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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, ingin mencoba 

untuk dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa 

memperdulikan bantuan dari negara lain. Tentu ini pernah dicoba. Namun 

ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasnya laju 

globalisasi yang terus berkembang dengan cepat tanpa mau menghiraukan 

bangsa yang lain yang masih membangun. Dalam kondisi seperti ini, 

Indonesia akhirnya terpaksa mengikuti arus tersebut, mencoba untuk 

membuka diri dengan berhubungan lebih akrab dengan bangsa lain demi 

menunjang pembangunan bangsanya terutama dari sendi ekonomi 

nasionalnya atau yang biasa di sebut pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Boediono  (1999:22). Pertumbuhan ekonomi merupakan 

tingkat pertambahan dari pertambahan nasional. Dengan demikian 

pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian proseS kenaikan output 

perkapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan 

pembangunan. 

Indonesia sebenarnya pernah memiliki suatu kondisi perekonomian 

yang cukup menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan 

dekade 1990-an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1986 sampai tahun 1989 
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terus mengalami peningkatan, yakni masing-masing 5,9% di tahun 1986, 

kemudian 6,9% di tahun 1988 dan menjadi 7,5% di tahun 1989. Angka 

inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah seiring 

dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan kesempatan 

kerja yang terus meningkat, angka kemiskinan yang cukup berhasil 

ditekan, dan sebagainya. Namun pada tahun 1990 dan 1991 pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mencatat angka yang sama yakni sebesar 7,0%, 

kemudian tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, masing-masing tingkat 

pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 6,2%, 5,8%, 7,2%, 6,8%, dan 

5,8%.Keadaan perekonomian Indonesia akhirnya runtuh oleh terjangan 

krisis ekonomi yang melanda secara global di seluruh dunia. Ini ditandai 

dengan turunya produk domestik bruto, tingginya angka inflasi, nilai kurs 

Rupiah yang terus melemah, tingginya angka pengangguran seiring 

dengan kecilnya kesempatan kerja, dan ditambah lagi dengan semakin 

membesarnya jumlah utang luar negeri Indonesia akibat kurs Rupiah yang 

semakin melemah karena utang luar negeri Indonesia semuanya dalam 

bentuk US Dollar. Adanya kerapuhan perekonomian Indonesia tersebut 

disebabkan dengan tidak adanya fundamental perekonomian yang kuat. 

Produk Domestik Bruto merupakan tolak ukur untuk melihat 

sejauh mana suatu negara mampu melakukan produktifitas dan 

menunjukkan perekonomian negara tersebut. Yang menjadi sumber 

produk domestik bruto Indonesia adalah keyakinan bahwa memiliki 

sumber daya alam yang melimpah dan tentunya untuk mengolah sumber 
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daya tersebut membutuhkan modal, maka modal memegang peran penting 

dalam hal ini. Modal bisa dari dalam maupun luar negeri, jika modal 

dalam negeri tidak mencukupi maka mengimpor modal dari luar negeri 

adalah jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal. 

Dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara 

berkembang seperti di Indonesia, akumulasi hutang luar negeri dan 

penanaman modal asing merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal 

tersebut disebabkan tabungan dalam negeri yang rendah tidak 

memungkinkan dilakukannya investasi yang memadai sehingga banyak 

pemerintah negara yang sedang berkembang harus menarik dana dari luar 

negri dalam bentuk penanaman modal asing dan pinjaman dari luar negeri. 

Selain itu, defisit pada neraca perdagangan barang dan jasa yang tinggi 

berhubungan juga dengan dilakukannya impor modal untuk menambah 

sumber daya keuangan dalam negeri yang terbatas. Bagi negara 

berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan 

kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan 

ekonomi. 

Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam 

memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan menjadi 

lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi modal dan inovasi 

teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi 

tabungan. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen 

keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan 
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menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.  

Kesimpulanya melalui sektor keuangan arus modal dari luar negeri masuk 

ke indonesia.   

Dana-dana dari luar negeri datang dari negara asal melalui sektor-

sektor keuangan dan di pengaruhi oleh tingkat suku bunga nasional atau 

biasa di sebut BI rate. Tingkat BI rate sangat memegan peranan penting 

dalam hal ini karena hal ini yang mempengaruhi pengelolaan likuiditas 

(liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional 

kebijakan moneter yang akan menaikan pendapatan nasional. 

Dari tabel diatas Penanaman modal asing dan Hutang luar negeri 

secara keseluruhan berada pada tren naik. Hal ini menunjukan bahwa di 

Indonesia  akumulasi modal sudah melimpah tingal bagaimana pemarintah 

dalam mengalokasikan dana-dana ke arah yang memicu pertumbuhan apa 

ke arah yang malah membuat perekonomian menjadi terpuruk seperti pada 

11 juli 1997. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang penelitian diatas telah disinggung hubungan 

penanaman modal asing dan hutang luar negeri terhadap Produk domestik 

bruto. Besar penanaman modal asing telah mempengaruhi Produk 

domestik bruto, begitu pula hutang luar negeri dimana besarnya modal 

asing dan besarnya hutang luar negeri mempengaruhi Produk domestik 

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Operasi+Moneter/Proyeksi+Likuiditas+Harian/
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bruto sehubungan hal diatas maka peneliti menemukan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap 

Produk Domestik Bruto di Indonesia? 

b. Seberapa besar pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap Produk 

Domestik Bruto di Indonesia? 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian  ini dibutuhkan pembatasan masalah agar yang 

diteliti tidak meluas sehingga pembahasan masalah dapat lebih terarah dan 

tidak menyimpang, oleh karena itudalam penelitian ini berfokus pada 

akumulasi pembentukan modal dari luar negeri. Penanaman Modal Asing  

yang digunakan adalah penanaman modal yang sudah terealisasi pada 

periode tahun 2001 kwartal IV sampai 2012 IV, Hutang Luar Negeri yang 

digunakan adalah Hutang Luar Negeri periode tahun 2001 kwartal IV 

sampai 2012 kwartal IV dan Produk Domestik Bruto yang digunakan 

adalah Produk Domestik Bruto periode tahun 2001 kwartal IV sampai 

2012 kwartal IV yang terdapat pada neraca pembayaran. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas 

sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing 

terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia periode 2001-

2012. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap 

Produk Domestik Bruto Indonesia periode 2001-2012. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai masukan bagi pemerintah terutama bagi instansi-

instansi terkait. 

b. Sebagai masukan bagi masyarakat Indonesia agar dapat 

mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang 

berhubungan dengan Hutang Luar Negeri dan Penanaman 

Modal Asing. 

c. Untuk menambah wawasan Penulis dalam perekonomian 

Indonesia khususnya yang berhubungan dengan Hutang 

Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing. 

 


