, 

melainkan sebagian besar justru dalam bentuk barang dan teknologi. Dengan 

begini penggunaan ULN menjadi tidak flexible, karena produk atau teknologi 

tersebut jelas hanya bisa digunakan untuk program-program tertentu saja. 

Mekanisme itu bisa saja terjadi mengingat prosedur pemberian utang adalah 

melalui seleksi proposal yang berisi program-program yang sudah direncanakan, 

dan bila sudah disetujui, maka kebutuhan program itu diwujudkan dalam bentuk 

barang/teknologi, bukan uang. Ini jelas berbeda konsekuensinya apabila utang 

tersebut diwujudkan dalam bentuk uang, karena dengan begitu pemakainnya 
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bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan riil yang berkembang dalam 

pelaksanaan program (Yustika, 2007:150). 

 
2.2.3 Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto 

Ketidakmampuan sumber pembiayaan dari dalam negeri yang berupa 

tabungan domestic menyebabkan munculnya sumber pembiayaan dari luar 

negeri yang berupa utang luar negeri. Dimana utang luar negeri dijadikan 

alternative untuk menutup kesenjangan yang timbul akibat tidak seimbangya 

antara tabungan domestik dan rencana kegiatan investasi. Apabila 

keseimbangan antara tabungan domestik dan rencana kegiatan investasi tidak 

terjadi maka, akan menyebabkan kegiatan pelaksanaan investasi tidak berjalan 

sesuai rencana. 

Dengan adanya utang luar negeri sebagai alternatif pembiayaan 

pembangunan, maka diharapkan dapat menambah jumlah tabungan domestik 

dan mampu memacu investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Namun studi terhadap Utang Luar Negeri telah banyak 

dilakukan dengan hasil yang ambigu (bahkan bisa kontradiktif antara satu riset 

dengan yang yang lainnya). Namun karena utang luar negeri masih merupakan 

bagian dari investasi sehingga berdampak positif juga terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Menurut Yustika (2011:136-137) efek positif utang luar negeri terhadap 

kesejahteraan itu hanya bisa terjadi apabila terdapat mekanisme transmisi 

melalui belanja / pengeluaran pemerintah yang memihak kepada kepentingan 

masyarakat, misalnya dalam wujud pengeluaran anggaran untuk pendidikan dan 

sanitasi. Sedangkan menurut Rachmadi (2013) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa variable utang luar negeri memiliki pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh variable PDB. 
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2.3 Penanaman Modal Asing 

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 

juga berupa investasi portfolio (portfolio 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 (Todaro, 2000:156-

157). 

Menurut undang-undang republik Indonesia nomer 25 tahun 2007 tentang 

penanaman modal. Penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

Penanaman modal asing secara langsung merupakan hal yang positif, karena 

hal tersebut dapat mengisi kekurangan tabungan yang dihimpun dari dalam 
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negeri dan juga dapat menambah devisa serta membantu pembentukan modal 

domestik bruto. 

Sebagai pilihan sumber modal, foreign direct investment/Penanaman 

Modal Asing (FDI/PMA) menuai perdebatan yang tidak ada habisnya. Pihak yang 

menentang berpendapat bahwa FDI lebih menguntungkan Negara asal daripada 

Negara tuan rumah. Perusahaan-perusahaan multinasional dapat menggunakan 

kekuasaan mereka yang besar terhadap ekonomi-ekonomi yang lebih kecil dan 

lemah. FDI bisa membuat pabrik meningkatkan kapasitas produksi totalnya; 

membawa produknya lebih dekat ke pasar luar negeri; membuka kantor-kantor 

penjualan local di Negara tuan rumah; berkelit dari berbagai hambatan dagang 

(trade barriers), baik yang tersembunyi maupun eksplisit; menghindari tekanan 

pemerintah luar negeri pada produk local (Graham dan Spaulding; dalam 

Yustika, 2007:229). Sementara pihak yang mendukung, memandang FDI 

sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena dipercaya member 

kontribuasi pada peningkatan PDB dan neraca pembayaran. Mereka 

berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan karena menjadi sumber-

sumber tumbuh teknologi, proses produksi, sistem organisasi, dan ketrampilan 

manajemen yang baru (Mukhlis; dalam Yustika, 2007:229). 

