
38 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan pembahasan yang dicapai dalam penelitian ini akan dijelaskan 

pada Bab ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mencapai hasil tersebut adalah Ordinary Least Square (OLS) dan analisis 

deskriptif.Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software Eviews 6.0 dan SPSS 15.0. 

 

4.1 Pembahasan Menggunakan Analisis Deskriptif 

Penggunaan analisis ini berhubungan dengan pengumpulan data yang 

pada akhirnya memberikan informasi yang berguna.Analisis deskriptif 

mempermudah pengungkapan berbagai informasi yang penting, dari data yang 

ada ke dalam bentuk yang ringkas, namun tetap membutuhkan adanya 

penjelasan. Berikut ini akan dijelaskan gambaran umum kondisi masing-masing 

variabel secara deskriptif. 

 

4.1.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia 

 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan sesuatu 

hal yang ingin diraih oleh setiap Negara.Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang juga mendambakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

prosesnya stabil, hal itu dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi 

pada Negara yang bersangkutan. Faktor-faktor produksi akan selalu mengalami 

pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Oleh karena itu kemampuan suatu 
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Negara dalam memproduksi barang dan jasa dari satu periode ke periode 

lainnya juga harus mengalami peningkatan, sebab pertambahan jumlah faktor 

produksi menyebabkan beban ekonomi meningkat sehingga dibutuhkan 

penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hai ni hanya bisa diwujudkan melalui 

peningkatan ouput agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto setiap 

tahun.  

 Berdasarkan data dari badan pusat statistik Indonesia, sebenarnya 

indonesia pernah memiliki kondisi perekonomian yang bagus pada awal dekade 

1980-an sampai pertengahan 1990-an. Hal itu ditunjukkan dengan  tingkat PDB 

yang tumbuh rata-rata 7 % tiap tahunnya. Perolehan tingkat PDB tersebut juga 

diikuti dengan angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah 

seiring dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan kesempatan 

kerja yang terus meningkat.Namun pada suatu titik tertentu, perekonomian 

Indonesia akhirnya runtuh oleh krisis ekonomi yang melanda secara global pada 

tahun 1997-1998. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang 

besar pada tahun 1998 sebesar 13,13%, 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 ekonomi tersebut merupakan 

suatu tanda bahwa Indonesia berhasil lolos dari krisis ekonomi yang terjadi  

tahun 1997-1998. 
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Grafik4.1 : PDB tahun 1998 - 2012 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah) 

Berdasarkan grafik4.1 diatas bisa diketahui bahwa tren pertumbuhan 

PDB di Indonesia dari tahun 1998 sampai tahun 2012 terus megalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998 tingkat perolehan PDB 

Indonesia tercatat sebesar 1317245.1 miliar rupiah.Pada periode berikutnya 

perolehan PDB Indonesia adalah sebesar 1325352.1 milliar rupiah, kemudiaan 

untuk tahun-tahun selanjutnya PDB Indonesia mengalami penigkatan secara 

berkelanjutan.Pada tahun 2003 saja perolehan PDB Indonesia adalah sebesar 

1577171.3.Setelah mengalami kontraksi yang teramatdalam pada 1998 yang 

telah membawaperekonomian Indonesia mundur beberapa tahunke belakang, 

Produk Domestik Bruto (PDB) sampaidengan akhir 2003 menunjukkan 

perkembanganyang positif dan secara signifikan terus meningkat.Hal ini 
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tercermin pada pertumbuhan ekonomi yangmeningkat dari -13,1% pada 1998 

menjadi 4,1%pada 2003. 

Perolehan PDB tahun 2006 menunjukkan angka sebesar 1847126.7.Di 

tengah menurunnya daya beli masyarakatpascakenaikan harga BBM pada 

Oktober 2005, terjaganyakestabilan makroekonomi telah membuka ruang 

bagiperekonomian untuk tumbuh mencapai 5,5%(yoy)meskipun sedikit lebih 

rendah daripada tahun sebelumnyasebesar 5,7%(yoy). Langkah-langkah 

kebijakanmakroekonomi untuk memberikan dorongan terhadappertumbuhan 

ekonomi juga berkontribusi positif meskipunmasih menghadapi beberapa 

hambatan pada sisi mikro.Berdasarkan struktur pertumbuhannya, 

kinerjaperekonomian 2006 ditandai oleh pertumbuhanpermintaan domestik yang 

melambat dan pertumbuhannet ekspor yang meningkat.Melambatnya 

permintaandomestik terutama dipengaruhi pertumbuhan konsumsiyang 

cenderung menurun serta investasi yang merosottajam dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya.Denganbasis pertumbuhan tersebut, struktur 

pertumbuhanpermintaan domestik relatif belum berimbang mengingatkonsumsi 

masih tetap memiliki pangsa terbesar dalampembentukan PDB, sedangkan 

pangsa investasi menurundan masih lebih rendah daripada kisaran sebelum 

krisis(25%-30%). Meskipun secara keseluruhan permintaandomestik tumbuh 

melambat, momentum pertumbuhanmulai terindikasi menguat terutama sejak 

awal paro pertama 2006 (Laporan Perekonomian Indonesia, 2006) 

Pada tahun 2007 kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik.Inflasi 

dan nilai tukar pun sudah menunjukkan angka yang cukup stabil. Stabilitas 

makroekonomi yang terjaga menopang tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 

2007 yaitu 6,3%. Hal tersebut terjadi karena didukung oleh pertumbuhan 
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permintaan domestik, baik konsumsi masyarakat maupun investasi (Laporan 

Perekonomian Indonesia, 2007). 

