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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara maju dalam bidang ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan 

bagi negara-negara berkembang, termasuk  Indonesia. Pembangunan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan 

taraf hidup/kemakmuran (income per kapita) dalam jangka panjang (Subandi, 2014: 

9). Untuk melihat tingkat kemakmuran dapat di perhatikan dari peningkatan 

pendapatan per kapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau disingkat GDP) 

dan adanya kesimbangan antara supplay dan demand di pasar. Pembangunan 

ekonomi tak pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi(economic growth),karena 

pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya 

pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi (Sukirno, 

2009:9) 

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan 

ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata 

dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan 

erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat. Menurut Majid (2013) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses 

kenaikan out put per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran 

keberhasilan pembangunan. Untuk mendapatkan nilai prestasi dan kesuksesan negara 
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dalam mengendalikan kegiatan ekonomi jangka pendek dan upaya-upaya untuk 

mengembangkan perekonomian jangka panjang dapat dilakukan dengan mengamati 

tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun.  

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah 

produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata sangat sulit untuk 

mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. 

Kesulitan ini muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat 

beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan 

untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin 

dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, 

nilai PDB yang digunakan adalah PDB konstan.  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan merupakan kondisi 

utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai negara 

berkembang belum mencapai kondisi perekonomian yang stabil dan tidak mudah 

terkena goncangan.  
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Sumber : World Bank, DJPPR Kemenkeu, NWSI, Kementrian Perdagangan RI 

Gambar 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pinjaman Luar Negeri, Penanaman Modal Asing 

dan Nilai Tukar 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat di lihat bahwa pinjaman luar negeri, 

penanaman modal asing dan nilai tukar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya 5,01% pada tahun 2014 menjadi 4,88% di tahun 2015, hal ini 

diakibatkan karena pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terhadap USD melemah. Lalu 

di tahun 2016 sampai 2018 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu 

5,03% pada tahun 2016, 5,07% di tahun 2017 dan 5,16 di tahun 2018, hal ini terjadi 

karena pada tahun 2016 nilai tukar rupiah terhadap USD menguat, dan di tahun 2017 

tingkat pertumbuhan penanaman modal asing dan pinjaman luar negeri mengalami 

peningktan.  

Karena Indonesia masih tergolong negara yang sedang berkembang, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai tujuan pembangunan 
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khususnya dalam bidang infrastruktur memerlukan dana yang tidak sedikit. Berhasil 

atau tidaknya pembangunan suatu negara ditentukan oleh faktor-faktor yang dimiliki 

oleh negara tersebut, salah satunya ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya 

modal maupun sumber daya manusianya. Setiap negara pasti menganut suatu sistem 

ekonomi, sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut akan menentukan 

seberapa besar peran dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam proses 

pembangunan ekonomi. Dalam konsep ekonomi, terdapat kebijakan fiskal yang 

merupakan pengelolaan anggaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan. Tetapi pendapatan dan pengeluaran negara tidak pernah menunjukan 

keseimbangann selalu saja terjadi defisit yang disebabkan karena pengeluaran negara 

lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara. Hal ini disebabkan karena 

pengelolaan sumber daya alam dan pajak tidak maksimal. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka pemerintah melakukan bergabagai cara untuk menutupi defisit 

anggaran yang terjadi dengan cara melakukan pinjaman terhadap luar negeri, dan 

menggalakan penanaman modal asing.  

Keterbatasan tabungan domestik untuk membiayai penbangunan menjadi 

alasan penggunaan utang luar negeri. Sumber pembiayaan dalam menutupi defisit 

anggaran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Waluyo, 2006). 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat di lihat bahwa tingkat pertumbuhan pinjaman 

luar negeri dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 10,23% 

pada tahun 2014, 5,93% pada tahun 2015 dan 2,98% pada tahun 2016, hal ini 

dikarenakan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun tersebut yang 
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mengakibatkan perusahaan enggan melakukan pinjaman. Tetapi pada tahun 2017 

tingkat pertumbuhan pinjaman luar negeri mengalami peningkatan yaitu sebesar 

10,27% hal ini karena pada tahun 2017 pemerintah ingin mempercepat 

pembangunan. Tetapi di tahun 2018 tingkat pertumbuhan pinjaman luar negeri 

menurun kembali sebesar 2,17%.  