Dalam sudut pandang ekonomi yang sangat operasional, Kojima 

mengidentifikasi lima motif dari beroperasinya PMA di Negara-negara 

berkembang (Purnawan; dalam Yustika, 2007:229). Pertama, PMA yang 

berorientasi pada motif sumber daya alam (natural resources). Kedua, PMA yang 

memiliki motif tenaga kerja (labour oriented). Ketiga, PMA dengan motif orientasi 

pasar (marked oriented). Keempat. PMA yang berdasarkan kepada motif 

orientasi pasar tetapi oligopolies (market oriented but oligopolistic). Kelima, PMA 

yang menekankan kepada motif internalisasi produksi dan integrasi pemasaran 

(internalization of production and marketing integration). Kelima motif tersebut 
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bisa berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi yang lebih banyak adalah PMA  

tersebut beroperasi berdasarkan gabungan dari berbagai macam motif. Bisa 

dijabarkan secara terbatas, motif pertama di atas berkaitan dengan kelangkaan 

bahan baku di Negara maju, sehingga untuk memperolehnya mereka terpaksa 

harus berekspansi ke Negara berkembang yang relative lebih kaya sumber daya 

alamnya. Motif kedua sering dilakukan oleh industri padat tenaga kerja dengan 

tingkat ketrampilan yang tidak terlalu tinggi. Kemudian motif ketiga dan keempat, 

lebih merupakan kenyataan bahwa Negara berkembang meimiliki jumlah 

penduduk yang sangat besar dan dengan begitu potensial bagi pasar dari produk 

mereka. Terakhir, adalah strategi PMA untuk mengintegrasikan, baik horizontal 

maupun vertical, sistem pemasaran mereka secara internasional (Yustika, 

2007:230) 

 
2.3.1 Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik 

Bruto 

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), 

sampai akhir Juli 2006 meningkat menjadi US$ 3.713.4 juta dengan realisasi 

proyek yang telah disetujui pemerintah sebanyak 563 proyek. 

Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar 

berasal dari analisis neoklasik yang memusatkan perhatiannya pada berbagai 
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determinan (faktor-faktor penentu) pertumbuhan ekonomi. menurut analisis ini, 

penanaman modal asing (dan juga bantuan luar negeri) merupakan sesuatu 

yang sangat positif, karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang 

dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar 

penerimaan pemerintah dan mengembangkan keahlian manajerial bagi 

perekonomian di Negara penerimanya. Contoh yang sederhana mengenai 

analisis “kesenjangan tabungan dan investasi” (saving-investment gap) (yang 

dikatakan bisa teratasi oleh adanya penanaman modal asing tersebut) ini adalah 

model pertumbuhan Harrod-Domar yang mengungkapkan adanya suatu bentuk 

hubungan langsung antara tingkat tabungan suatu Negara, yakni s, dengan 

tingkat pertumbuhan ouput-nya,g, melalui persamaan g =  s : k; adapun k adalah 

rasio modal-output. Bila sasaran pertumbuhan output nasional  atau g 

ditargetkan sebesar 7 persen per tahun dan rasio modal-output sama dengan 3, 

maka tingkat tabungan yang dibutuhkan negra tersebut adalah 21 persen (ini 

karena s = g . k). jika jumlah tabungan domestic yang dapat dimobilisir hanya 

mencapai 16 persen dari GDP, maka terdapat “kesenjangan tabungan” sebesar 

5 persen. Seandainya Negara yang bersangkutan dapat mengisi kekurangan 

tersebut dengan sumber-sumber financial dari luar negeri (baik dari pihak asing 

asing swasta maupun pemerintah, maka Negara tersebut akan lebih berpeluang 

dalam mencapai sasaran pertumbuhannya itu. Sementara argumen yang 

menentang penanaman modal asing menurut Todaro (2000;165-166) adalah 

sebagai berikut : 

 
1. Walaupun perusahaan-perusahaan multinasional menyediakan sejumlah 

modal, namun, dalam kenyataanya  mereka bisa saja justru menurunkan tingkat 

tabungan maupun investasi domestik di Negara tuan rumah sehubungan dengan 

akan tercapainya aneka bentuk persaingan tidak sehat yang bersumber dari 
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perjanjian-perjanjian produksi eksklusif antara pihak perusahaan multinasional 

dengan pihak pemerintah di Negara tuan rumah; tidak terlaksananya reinvestasi 

atas keuntungan yang mereka dapatkan dalam perekonomian tuan rumah; 

terpacunya tingkat konsumsi domestik sehingga justru menurunkan minat 

masyarakat setempat untuk menabungkan atau menginvestasikan tambahan 

pendapatannya; terhambat atau terganggunya perkembangan perusahaan-

perusahaan domestic yang sebenarnya bisa menjadi pemasok barang sejenis 

atau barang-barang setengah jadi; seandainya saja perusahaan-perusahaan 

multinasional tersebut tidak membuat sendiri atau mengimpornya dari cabang-

cabangnya di luar negeri; serta melonjaknya biaya bunga atas modal yang 

dipinjam Negara tuan rumah. 