Pada tahun 2012 perekonomian Indonesia mengalami perkembangan 

yang baik.Dimana perolehan PDB menurut harga konstan mencapai 

2618139.2.Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012cukup 

menggembirakan di tengah perekonomiandunia yang melemah dan diliputi 

ketidakpastian.Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan padatingkat yang 

cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasiyang terkendali pada tingkat yang rendah 

(4,3%)sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%.Di tengah 

menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhanekonomi lebih banyak ditopang oleh 

permintaandomestik yang tetap kuat.Hal ini didukung olehkondisi ekonomi makro 

dan sistem keuangan yangkondusif sehingga memungkinkan sektor 

rumahtangga dan sektor usaha melakukan kegiatanekonominya dengan lebih 

baik.Selain itu, kuatnyapermintaan domestik di tengah melemahnya 

kinerjaekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi 

berjalan (Laporan Perekonomian Indonesia, 2012). 

 

4.1.2 Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 

 Dalam memulai pembangunan, hampir dapat dikatakan semua Negara 

berkembang mengalami persoalan dalam pembiayaannya. 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 

beberapa strategi demi dapat menutup anggaran tersebut. Jika dari dalam negeri 
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sudah tidak dimungkinkan untuk memperoleh dana tersebut, maka negara 

melihat sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri sebagai alternatifnya. 

Salah satu bentuk pembiayaan luar negeri adalah utang luar negeri. 

Perkembangan utang luar negeri dari tahun 1998 – 2012 digambarkan pada 

grafik berikut : 

 

Grafik 4.2 : Utang Luar Negeri (ULN) tahun 1998 – 2012 

 

Sumber  : Bank Indonesia (diolah) 

Berdasarkan gambar grafik diatas bisa diketahui bahwa perkembangan 

utang luar negeri Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 1998 sampai tahun 

2006 dengan nilai rata-rata diatas $100 miliar perolehannya. Posisi utang luar 

negeriIndonesia hingga akhir 2001 turun 7,4% menjadi$131,2 miliar 

dibandingkan dengan posisi akhir tahun2000. Penurunan tersebut 
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disebabkanoleh penurunan pada utang swasta maupun 

utangpemerintah.Penurunan utang luar negeri swastaterutama disebabkan 

pembayaran terhadap sebagian utang yang telah jatuh tempo.Sementara 

penurunanutang luar negeri pemerintah selain disebabkan olehpembayaran 

utang yang jatuh tempo juga karenaterdepresiasinya yen Jepang terhadap dolar 

AmerikaSerikat. Dampak depresiasi yen Jepang terhadapposisi utang luar negeri 

pemerintah cukup besarmengingat pangsa utang pemerintah dalam matauang 

yen Jepang yang mencapai sekitar 33% daritotal utang luar negeri pemerintah 

(Laporan Perekonomian Indonesia, 2001) 

Pada tahun 2005 Perkembangan penarikan dan pembayaran 

ULNpemerintah dan swasta menyebabkan posisi ULN cenderung menurun. 

Posisi ULNmenurun menjadi $133,5 miliar dari $137 miliar pada akhirtahun 2004. 

Penurunan posisi ULN terjadi pada sektor pemerintah dimana posisinya menurun 

dari $80,7 miliarmenjadi $74,9 miliar. Sementara itu, posisi ULN swastajuga 

menurun dari $52,9 miliar pada 2004 menjadi $51,9.Sementara posisi 

kepemilikan asing pada surat-suratberharga domestik juga meningkat dari $3,4 

miliar menjadi$6,6 miliar. Jika dilihat pangsanya, pangsaULN pemerintah masih 

lebih dominan, yaitu dengan pangsa sebesar 56% (Laporan Perekonomian 

Indonesia, 2005) 

Pada tahun 2007 sampai tahun 2012 perkembangan utang luar negeri 

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 saja 

utang luar negeri Indonesia mencapai $155.08 miliar lebih tinggi dari perolehan 

tahun 2007 yang  sebesar$136.64 milliar. Sejalan dengan perkembangan 

transaksi financial luar negeri (sisi kewajiban) Indonesia selama tahunlaporan, 

baik yang tercatat dalam bentuk investasilangsung, investasi portofolio dan 

investasi lainnya,posisi utang luar negeri  (ULN) Indonesia padatahun 2012 
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mencapai $251,2 miliar rupiah AS, naik11,5% dibandingkan dengan posisi tahun 

2011. ULNsektor pemerintah pada tahun 2012 meningkat6,3% menjadi $126,1 

miliar, yang utamanyadisumbang dari kenaikan kepemilikan asing atas 

suratberharga/obligasi global pemerintah, baik dalam matauang rupiah maupun 

asing. Pada periode yang sama,posisi ULN sektor swasta naik 17,2% menjadi 

$125,1 (Laporan Perekonomian Indonesia, 2012) 

 

Tabel 4.1 : Indikator Beban Utang Luar Negeri Indinesia (%) 

Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rasio 

Utang/PDB 

55 47 36 32 30 32 28 26 28 

 

Sumber : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (Berbagai Edisi) 