Pembiayaan ditentukan oleh kebutuhan pemerintah, jika pembiayaan utang 

digunakan untuk  investasi maka berpengaruh lebih besar terhadap perekonomian 

dan tenaga kerja. Sedangkan kalau utang luar negeri tersebut hanya digunakan untuk 

membiayai konsumsi pemerintah dan menutupi cicilan pokok pinjaman serta bunga 

pinjaman maka tidak akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika 

kondisi ini terus berlanjut, maka kecenderungan yang terjadi adalah semakin 

meningkatnya defisit anggaran dimasa yang akan datang dengan pembayaran utang 

ataupun pengeluaran belanja pemerintah yang lain, sehingga pemanfaatan 

pembiayaan tidak lagi meningkatkan investasi dalam mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Disisi lain utang luar negeri pun dapat menstimulus program-program 

pembangunan yang dapat di danai untuk menggerakan aktivitas dan perkembangan 

ekonomi sehingga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sasaran dari 

utang luar negeri yaitu untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat juga dapat memfasilitasi 

dan menarik minat investor asing untuk melakukan investasi.  

Selain melakukan pinjaman luar negeri untuk membantu kekurangan biaya 

dalam pembangunandan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga 

menggalakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah ditetapkan melalui 
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Undang-Undang No. 1/ tahun 1967 tentang penanaman modal asing, yang 

diharapkan dapat mendorong peningkatan inestasi di Indonesia dari waktu ke waktu 

yang kemudian menciptakan iklim investasi yang kondusif selama proses 

pembangunan di Indonesia.  

Penanaman modal asing adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan ekonomi bergerak dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Arus modal asing (capital inflows) juga berperan dalam menutup gap devisa 

yang ditimbulkan oleh devisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal 

asing juga mampu menggerakan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya 

modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal 

asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif 

melalui aliran industrialisasi dan modernisasi.  

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan penanaman 

modal asing dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sangat berfluktuasi hal ini 

dikarenakan adanya faktor pendorong dan penghambat investasi, untuk faktor 

pendorongnya yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 

tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup bagi Investasi Asing, dimana 

dalam Perpres ini banyak dilakukan penambahan bidang usaha yang terbuka bagi 

investasi asing. Tetapi disisi lain ada juga faktor yang menghambat investasi salah 

satunya yaitu melemahnya nilai tukar. Dari gambar tersebut bisa dilihat tingkat 

pertumbuhan penanaman modal asing paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 11,31% dan yang paling rendah tejadi pada tahun 2018 sebesar -9,1%.  
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Penanaman modal asing merupakan investasi asing dimana perusahaan dari 

negara-negara penanam modal melakukan pengawasan atas-aset yang di tanam di 

Indonesia melalui pembentukan perusahaan-perusahaan yang go public. Investasinya 

bersifat penanaman modal langsung dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan output nasional. Penanaman modal 

asing merupakan investasi dari luar negeri yang dapat berkontribusi terhadap 

penyerapan tenaga kerja serta peningkatan PDB suatu negara. Peningkatan PDB ini 

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Karena adanya penanaman modal asing dan pinjaman luar negeri maka akan 

menambah devisa suatu negara dan hal ini akan berpengaruh terhadap nilai tukar. 

Selain itu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi perlu adanya perluasan 

pasar, yaitu dengan cara melakukan perdagangan interasional. Di dalam perdagangan 

internasional akan terjadi transaksi antara dua negara yang memiliki mata uang yang 

berbeda, akibat dari adanya perbedaan mata uang antara negara eksportir dan 

importir menimbulkan suatu perbedaan nilai tukar mata uang yang biasa lebih 

dikenal dengan istilah kurs. 