 
2. Walaupun dampak-dampak awal (berjangka pendek) dari penanaman modal 

perusahaan multinasional memang dapat memperbaiki posisi devisa Negara 

yang menerima mereka (Negara tuan rumah), tetapi dalam jangka panjang 

dampaknya justru negatif, yakni dapat mengurangi penghasilan devisa itu, baik 

dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal. Neraca transaksi 

berjalan bisa memburuk karena adanya impor besar-besaran atas barang 

setengah jadi dan barang modal oleh perusahaan multinasional itu, dan hal 

tersebut masih diperburuk lagi oleh adanya pengiriman kembali keuntungan hasil 

bunga, royalti, dan biaya-biaya jasa manajemen ke Negara asalnya. jadi, praktis 

pihak Negara tuan rumah tidak memperoleh bagian keuntungan yang wajar dan 

adil. 

 
3. Walaupun perusahaan multinasional memang bisa memberi kontribusi bagi 

penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak, tetapi dalam prakteknya nilai 

kontribusi tersebut jauh lebih kecil daripada yang seharusnnya. Hal ini 

disebabkan oleh adanya koneksi-koneksi pajak yang bersifat liberal, pemberian 
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fasilitas penanaman modal yang berlebihan, subsidi-subsidi terselubung, serta 

proteksi tariff yang diberikan oleh pemerintah Negara tuan rumah. 

 
4. Ketrampilan dan pengalaman manajemen, semanagat kewirausahaan, 

teknologi, dan jaringan hubungan dagang luar negeri yang diberikan oleh 

perusahaan-perusahaan multinasional ternyata tidak banyak member manfaat 

yang nyata bagi pengembangan sumber daya dan keterampilan kerja yang 

masih tergolong langka di Negara tuan rumah. Bahkan mungkin saja perusahaan 

multinasional itu, bertolak dari pertimbangan kepentingan mereka yang bersifat 

sepihak, justru menghambat proses kemunculan dan perkembangan bakat-bakat 

kemampuan manajemen, kewirausahaan, serta teknologi produksi asli/pribumi di 

Negara tuan rumah, agar mereka nantinya jangan sampai tampil sebagai 

pesaing yang pada akhirnya akan menggoyahkan kedudukan serta dominasi 

perusahaan multinasional itu, baik di pasaran domestik maupun pasar-pasar 

ekspor internasional.  

 
2.4 Ekspor 

Perkembangan perekonomian suatu Negara akan mengalami perubahan, 

baik dari tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi maupun sistem 

perekonomian yang digunakan. Kenyataannya tidak ada satupun Negara yang 

menganut sistem perekonomian secara tertutup (tidak melibatkan pihak luar 

negeri dalam perekonomian). Hampir semua Negara telah melakukan kerja sama 

di dalam kegiatan perekonomian, artinya keterlibatan rumah tangga luar negeri 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam 

negeri. Sistem perekonomian seperti inilah yang dikenal sebagai sistem 

perekonomian terbuka. 

Ekspor merupakan bentuk paling sederhana dalam sistem perdagangan 

internasional dan merupakan suatu strategi dalam memasarkan produksi ke luar 
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negeri. Faktor-faktor seperti pendapatan negara yang dituju dan populasi 

penduduk merupakan dasar pertimbangan dalam pengembangan ekspor. Ekspor 

diartikan sebagai pembelian Negara lain ke atas barang buatan perusahaan-

perusahaan dalam negeri. Suatu Negara dapat mengekspor barang produksinya 

ke Negara lain apabila barang tersebut diperlukan negera lain dan mereka tidak 

dapat memenuhi keperluan dalam negeri (Sukirno, 2011:205). Pada umumnya 

kegiatan perdagangan luar negeri akan menambah  cadangan devisa suatu 

Negara, namun ada berbagai keuntungan lain yang bisa diperoleh misalnya: 

memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, memperoleh 

keuntungan dari spelialisasi, memperluas pasar industri-industri dalam negeri 

dan menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. 