 Peningkatan total utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun harus 

diikuti dengan rasio utang terhadap PDB yang rendah. Berdasarkan tabel diatas 

dapat diketahui bahwa rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun.Rasio utang terhadap PDB dapat dilihat sebagai kriteria untuk 

mengecek kesehatan keuangan suatu negara, pada tahun 2005 rasio utang 

terhadap PDB adalah sebesar 47 persen, hal ini menunjukkan bahwa pinjaman 

luar negeri Indonesia sudah membebani lebih dari 47 persen pendapatan 

nasional.Beberapa penelitian bahkan menyatakan, kontribusi utang terhadap 

pertumbuhan ekonomi akan menjadi negatif apabila rasio utang terhadap PDB 

telah melampaui 50 persen (Fajriah, 2011). Namun pada kenyataanya 

perkembangan rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dari 

tahun 2004 sampai tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian 
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Indonesia terbilang sehat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga 

jika mengacu pada tingkat rasio utang terhadap PDB minimum untuk 

menyimpulkan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif adalah dibawah 50 

persen, maka bisa dikatakan utang luar negeri berdampak positif terhadap PDB 

atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

4.1.3 Perkembangan Penanaman Modal asing 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. 

Selama kekuasaan rezim Orde Lama Indonesia sempat melarang 

masuknya modal asing, khususnya modal-modal yang berasal dari negara-

negara barat. Namun, pada masa pemerintahan orde baru sangat 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. 
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Grafik4.3 : Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1998 - 2012 

 

Sumber : Bank Indonesia (diolah) 

 Berdasarkan gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa perkembangan 

penanaman modal asing di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 

ke tahun, dimana perolehan PMA terendah terjadi pada tahun 2006 yang 

disebabkan karena kebijakan pemerintah menaikkan BBM pada oktober 2005. 

Kenaikan BBM yang sangat tinggi (lebih dari 100%) membuat daya beli 

masyarakat merosot (akibat inflasi yang mencapai lebih dari 17%) sehingga 

mempengaruhi investor untuk memulai usaha.Bahkan usaha yang sudah 

eksispun sebagian bangkrut karena tidak mampu berproduksi lagi. Tercatat pada 

tahun 2006 realisasi PMA adalah sebesar 54785.62 miliar rupiah (turun hampir 

35 % dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 86592.37 miliar rupiah). 

Sementara untuk tahun 2007, realisasi PMA tercatat sebesar 94477.46 miliar 

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

PMA



48 
 

 
 

rupiah dan diikuti dengan kenaikan hingga 143944.58 miliar rupiah pada tahun 

2008. Namun terjadi penurunan pada tahun 2009 menjadi 112415.20 miliar 

rupiah, sedangkan untuk tahun berikutnya realisasi PMA di Indonesia cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan semenjak 

kemerosotan investasi pada tahun 2006, pemerintahan menerapkan 3 paket 

kebijakan ekonomi di bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan sektor 

keuangan.Sehingga saat ini telah ada trisula paket kebijakan ekonomi yang 

berpotensi memperbaiki keadaan ekonomi nasional. Secara jelas,tiga paket 

kebijakan tersebut digulirkan untuk mengatasi persoalan akut yang dialami 

Indonesia, yakni penganguran dan kemiskinan. 

 

4.1.4 Perkembangan Ekspor Indonesia 

Ekspor merupakan bentuk paling sederhana dalam sistem perdagangan 

internasional dan merupakan suatu strategi dalam memasarkan produksi ke luar 

negeri.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 yangakan 

mengembangkan perekonomian lebih lanjut. Perkembangan ekspor yang pesat 

akan menyebabkan pertambahan pesat dalam pembelanjaan agregat, yang pada 

akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan pendapatan nasional (pertumbuhan 

ekonomi) yang pesat. 
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Grafik4.4 : Ekspor tahun 1998 - 2012 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 Berdasarkan gambar grafik diatas, perkembangan ekspor di Indonesia 

menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun.Kondisieksternal ekonomi global sangat mempengaruhikinerja 

ekspor Indonesia.Melambatnyaperekonomian dunia serta melemahnya harga-

hargakomoditas unggulan ekspor baik migas maupunnonmigas di pasar 

internasional mengakibatkankinerja ekspor mengalami penurunan. Total 

ekspordalam tahun 2001 turun sebesar 10,3% sehinggamenjadi $56,3 miliar. 

Dibandingkan dengan tahunsebelumnya yang mencatat perolehan sebesar 

$62.2 miliar, nilai ekspor nonmigas dalam tahun laporanmengalami penurunan 

sebesar 9,0% atau menjadi$45,8 miliar, sedangkan nilai ekspor migas 

turun14,6% menjadi $12,9 miliar. Perkembangan ekspor di Indonesia cenderung 
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mengalami peningkatan setelah tahun 2001, namun pada tahun 2009 ekspor 

Indonesia mengalami penurunan.Sejalan dengan pengaruh kuat kontraksi 

ekonomiglobal, ekspor barang pada tahun 2009 mengalamipenurunan tajam. 

