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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama kurun waktu setengah abad, perhatian masyarakat 

perekonomian dunia tertuju pada cara untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi nasional. Ahli ekonomi dan politisi dari semua negara sangat 

mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan ekonomi (economi growth) 

(Indriani, 2016). 

Indonesia termasuk adalam negara ketiga di dunia yang sedang fokus 

membenahi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasionalnya pasca 

runtuh pada krisis moneter dunia 1998. Pertumbuhan ekonomi yang dimotori 

kenaikan pendapatan riil penduduk Indonesia ini, selalu dikejar oleh 

pemerintahan Indonesia dari era Habibie hingga era Joko Widodo saat ini. 

Dalam targetnya, Indonesia menganut perekonomian dengan sistem terbuka 

yang tidak bisa jauh dengan hubungan swasta dan asing. Tentunya dengan 

luas dan padatnya penduduk yang dimiliki, Indonesia membutuhkan 

pendanaan yang tinggi untuk membiayai pertumbuhan ekonomi nasionalnya. 

Dengan tujuan, untuk mensejahterakan kehidupan dan perekonomian warga 

negaranya. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia 

mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pertumbuhan ekonomi 

negara. (Mariska, Tri dan Avriano, 2016). 
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Dalam perkembangan selama 20 tahun era reformasi ini, Indonesia 

mencatatkan grafik pertumbuhan yang meningkat. Angka ini sudah cukup 

bagus apabila dibandingkan grafik pada krisis moneter 1998 meskipun 

beberapa peridoe masih dibawah asumsi pemerintah Indonesia.  

Berakhirnya era Orde Baru yang ditandai dengan terjadinya 

demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut mundurnya Presiden 

Soeharto yang kemudian diikuti terjadinya  kerusuhan di seluruh Indonesia 

membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Nilai tukar rupiah yang 

melemah hingga di atas Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat, inflasi lebih 

dari 70% membuat perekonomian domestik lumpuh, imbasnya banyak 

perusahaan dan perbankan domestik gulung tikar. Berikut data pertumbuhan 

ekonomi nasional dari tahun 1998 hingga 2018, yang dirilis oleh Badan Pusat 

Statistik Indonesia: 

Gambar 1.1 

PDB Indonesia berdasarkan Harga Berlaku (Rp. Milyar)  
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Terlihat dari data BPS tersebut sebagai pendapatan nasional, PDB 

diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga berlaku. Jika persentase 

pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. 

Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan 

negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan.  

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan 

pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut 

Penanaman Modal Asing (PMA). Tidak hanya pihak swasta yang berupaya 

dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan. 

Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan 

penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini 

biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan 

pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh 

pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan 

menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Reza, Grisvia dan Imam, 2016).  

Indonesia mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai 

pembangunan. Keterbatasan tabungan domestik untuk membiayai 

pembangunan menjadi alasan penggunaan utang luar negeri tersebut. Pada 

awalnya penggunaan utang luar negeri hanya sebagai dana pendamping untuk 

menutup kekurangan dana pembangunan yang belum bisa dipenuhi dari 

sumber dana domestik. Namun dalam perkembangannya utang luar negeri 
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telah mengarah menjadi sumber dana utama defisit fiskal. Selain utang luar 

negeri pemerintah dapat mengupayakan sumber dana dari luar negeri antara 

lain dengan penanaman modal asing (Mariska, Tri dan Avriano 2016).  

Nilai tukar merupakan salah satu variabel yang penting dalam suatu 

perekonomian terbuka, karena variabel ini berpengaruh pada variabel lain 

seperti harga, tingkat bunga, neraca pembayaran, dan transaksi berjalan. 

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 pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan 

menyebabkan PDB (Pertumbuhan ekonomi) menurun.  

Suku bunga riil di Indonesia masih menarik di mata investor asing. 

Selain itu, inflasi tahun ini diperkirakan maksimum 4% dan tahun depan di 

bawah 3,5%. baik mengacu pada suku bunga acuan BI maupun suku bunga 

deposito. Apalagi banyak negara lain menerapkan suku bunga riil negatif. 

Suku bunga riil adalah selisih antara suku bunga acuan dan laju inflasi.(Bank 

Indonesia, 2017). 

Dengan demikian melalui kajian empiris dan alasan-alasan penting 

secara konseptual, dijadikan peneliti untuk mengkaji masalah: “Analisis 

Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Kurs Rupiah 

dan Suku Bunga Riil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional 

Indonesia tahun 1998 - 2018”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

perumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Indonesia Tahun 1998 - 2018? 

2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 1998 - 2018? 

3. Bagaimana pengaruh Kurs Rupiah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Indonesia Tahun 1998 - 2018? 

4. Bagaimana pengaruh Suku Bunga Riil terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Indonesia Tahun 1998 – 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

dalam analisa pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, kurs 

rupiah dan suku bunga riil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 

1998-2018 adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional Indonesia tahun 1998-2018. 

2. Untuk mengetahui penanaman modal asing terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional Indonesia tahun 1998-2018. 

3. Untuk mengetahui kurs rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 

Indonesia tahun 1998-2018. 
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4. Untuk mengetahui suku bunga riil terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional Indonesia tahun 1998-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi akademis berupa ilmu pengetahuan khususnya 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hutang luar negeri pemerintah 

Indonesia.  

2. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang 

akan datang.   

3. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam pengambilan 

kebijaksanaan yang berhubungan dengan hutang luar negeri.   

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data kuantitatif 

yang berupa data sekunder yaitu data periode waktu 1998-2018 (time 

series) yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia 

(BI), Buku, junal dan literatur pendukung yang meliputi variabel 

Petumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Kurs 
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Rupiah dan Suku Bunga Riil. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan 

kebutuhan model yang digunakan. 

2. Devinisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (Dependen) dan 

empat variabel bebas (Independen). Definisi operasional masing- masing 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan 

yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional. 

b. Utang Luar Negeri 

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian 

dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar 

negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, 

perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang 

diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga 

keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. 

c. Penanaman Modal Asing 

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/IMF
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia
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yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal asing. 

d. Kurs Rupiah 

Nilai tukar (atau dikenal sebagai kurs) adalah sebuah perjanjian 

yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat 

kini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing 

negara atau wilayah. 

e. Suku Bunga Riil 

Suku Bunga Riil adalah suku bunga setelah dikurangi dengan 

inflasi, (atau suku bunga riil = suku bunga nominal – ekspektasi 

inflasi). 

3. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda dengan pendekatan Model Penyesuaian Parsial atau 

Partial Adjustment Model (PAM).untuk mengetahui pengaruh utang luar 

negeri, penanaman modal asing, kurs rupiah dan suku bunga riil terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Penulis melakukan modifikasi model milik Mariska Ishak Rudi, Tri 

Oldy Rotinsulu dan Avriano Tenda pada tahun 2016 dengan judul 

“Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Yang menggunakan alat analisis regresi 

berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) sebagai 

berikut:  
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LPDBt =  α + β₁LULNt + β₂LPMAt + et  

Dimana: 

LPDB  = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

LULN   = Tingkat Utang Luar Negeri 

LPMA  = Tingkat Penanaman Modal Asing 

α  = konstanta 

β1β2   = koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas 

e  = error term 

t  = Periode Waktu Penelitian 

Peneliti disini akan merubah model yaitu dengan pendekatan 

Model Penyesuaian Parsial atau Partial Adjustment Model(PAM), yang 

formulasi model estimatornya adalah sebagai berikut: 

logPDBt =  α0 + α 1 logULNt  + α 2 logPMAt + α 3logKURSt  + α 4SBRt 

   + α 5logPDBt-1+  νt 

Dimana : 

logPDBt = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

logULNt = Tingkat Utang Luar Negeri 

logPMAt  = Tingkat Penanaman Modal Asing 

logKURSt = Tingkat Kurs Rupiah 

SBRt  = Tingkat Suku Bunga Rupiah 

logPDBt-1  = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

λ   = (1-δ)  

0< λ<1; δ = koefisien penyesuaian (adjustment) 
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α 0  = Konstanta jangka pendek 

α 1- α 4  = Koefisien regresi variabel independen 

t  = Time series 

ν  = Error term (faktor kesalahan) 

Untuk menguji persamaan regresi diatas maka digunakan beberapa 

pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh model hasil analisis persamaan regresi 

linier berganda yang tidak bias danefisien, maka dilakukan uji asumsi 

klasik sebagai berikut: 

1) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi masing–masing variabel bebas (independen) saling 

berhubungan secara linier. Terdapat beberapa metode untuk 

menguji keberadaan multikolinieritas, dalam penelitian ini uji 

multikolinieritas akan dilakukan dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) variabel independen. Apabila nilai VIF suatu 

variabel independen > 10, maka variabel independen bersangkutan 

mengalami masalah multikolinieritas danapabila nilai VIF suatu 

variabel independen < 10, maka variabel independen bersangkutan 

tidak mengalami masalah multikolinieritas(Gujarati,2003). 
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2) Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai 

residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi 

secara normal atau tidak normal. Nilai residual dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut 

sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas ut yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera. 

3) Uji Otokorelasi 

Otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki 

pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang. 

Dengan demikian, merupakan masalah khusus dari data time 

series. Otokorelasi akan menyebabkan estimasi nilai variasi ut yang 

teralu rendah, dan karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu 

tinggi untuk R
2
. Bahkan ketika estimasi nilai variasi ut tidak terlalu 

rendah, maka estimasi nilai variasi dari koefisien regresi mungkin 

akan terlalu rendah, dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak 

valid lagi atau menghasilkan kongklusi yang menyesatkan. Uji 

otokorelasi yang akan digunakan adalah uji Breusch Godfrey 

(Gujarati, 2003). 

4) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 
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pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Uji heterokedatisitas yang akan 

digunakan adalah uji White (Gujarati, 2012). 

5) Uji Linieritas Model 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikansi. 

Disini uji yang akan digunakan adalan uji Ramsey riset, yang 

terkenal dengan uji kesalahan spesifikasi umum atau general test of 

specification error (Gujarati, 2003). 

b. Uji Kebaikan Model 

1) Uji Kebaikan model (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variable bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variable 

terkait. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku 

untuk populasi (Gujarati, 2012). 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kebaikan 

model yaitu menunjukan seberapa besar variasi dari variabel 

independen yang mempengaruhi variabel dependent. Secara verbal, 

R
2
 mengukur proporsi atau presentasi dari variasi total pada Y 

yang dijelaskan oleh model regresi (Gujarati, 2010). 
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c. Uji validitas pengaruh (Uji t) 

Pengujian validitas pengaruh digunakan untuk seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen (Gujarati, 2012). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan 

2. BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang 

digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai 

dengan pembahasan dalam penelitian yang dapat membantu 

penyusunan skripsi. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka 

pemikiran terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. 

3. BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode pengumpulan data, jenis dan 

sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, metode analisis serta estimasi model yang 

digunakan dalam penelitian. 
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4. BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum 

penelitian, analisis data yang digunakan  dan pembahasan 

dari hasil penelitian serta mengetahui dan menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi 

Indonesia. 

5. BAB V  : PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