 
2.4.1 Pengaruh Eksport Terhadap Produk Domestik Bruto 

Ekspor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa 

cara. Pertama, pengaruh langsung ekspor yaitu dengan adanya perbaikan 

teknologi bagi masing-masing negara yang melakukan kegiatan perdagangan 

luar negeri. Kedua, ekspor dapat membantu mengatasi kendala nilai tukar mata 

uang (exchange rate). Hal ini kemudian menjadi pendorong bagi sebuah negara 

untuk melakukan impor, termasuk impor barang modal. Ketiga, berdasarkan 

penelitian Levine dan Renelt (1992) diperoleh bukti bahwa terdapat korelasi yang 

positif dan kuat antara pangsa investasi terhadap PDB dan pangsa rata-rata 

ekspor terhadap PDB. Ahli ekonomi klasik telah lama menunjukkan bahwa 

ekspor dapat memperluas pasar dan memungkinkan negara yang mengekspor 

memperoleh dana untuk mengimpor barang lain, termasuk barang modal yang 

akan mengembangkan perekonomian lebih lanjut. Perkembangan ekspor yang 

pesat akan menyebabkan pertambahan pesat dalam pembelanjaan agregat, 
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yang pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan pendapatan nasional 

(pertumbuhan ekonomi) yang pesat. 

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian mengenai utang luar negeri, penanaman modal 

asing, serta export terhadap perekonomian Indonesia yang pernah dilakukan 

sebelumnya di Indonesia maupun yang terkait dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Azam (2010) dalam penelitiannya menguji dampak dari ekspor dan 

investasi asing langsung (FDI) pada pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia 

Selatan yaitu Bangladesh, India, Pakistan dan Sri Lanka. Penelitiannya 

menggunakan data sekunder mulai 1980-2009 dan model regresi log linear. 

Secara keseluruhan hasil yang ditemukan menunjukkan hasil yang signifikan dan 

juga mendukung hipotesis penelitian. Temuan dari penelitiannya menunjukkan 

bahwa dampak ekspor dan investasi asing langsung selama masa studi secara 

positif dan signifikan untuk masing- masing Negara yang diobservasi, kecuali Sri 

Lanka yang menunjukkan effect negatif dari FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dalam penelitiannya dia mengusulkan bahwa pembuat kebijakan untuk masing-

masing negara Asia Selatan harus mendiversifikasi ekspor negara untuk 

memperbesar Volume ekspor dan meningkatkan arus masuk FDI karena 

memiliki potensi mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Saqib, 

Maryam dan Rafique (2013) meneliti dampak penanaman modal asing, hutang, 

trade, inflasi dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan 

ekonomi pakistan. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa kinerja ekonomi 

Pakistan terkena dampak negative oleh investasi asing. Artinya penanaman 

modal asing berpengaruh negative  dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi pakistan. Pengaruh negative tersebut menurutnya disebabkan karena 
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sebagian besar keuntungan dan manfaat dari Penanaman Modal Asing, dilarikan 

kembali ke negara investor . Hal ini dapat dijelaskan oleh terbatasnya kapasitas 

negara tuan rumah dalam menyerap transfer teknologi dan pengetahuan. 

Koojaroenprasit (2012) meneliti dampak Foreign Direct Investment (FDI) 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Dalam penelitiannya 

menggunakan data sekunder dengan periode waktu 1980-2009. Penelitiannya  

mencoba untuk menentukan dampak empiris FDI pada ekonomi Korea Selatan 

dengan menggunakan data time series tahunan makroekonomi. FDI, investasi 

domestik, ketenagakerjaan, ekspor dan modal manusia dianggap sebagai 

variabel endogen bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang kuat dan dampak positif dari FDI terhadap 

pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Selain itu, penelitiannya menunjukkan 

bahwa modal manusia, pekerjaan dan ekspor juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan, sedangkan investasi dalam negeri tidak memiliki dampak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Onu (2012) meneliti dampak 

penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria periode tahun 

1986-2007. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penanaman modal asing 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria tetapi tidak 

signifikan.  

. Kasidi dan Said (2013), meneliti dampak utang luar negeri terhadap 

pertumbuhan ekonomi Tanzania untuk periode 1990-2010. Penelitiannya 

menggunakan data time series pada utang luar negeri dan kinerja ekonomi. Hasil 

penelitiannya  menunjukkan bahwa ada dampak signifikan dari utang luar negeri 

terhadap pertumbuhan PDB. Total stok utang eksternal memiliki efek positif 

sekitar 0,36939 dan pembayaran utang memiliki efek negatif dari sekitar 28,517. 