Pada tahun 2009, ekspor barang tercatat $116,5 miliar, atau 

mengalamipertumbuhan negatif 14,4% dibandingkan dengantahun 2008 yang 

mencapai $137.02 miliar. Pertumbuhan negatif ekspor barang ituterjadi baik di 

ekspor migas maupun ekspor nonmigas.Faktor dominan yang memengaruhi 

penurunanekspor migas adalah penurunan harga minyak dunia (Laporan 

Perekonomian Indonesia, 2009)  

Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2009, ekspor 

Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011, dengan 

perolehan sebesar $157.7 miliar dan $203.4 miliar.Namun pada tahun 2012 

kinerja ekspor Indonesia kembali mengalami penurunan.Nilai ekspor barang 

secara keseluruhan pada tahun2012 tercatat sebesar $190 miliar atau turun 

6,3% dari tahun sebelumnya, terutamakarena menurunnya ekspor produk 

manufaktur danproduk pertambangan akibat permintaan dunia yangmelemah 

dan harga ekspor yang turun (Laporan Perekonomian Indonesia, 2012). 

4.2 Hasil dan Analisis Menggunakan Metode OLS 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri, 

penanaman modal asing (PMA), dan export terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

indonesia. Oleh karena itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda dengan 3 variabel independen yang meliputi 

ULN, PMA dan Export sedangkan  variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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PDB = ao + a1 ULN + a2 PMA + a3 EX + ௧݁       

Dimana : 

PDB   = tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto  

ULN   = Hutang luar negeri 

PMA  = Penanaman Modal Asing 

EX  = Export  

ao  = intercept parameter 

a1 – a3 = slope parameter 

௧݁  = error term 

Metode pendugaan parameter pada analisis regresi berganda adalah 

metode OLS (Ordinary Least Square).Paket program yang digunakan adalah 

eviews 6.0. Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil pengaruh variabel 

penjelas terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 1998 hingga 2012 

adalah sebagai berikut: 

PDB = 891570.7+ 0.287 ULN –1.96 PMA + 0.851 EX 

 Koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh variable independen 

terhadap variable dependen.Sedangkan yang menunjukkan arah pengaruh 

antara variable independen dan dependen tergantung pada tanda positif atau 

negative yang melekat pada koefisien variable.Untuk mengetahui hubungan 

signifikansi antara variable independen dan dependen maka dilakukan uji 

simultan dan uji partial.Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dari hasil 
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penelitian maka dapat dilakukan intepretasi terhadap model regresi. Berikut 

intepretasi dari model persamaan regresi yang telah diperoleh: 

1. Utang luar negeri memiliki pengaruh yang positif terhadap PDB. Nilai 

koefisien utang luar negeri yang positif sebesar 0.287 menunjukkan 

bahwa  setiap kenaikan 1 miliar rupiah pada utang luar negeri, maka akan 

menurunkan PDB sebesar  0.287 miliar rupiah secara rata-rata. 

2. Penanaman modal asing memiliki pengaruh yang negatif terhadap PDB. 

Nilai koefisien penanaman modal asing yang negatif  sebesar 1.96 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah pada penanaman 

modal asing , maka akan menurunkan PDB sebesar  1.96 milliar rupiah 

secara rata-rata. 

3. Export memiliki pengaruh yang positif terhadap PDB. Nilai koefisien 

export yang positif sebesar 0.851 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 

miliar rupiah pada export, maka akan menaikkan PDB sebesar  0.851 

milliar rupiah secara rata-rata. 

4. Nilai konstanta sebesar 891570.7 menunjukkan bahwa nilai produk 

domestic bruto indonesia jika menganggap variable lain konstan adalah 

sebesar 891570.7(asumsi ceteris paribus). 

 

4.2.1 Uji Kesesuaian atau Goodness of Fit Test  

Kegunaan uji kesesuaian ini adalah untuk menentukan seberapa tepat 

frekuensi yang teramati cocok dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk melihat 

goodness of fit dari hipotesis tersebut maka perlu dilakukan uji sebagai berikut 

yaitu:  

1. Koefisien Determinasi (R2)  
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Uji koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur besarnya 

sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 

dependennya sehingga dapat mengetahui kecocokan model regresi tersebut 

(goodness of fit) .Koefisien determinasi yang didapatkan dari pengujian regresi ini 

adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.2 :Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 
.990(a) .980 .975 

67274.6050

9 
2.122 

 

Sumber : Hasil Olah Statistik (Lampiran). 

Tabel di atas menunjukkan nilai R square sebesar 0.980.Hal ini berarti 

variabel independen dapat menjelaskan sebesar 98% keragaman variabel PDB 

Indonesia. Sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model. 

2. Uji Serempak (F-test) 

Pengujian koefiisen regresi secara simultan digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas berpengaruh secara bersama - sama terhadap variabel 

terikat yaitu PDB. Statistik uji yang digunakan adalah statistic F. Hasil 

pengujiannnya adalah sebagai berikut : 
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Tabel4.3 : Hasil Uji Serempak (F-test) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressi

on 
2481583274661.955 3 827194424887.318 182.770 .000(a) 

 Residual 49784597383.026 11 4525872489.366   

 Total 2531367872044.980 14    

 
Sumber : Hasil Olah Statistik (Lampiran). 

Berdasarkan tabel diatas, dimana diketahui bahwa F-stat sebesar 

182.770> F-Tabel  yaituܨଷ,ଵଵ(.ହ) = 3.59. Disamping itu signifikansi yang didapat 

yaitu sebesar 0.000 < 0.05 (alpha).Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-

sama variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen 

dengan tingkat kesalahan sebesar 5 %. 