Nilai tukar atau kurs adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu 

banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing (Murni 

2006 : 244). Seperti yang telah dijelaskan dalam teori Mundell-Fleming (dalam 

Mankiw 2003 : 306-307) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

kurs dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi kurs maka ekspor neto 

(selisih antara ekspor dan impor) semakin rendah, penurunan ini akan berdampak 
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pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan menyebabkan PDB 

(pertumbuhan ekonomi) menurun. 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan nilai tukar 

dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,24% sedangkan di 

tahun 2014 sebesar 12,51%, ini artiya nilai tukar rupiah melemah pada tahun 2015,  

hal ini terjadi karena pada tahun ini kondisi perekonomian global yang belum stabil. 

Lalu di tahun 2016 tingkat pertumbuhan nilai tukar menurun drastis sebesar -0,95% 

ini artinya nilai tukar rupiah menguat, hal ini terjadi karena beberapa faktor salah 

satunya yaitu membaiknya harga sejumlah komoditas seperti batubara dan nikel. 

Lalu pada tahun 2017 smpai 2018 tingkat pertumbuhan nilai tukar kembali 

mengalami peningkatan dan ini artinya nilai tukar rupiah melemah kembali, hal ini 

karena terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.  

Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar akan mempengaruhi arus 

modal atau investasi dan perdagangan internasional, karena kondisi ini cenderung 

akan menimbulkan keragu-raguan bagi investor. Indonesia sebagai negara yang 

banyak mengimpor bahan baku industri akan merasakan dampak dari ketidakstabilan 

nilai tukar, yang dapat dilhat dari melonjaknya biaya produksi sehingga 

menyebabkan harga barang-barang yang di produksi di Indonesia mengalami 

peningkatan. Dengan melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia 

menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang 

dalam negeri (Triyoni 2008). Dengan adanya lonjakan-lonjakan drastis pada tingkat 

kurs akan membuat para produsen kesulitan untuk mendapatkan bahan  baku dan 
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akan membuat harga jual baraang naik yang mengakibatkan daya beli masyarakat 

menurun dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

pinjaman luar negeri, penanaman modal asing dan nilai tukar.. Untuk membuktikan 

fenomena tersebut, penulis ingin meneliti “Pengaruh Pinjaman Luar Negeri, 

Penanamann Modal Asing dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia Tahun 2004-2018” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, identifikasi 

berbagai permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing dan nilai tukar 

secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004-2018? 

2. Bagaimana pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing dan nilai tukar 

secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004-

2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berawal dari pertanyaan yang ingin di identifikasi oleh peneliti, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh antara utang luar negeri, penanaman modal asing dan nilai 

tukar secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004-2018? 
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2. Mengetahui pengaruh antara utang luar negeri, penanaman modal asing dan nilai 

tukar secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 

2004-2018? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak 

langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Terapan Ilmu Pengetahuan  

a. Bagi Mahasiswa  

Untuk memperoleh dan menambah wawasan mengenai permasalahan 

yang diteliti. 

b. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan 

informasi bagi lingkungan akademika kususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

c. Bagi Pemerintah  

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya dalam hal 

pengambilan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

dan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan perbandingan khususnya 

dalam hal mempelajari masalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di 

Indonesia. 
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2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam 

pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai kebijakan 

fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia. 

 

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian  

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di  Tasikmalaya, dengan mengakses 

website World Bank melalui situs www.worldbank.org, website Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melalui situs 

www.djppr.kemenkeu.go.id, National Single Window for Investment (NSWI) melalui 

situs www.nswi.bkpm.go.id dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia 

melalui situs www.kemenag.go.id.  

 

1.5.2 Jadwal Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, 

dengan perkiraan antara bulann September 2019 sampai dengan Februari 2020. 
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Tabel 1.1 

Matriks Jadwal Penelitian  

No 
Keteranga

n  

Bulan/ Tahun 2019-2020 

Septemb

er  

Oktober  Novemb

er  

Desemb

er  

Januari  Februar

i  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 
                        

2 Observasi 

Awal 
                        

3 Pembuatan 

Usulan 

Penelitian  

                        

4 Seminar 

Usulan 

Penelitian 

                        

5 Revisi 

Usulan 

Penelitian  

                        

6 Pengumpula

n Data 
                        

7 Analis Data                         

8 Penyusunan 

Skripsi 
                        

9 Sidang 

Skripsi 
                        

10 Revisi 

Skripsi  
                        

 

 