Hubungan jangka panjang yang dilihat melalui uji kointegrasi menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan jangka panjang dari utang luar negeri dan GDP.  



26 
 

Rachmadi, (2013) meneliti pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dengan periode observasi dari tahun 2001 sampai tahun 

2011 dengan variabel utang luar negeri, penanaman modal asing, debt service 

ratio, dan tabungan sebagai variabel bebas, sementara untuk variabel terikatnya 

menggunakan PDB. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pada batas 

tertentu, utang luar negeri akan mendorong perekonomian, namun setelah 

melewati ambang batas Debt Service Ratio (DSR), maka utang luar negeri justru 

berpotensi menghambat perekonomian. Disamping itu selama periode 

penelitiannya, Penanaman Modal Asing (PMA) tidak memberikan kontribusi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Pengaruh negatif ini menunjukkan 

bahwa output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional tidak 

diprioritaskan untuk mengembangkan perekonomian dalam negeri, melainkan 

kembali ke perusahaan induk asing yang menjadi pelaku investasi. 

 
2.6 Hipotesa 

Dari penjelasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat 

disimpulkan beberapa hipotesa.. Dengan begitu, akan dapat dirumuskan 

beberapa hipotesa sebagai berikut : 

 
1. Diduga utang luar negeri pemerintah, penanaman modal asing dan 

export berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

 
2.7 Kerangka Pikir  

 Pada umumnya setiap Negara berkembang memiliki satu tujuan dalam 

mensejahterakan rakyatnya. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang 

dalam upaya mensejahterakan rakyat melakukan berbagai kebijakan agar 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Dengan 
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mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terjadi 

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 

sehingga kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan melalui instrumen tersebut. 

Namun pada kenyataanya pada setiap Negara berkembang dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi selalu dihambat oleh faktor akumulasi 

modal yang rendah sehingga untuk mengatasi tersebut pemerintah melakukan 

berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah 

dengan mencari sumber pembiayaan yang berasal dari utang, lebih tepatnya 

utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri pada umumnya dapat digunakan 

untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara, akibat 

pembiayaan rutin dan pengeluaran yang cukup besar. Sehingga pertumbuhan 

ekonomi dapat ditingkatkan lajunya sesuai dengan target yang ditetapkan 

sebelumnya. 

Untuk mempercepat pembangunan nasional perlu ada upaya yang harus 

dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Investor (swasta maupun asing)  

sebagai salah satu pihak terkait diharapkan dapat membantu mempercepat 

pembangunan nasional melalui investasi yang dilakukan. Menurut Harrod-Domar 

Akumulasi Modal berdampak baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

akumulasi modal yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan ganda, 

yaitu menumbuhkan pendapatan dan di sisi lain juga dapat menaikkan kapasitas 

produksi dengan cara memperbesar persediaan modal, kenaikan kapasitas 

produksi menyebabkan terjadinya ekspansi produksi, sehingga akan muncul 

berbagai lapangan usaha baru yang dapat mengurangi angka pengangguran dan 

kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan pada akhirnya berdampak pada 

peningkatan PDB indonesia. Selain itu, seperti yang diungkapkan dalam teori 
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cobb douglas peran modal akan meningkatkan output perusahaan dalam suatu 

proses produksi, sehingga jika terjadi peningkatan output barang dan jasa maka, 

terjadi kenaikan PDB suatu negara.  

Salah satu kebijakan alternatif yang dinilai penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi adalah melalui promosi ekspor. Ekspor dapat 

memperbesar kapasitas produksi suatu Negara, serta menyajikan akses ke 

sumber daya langka dan pasar internasional yang potensial. Ekspor juga dapat 

membantu semua Negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan 

mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki 

keunggulan kooperatif, baik itu berupa ketersedian faktor-faktor produksi tertentu 

dalam jumlah yang melimpah atau keunggulan efisien alias produktifitas tenaga 

kerja. Perkembangan ekspor yang pesat akan menyebabkan pertambahan pesat 

dalam pembelanjaan agregat, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

pertumbuhan pendapatan nasional (PDB) yang pesat. 
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Gambar 2.2 : Kerangka Pikir 
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Sumber : Ilustrasi Peneliti, 2013. 
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