 

3. Uji Partial  (t-test) 

Uji koefisien regresi (t statistik) melihat pengaruh antara variabel 

indipenden secara individual terhadap variabel dependen. Dengan pengujian t 

statistik dua arah, tingkat signifikansi (α) = 5% dan nilai df (Degree of Freedom) 

sebesar 11, diperoleh t-tabel sebesar 1.796. Hasil uji koefisien regresi secara 

parsial adalah sebagai berikut: 

 
Tabel4.4 : Hasil Uji Partial (t-test) 

Variabel Koefisien t-stat Prob. Kesimpulan 

Konstanta 891570.7 9.222 0.000 Signifikan 
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ULN 0.287 2..328 0.040 Signifikan 

PMA -1.96 -2.729 0.020 Signifikan 

EX 0.851 8.768 0.000 Signifikan 

 

Sumber : Hasil Olah Statistik (Lampiran) 

Intepretasi tabel diatas adalah sebagai berikut : 

1. Utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap PDB. Nilai t-stat variable 

ULN lebih besar dari  nilai t-tabel  (2.328> 1.796). Disamping itu nilai probabiltias 

variable ULN yang didapat lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (0.040< 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa secara partial ULN berpengaruh signifikan terhadap PDB . 

2. Penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap PDB. Nilai t-stat 

variabel PMA lebih besar dari nilai t-tabel  (2.729> 1.796). Disamping itu nilai 

probabiltias variabel PMA yang didapat lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (0.020< 

0.05). Hal ini menunjukkan bahwa secara partial PMA  berpengaruh signifikan 

terhadap PDB. 

3. Export berpengaruh signifikan terhadap PDB. Nilai t-stat variable EX lebih 

besar dari nilai t-tabel  (8.768> 1.796). Disamping itu nilai probabiltias variable 

EX yang didapat lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (0.000 < 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa secara partial EX berpengaruh signifikan terhadap PDB . 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mencapai asumsi BLUE (Best Liniar 

Unbiased Estimation) artinya bahwa model persamaan tersebut bebas dari 

pelanggaran asumsi OLS (Ordinary Least Square).Pengujian ini dilakukan 
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melalui uji autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas.Hasil pengujian 

mengindikasikan bahwa model tersebut pendugaan paramaternya tidak bias. 

4.2.1 Uji Normalitas 

Normalitas merupakan salah satu asumsi statistik dimana error term 

terdistribusi normal.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa probabilitas 

Jarque-Bera sebesar 0.517320yang lebih besar dari taraf nyata 5 

persen.Sehingga hipotesis nol diterima yang menunjukkan bahwa error term 

model terdistribusi normal. 

 

Tabel 4.5 : Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Hasil Olah statistik (Lampiran) 

4.2.2 Uji Autokolerasi 

 Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Adanya autokorelasi dapat dilihat 
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Std. Dev.   59632.53
Skewness   0.719357
Kurtosis   2.802008

Jarque-Bera  1.318186
Probability  0.517320
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dengan cara membandingkan nilai probabilitas Chi-squared pada Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test dengan taraf nyata yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Table 4.6 : Uji Autokolerasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.226751     Prob. F(2,9) 0.8015 

Obs*R-squared 0.719578     Prob. Chi-Square(2) 0.6978 

 

Sumber : Hasil Olah Statistik (Lampiran) 

Berdasarkan tabel diatas probabilitas Chi-squared sebesar 0.6978 yang 

lebih besar dari taraf nyata 5 persen sehingga hipotesis nol diterima.Hal ini 

menunjukkan bahwa model yang diestimasi terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Adanya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat 

dengan membandingkan nilai probabilitas Chi-squared pada White 

HeteroskedasticityTest dengan taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
Tabel 4.7 : Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.454525     Prob. F(9,5) 0.8565 

Obs*R-squared 6.749837     Prob. Chi-Square(9) 0.6631 

Scaled explained SS 3.270565     Prob. Chi-Square(9) 0.9526 

 
Sumber : Hasil Olah Statistik (Lampiran) 
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Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model pertumbuhan ekonomi 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai probabilitas Chi-squared 

sebesar 0.9526 yang lebih besar dari taraf nyata 5 persen sehingga hipotesis nol 

diterima. 

 

 
4.2.4 Uji Multikolinearitas 

Jika suatu model regresi berganda terdapat hubungan linear sempurna 

antar peubah bebas dalam model tersebut, maka dapat dikatakan model tersebut 

mengalami multikolinearitas. Ada berbagai cara untuk menentukan apakah suatu 

model memiliki gejala multikolinearitas. Salah satu cara yang digunakan adalah 

uji Varian InfiactionFactor (VIF). Cara ini sangat mudah, hanya melihat apakah 

nilai VIF untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak.Bila nilai 

VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut mengalami 

multikolinearitas. 

 
Tabel 4.8 : Uji Multikolinearitas 

 
Variable  VIF 

ULN 8.491 

PMA 2.891 

EX 5.268 

 
Sumber : Hasil Olah Statistik (Lampiran) 
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Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk masing-

masing variabel independen lebih kecil dari 10.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model yang diestimasi terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 
 
4.3 Diskusi Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang telah diperoleh, baik menggunakan analisis 

deskriptif maupun menggunakan analisis regresi berganda perlu dibandingkan 

dengan berbagai teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dibahas 

dalam tinjauan pustaka. 

 
4.3.1 Utang Luar Negeri 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Utang Luar Negeri memiliki 

pengaruh yang poistif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto 

Indonesia.Dari tahun 2006 sampai dengan 2012, posisi utangluar negeri 

Indonesia meningkat sebesarUSD119,7 miliar (90,3%). Peningkatan terjadibaik 

pada utang luar negeri pemerintah danBank Sentral maupun swasta. Namun 

demikian,pada periode yang sama peningkatan utang luarnegeri tersebut diikuti 

peningkatan PDB yangrelatif lebih besar yaitu sebesar USD520,9 

miliar(141,1%).Pada dasarnya utang luar negeri yang sehat adalah utang luar 

negeri yang masih berada dalam jangkauan negara untuk membayarnya, baik 

cicilan pokok maupun bunganya. Pengaruh positif utang luar negeri terhadap 

PDB terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun, pada tahun 2005 rasio utang terhadap PDB adalah 47 persen, 

menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57 persen. Angka tersebut terus 

menurun dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2011 rasio utang terhadap PDB 

mencatat angka sebesar 26 persen, namun sedikit mengalami kenaikan pada 

tahun 2012 yakni menjadi 28 persen. Secara keseluruhan rasio utang terhadap 



60 
 

 
 

PDB cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun,Hal ini dikarenakan 

perkembangan ekspor Indonesia yang semakin meningkat sehingga berimplikasi 

pada kemampuan membayar utang luar negeri yang semakin baik. Hal ini 

menunjukan bahwa kemampuan  Indonesia untuk membayar utang luar negeri 

semakin meningkat walaupun secara nominal utang tersebut juga  mengalami 

peningkatan. Sehingga kondisi ini mengindikasi bahwa perekonomian Indonesia 

sudah semakin kuat dan mandiri. 

Utang luar negeri telah memberikan suatu rangsangan bagi 

perekonomian nasional untuk memanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi 

sumber-sumber daya produksi yang dimiliki Indonesia.Dan juga telah 

menyediakan fasilitas dan sarana prasarana ekonomi yang menunjang kegiatan 

ekonomi berjalan dengan baik.Namun setiap utang pasti memiliki konsekuensi 

yaitu, pembayaran bunga dan cicilan pokok yang telah telah memperkecil ruang 

fiskal untuk melakukan pembangunan.Sedangkan pembayaran bunga dan cicilan 

pokok sering kali memunculkan adanya penambahan utang baru akibat Negara 

tidak mempunyai kapasitas dalam membayar bunga dan cicilan pokok yang 

timbul dari utang luar negeri tersebut. Sehingga jika pemerintah tidak  mengelola 

dengan baik instrumen pembiayaan pembangunan yang berbentuk utang luar 

negeri, maka akan memunculkan Debt Trap yang berdampak buruk bagi 

perekonomian Indonesia.  

Tabel 4.9 :Selisih antara Jumlah Penambahan Utang Baru dengan   

Pembayaran Cicilan Pokok Utang dan Bunga (Dalam Juta USD) 

Keterengan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Penambahan 

utang baru 

5.511 5.646 5.244 2.062 5.538 3.661 4.009 3.892 

Pokok utang 

bunga 

4.245 

2.912 

4.567 

2.782 

4.955 

2.656 

5.222 

2.495 

5.626 

1.339 

5.787 

2.280 

6.322 

2.298 

6.569 

2.272 

Jumlah 7.157 7.349 7.611 7.717 6.965 8.067 8.620 8.841 
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Keterangan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Selisih (1.646) (1.703) (2.387) (5.115) (1.427) (4.406) (4.611) (4.949) 

 

Sumber :Statistik Utang Luar negeri Indonesia 
 

Pemerintah  tidak  memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi utang 

luar  negeri.  Jangankan  melunasi, pemerintah  justru  rajin  menambah  utang 

baru  tanpa  memperhatikan  keseimbangan (balance)  neraca  pembayarannya.  

Pada tahun 2001, penambahan utang baru hanya sebesar  US$5.511,  

sementara  jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga utang sebesar 

US$7.157 sehingga terdapat selisih negatif sebesar US$-1.646. Selama periode  

2001-2008,  selisih  negatif  tersebut cenderung  meningkat  hingga  mencapai  

US$4.949 pada  tahun 2008  (lihat  tabel  4.9). Data  ini menunjukkan bahwa 

cicilan pokok dan  bunga  utang  tiap  tahun  lebih  besar dari  penambahan  

jumlah  utang  baru. Pepatah  gali  lobang  tutup  lobang, pinjam uang  bayar  

utang  adalah  kiasan  yang  pas untuk  menggambarkan  realitas  utang  luar 

negeri Indonesia. Ironisnya lagi, utang baru ternyata  tidak  mampu  menutupi  

cicilan pokok  beserta  bunga  utang  lama.Hasil penelitian ini menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan dari utang luar negeri terhadap PDB Indonesia 

karena ditopang oleh peningkatan yang terjadi pada ekspor Indonesia. 

Disamping itu ternyata penelitiansejalan dengan hasil penelitian Rachmadi 

(2013) yang menunjukkan bahwa utang luar negeri akan menciptakan multiplier 

effect pada perekonomian . 

4.3.2 Penanaman Modal Asing 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto 

Indonesia.Pengaruh yang negatif disebabkansalah satunya karena pada periode 

observasi PMA yang seharusnya diarahkan untuk menyerap tenaga kerja dalam 
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jumlah besar dan berorientasi ekspor, malah sebagian besar bergerak di bidang 

pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.Sehingga PMA yang 

ditujukan untuk membuka lapangan kerja justru tidak bisa mengatasi tingginya 

angka pengangguran dan pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian. 

 

Tabel  4.10: Aliran Masuk Bersih PMA Per Sektor (persen) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-

rata 
Pertanian,Perburuan 

dan Kehutanan 

6.7 0.0 4.6 4.1 2.1 -1.1 2.1 2.7 

Perikanan 0.0 0.1 0.1 0.3 -0.3 0.2 0.4 0.1 

Penggalian dan 

Pertambangan 

5.9 

 

14.7 6.5 27.5 38.7 26.7 13.5 19.1 

Manufaktur 39.3 63.1 34.4 34.8 24.9 32.3 36.2 37.9 

Listrik, Gas dan Air 0.0 1.9 0.0 -0.9 -0.6 1.1 1.6 0.4 

Konstruksi -0.8 1.6 1.7 2.8 0.3 0.1 -0.4 0.8 

Eceran & Kulakan -10.1 0.7 7.6 3.1 12.4 1.5 19.4 4.9 

Hotel & Rumah 

Makan 

0.0 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 

Transportasi, 

Pergudangan & 

Komunikasi 

10.7 4.6 12.1 8.6 1.4 36.9 18.7 13.3 

Intermediasi 

Keuangan 

20.5 9.4 20.9 19.3 20.7 3.1 3.2 13.9 

Real Estate and 

Business Activity 

-0.8 0.2 -0.3 -0.1 -2.2 -0.5 0.2 -0.5 

Others 28.6 3.6 12.2 0.5 2.3 -0.3 5.1 7.4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Sumber : Bank Indonesia 
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 Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa aliran masuk PMA untuk 

sektor penggalian dan pertambangan memiliki rata-rata proporsi yang terbesar 

kedua setelah manufaktur. Dengan proporsi sebesar 19.1 persen, sektor 

pertambangan merupakan sektor yang diminati oleh investor asing setelah sektor 

manufaktur yang menyumbang 37.9 persen dari total PMA yang masuk ke 

Indonesia dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2010.Sementara sektor 

real estate dan Business activityyang umumnya dapat menyerap tenaga kerja 

dan meningkatkan Produk Domestik Bruto malah mendapat proporsi yang kecil 

yaitu rata-rata sebesar -0.5 persen. Tingginya proporsi PMA pada sektor 

pertambangan tidak akan mengurangi tingkat pengangguran karena, pada 

umumnya  sektor pertambangan hanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah 

yang kecil.  

 
Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut membantu mengatasi masalah 

ketenagakerjaan di Negara tuan rumah, perusahaan multinasional bahkan 

seringkali memberi pengaruh negative terhadap tingkat upah rata-rata, karena 

mereka biasanya memberikan gaji dan aneka tunjangan kesejahteraan yang jauh 

lebih tinggi ketimbang gaji gaji rata-rata kepada para karyawannya, baik itu yang 

berasal dari Negara setempat atau yang didatangkan dari Negara-negara 

lain.Sebagai contoh kita lihat saja dampak PMA yang diinvestasikan di Papua 

terhadap tingkat kemiskinan daerah tersebut.Papua memiliki 42 juta hektar hutan 

dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, seperti bahan tambang, 

minyak dan gas bumi, serta hutan dan laut yang berlimpah. Walaupun kekayaan 

alam itu sudah dieksploratif secara ekstraktif selama puluhan tahun oleh 

perusahaan multinasional, rakyat Papua yang bejumlah sekitar dua juta jiwa 

masih tergolong penduduk termiskin di republik ini.Ironisnya, ketika sumber daya 

alam mereka menghasilkan uang bertriliun-triliun, sekitar 80 % penduduknya 
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masih hidup pada tingkat subsisten.Data Badan Pusat Statisitik (BPS) pada 

tahun 2004 menunjukkan penduduk miskin di Papua pada tahun 2002 mencapai 

39 %. Angka ini akan menjadi lebih besar karena sebagian besar penduduk 

miskin ini berada pada warga asli yang jumlahnya sekitar 60 % dari total jumlah 

penduduk provinsi ini. 

Selain itu, bagi hasil keuntungan yang diperoleh Indonesia atas PMA 

yang tertera dalam kontrak karya yang dilakukan mendapat proporsi yang kecil, 

misalnya saja dalam kasus PT Freeport Hal yang paling merugikan dari kontrak 

kerja tersebut adalah mengenai pembagian keuntungan dan saham terhadap 

hasil-hasil pertambangan yang ada disana. Mayoritas saham Freeport Indonesia 

dikuasai oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc, induk perusahaan Freeport 

yang berpusat di Amerika Serikat, yang menguasai 81,28 % saham dan 

keuntungan PT.Freeport Indonesia. Pemerintah RI sendiri hanya mendapat porsi 

yang sangat kecil, hanya sebesar 9,36 % sedangkan sisa saham 9,36 % yang 

lain diserahkan kepada PT. Indocopper Investama. Akibatnya kecilnya jumlah 

saham yang dimiliki oleh pemerintah di PT.Freeport Indonesia ini membuat 

keuntungan yang masuk ke kas Negara yang berjumlah jauh lebih kecil daripada 

keuntungan total yang dikeruk dari hasil pertambangan tersebut. Sejak 

berdirinya, Freeport Indonesiasudah berkembang menjadi perusahaan dengan 

penghasilan 2,3 miliar dolar AS per tahun. Untuk kontrak karya generasi kedua 

saja, sejak tahun 1999-2004 keuntungan dari Freeport yang masuk ke kas RI 

mencapai 33 miliar dolar AS, angka yang setara dengan 2% Gross Domestic 

Product (GDP) Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 

tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas 

pemerintah sebesar 1 miliar dolar. Jika dengan jumlah saham yang kecil ini saja 

pemerintah bisa mendapatkan keuntungan yang besar, maka bisa dibayangkan 

berapa banyak keuntungan negara ini yang dilarikan ke luar negeri oleh induk 
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perusahaan Freeport di AS. Apalagi total bumi tembagapura tempat Freeport 

beroperasi mengandung tidak kurang dari 25 milyar pon cadangan tembaga, 40 

juta ons emas, dan 70 juta ons perak yang nilainya sekitar 40 milyar dolar AS 

berdasarkan harga yang berlaku (Rizky, 2006). 

Hasil penelitian ini ternyata sejalan dengan hasil penelitian Saqib dan 

Rafique (2013) yang menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pakistan terkena 

dampak negative oleh investasi asing. Artinya penanaman modal asing 

berpengaruh negative  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan. 

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan Harrod-Domar 

bahwa akumulasi modal akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori Cobb-Douglas yang 

menyatakan bahwa modal akan berpengaruh positif terhadap output suatu 

perusahaan yang menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak 

sejalannya hasil penelitian ini dengan teori yang dikemukakan Harrod-Domar dan 

Cobb-Douglas disebabkan karena pada periode observasi, PMA hanya berpusat 

pada bidang pertambangan yang membutuhkan tenaga kerja yang sedikit.Selain 

itu bagi hasil keuntungan terhadap hasil investasi PMA merugikan bangsa 

Indonesia karena keuntungan yang dilarikan ke Negara asal PMA jauh lebih 

besar dari pada keuntungan yang dibagikan bagi Indonesia. 

 
4.3.3 Ekspor 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor memiliki dampak yang 

positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Hal ini menunjukkan 

bahwa ekspor memberi angin segar terhadap perekonomian Indonesia 

khususnya terhadap penerimaan APBN dan meningkatkan kinerja neraca 

perdagangan. Ekspor yang surplus dapat meningkatkan penerimaan pemerintah 

dan mengurangi defisit APBN yang selalu membengkak.Ekspor dapat 
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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). 

Dalam dua dekade terakhir ini (1993-2012) Indonesia mengalami dua 

kalikrisis keuangan, yang pertama terjadi pada tahun 1998 yang pada saat itu 

nilaitukar rupiah terdepresiasi dari semula Rp8.325/$ pada kuartal I 

menjadiRp14.900/$ pada kuartal berikutnya. Sama seperti pada tahun1998, 

Indonesia jugamengalami krisis pada tahun 2008 yang merupakan dampak dari 

krisis finansial diAmerika Serikat (AS). Meskipun krisis yang terjadi pada tahun 

2008 tidak sebesaryang terjadi pada tahun 1998, namun pada saat itu nilai tukar 

rupiah terdepresiasidari Rp9.378/$ pada kuartal III menjadi Rp10.950/$ pada 

kuartal berikutnya.Setelah mengalami dua kali krisis keuangan, perekonomian di 

Indonesiabisa dikatakan mulai membaik. Membaiknya perekonomian di 

Indonesia ditandaidengan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 

kuartal III tahun 2011,yang pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

adalah Rp8.823/$ darisebelumnya Rp11.575/$ pada kuartal I tahun 2009. Berikut 

adalah Grafik 4.5 yang menunjukkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap 

dolar AS darikuartal I tahun 1993 sampai dengan kuartal IV tahun 2012: 
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Grafik 4.5 : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Periode 1993:1- 
2012:4 

 

Sumber: International Financial Statistics, IMF 

 
Pada Grafik 4.5terlihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar 

ASsebelum tahun 1998 cenderung stabil, namun setelah tahun 1998 nilai tukar 

rupiahterhadap dolar AS cenderung tidak stabil, hal itu dapat terlihat dari 

perubahan naikdan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun jika 

dilihat dalam konteks pasca krisis ekonomi, nilai tukar rupiah untuk 1 dekade 

terakhir bisa dibilang cukup stabil.Jika melihat tren nilai tukar rupiah yang 

ditunjukkan oleh grafik 4.5 maka bisa disimpulkan bahwa peningkatan ekspor 

akan berdampak pada perbaikan nilai tukar rupiah.Nilai tukar merupakan 

indikator makroekonomi yang penting di suatunegara, karena nilai tukar dapat 

mempengaruhi harga komoditas ekspor danimpor, upah pekerja diferensial 

terhadap negara lain, dan kesempatan kerja,sehingga ketidakstabilan nila tukar 

dapat menyebabkan ketidakstabilan kondisimakroekonomi di suatu 

negara.Sehingga peningkatan ekspor dibutuhkan untuk menstabilkan nilai tukar 

di suatu Negara.Hasil penelitian ini ternyata sejalan dengan peniltian yang 

dilakukan Azam (2010) yang menyatakan bahwa ekspor memiliki pengaruh 
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positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara-negara di kawasan 

Asia Selatan. 

 


