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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh 

karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai 

wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam 

negara tersebut.  

Setiap upaya pembangunan ekonomi suatu negara mempunyai tujuan 

utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat dalam 

negara tersebut. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan 

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan negara 

tersebut. Oleh karena itu, pemerintah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan 

menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi 

sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian. 

 Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat 

meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Negara Dunia Ketiga atau yang 

lebih sering disebut dengan Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan 
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negara-negara yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pembangunan 

ekonomi. Penyebab semakin meluasnya perhatian terhadap pembangunan 

ekonomi di negara sedang berkembang ialah keinginan dari NSB untuk dapat 

mengejar ketinggalan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah 

pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam 

jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu negara 

untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang 

meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami pertambahan 

dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2004). 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan 

ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan laju 

pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan 

menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak 

memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari 

tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.Indonesia 

sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun-tahun yang lalu 

dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap tanpa 

mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan.  
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Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan 

perekonomian yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan 

terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.  

Dalam perekonomian terbuka seperti yang dianut oleh bangsa Indonesia 

peranan sektor luar negeri sangatlah penting untuk meningkatkan kapasitas 

produksi di dalam negeri. Perkembangan perdagangan dunia ini tidak lepas dari 

kegiatan ekspor suatu negara, dimana dengan adanya ekspor dapat memperluas 

pasar dan memungkinkan negara yang mengekspor memperoleh keuntungan serta 

pendapatan nasional akan naik sehingga pada giliranya dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  

Peranan ekspor dalam kegiatan ekonomi sangat penting, karena ekspor 

merupakan komponen utama dalam mempercepat proses pembangunan negara. 

Sejalan dengan diterapkanya otonomi daerah maka upaya peningkatan kegiatan 

ekspor untuk produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi sangatlah penting 

untuk meningkatkan output total daerah. Dengan adanya peningkatan nilai ekspor 

diharapkan dapat menjadi motor penggerak proses pemulihan ekonomi dan bisa 

merangsang pertumbuhan ekonomi negara. 

Penyaluran kredit dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi, dimana salah satu indikasi dari kemajuan perekonomian 

suatu daerah adalah melalui tingkat penyaluran kredit dalam masyarakat. 

Ditengah tekanan ekonomi global, ketahanan sistem perbankan harus tetap 

terjaga. Bank mempunyai fungsi dalam rangka menunjang sarana pembangunan 
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industri dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan penyaluran 

kredit kepada masyarakat sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.  

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan 

dana yang sering disebut sebagai fungsi intermediasi bank. Dana yang dihimpun 

bank tersebut dari pihak yang kelebihan dana disalurkan kemasyarakat berupa 

kredit yang merupakan kegiatan utama bank. Dari kegiatan ini, bank memperoleh 

pendapatan bunga yang disebut spread yang merupakan selisih dari bunga 

simpanan yang diberikan kepada penabung dengan bunga kredit yang dibayarkan 

oleh debitur.  

Pemberian kredit dapat dipandang dari dua sisi, yang pertama dari sisi 

debitur, pemberian kredit adalah salah satu bentuk sumber dana yang dapat 

dipakai untuk usaha ekspansi perusahaan atau untuk dana modal kerja perusahaan 

dan dapat juga digunakan untuk kepentingan lainnya. Penggunaan kredit 

tergantung pada bentuk usaha debitur bank tersebut. 

Penghasilan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati 

oleh individu di masyarakat. Namun untuk mengimbangi kemajuan dan pola 

hidup modern, berbagai cara ditempuh masyarakat. Salah satunya melalui 

pinjaman diperbankan dalam bentuk kredit. Berdasarkan hasil pengamatan 

lembaga perbankan, permintaan kredit selalu berubah. Perubahan ini diakibatkan 

oleh perubahan suku bunga dari tahun ke tahun sebagai indikasi perubahan 

konsumtif, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Perubahan pola 

konsumtif ini akan berdampak pada perubahan harga.  
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan pengkajian 

secara ilmiah terhadap analisis pengaruh nilai ekspor dan penyaluran kredit 

perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah nilai ekspor dan nilai kredit perbankan mempunyai pengaruh terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2005-2010? 

2. Faktor mana yang besar pengaruhnya antara nilai ekspor dan penyaluran kredit 

perbankan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2005-

2010? 

 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai ekspor dan nilai kredit perbankan terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2005-2010. 

2. Untuk mengetahui faktor yang sangat berpengaruh antara nilai ekspor dan 

penyaluran kredit perbankan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

periode 2001-2010. 
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2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian ini dalam bidang empiris atau akademik adalah untuk 

menambah pengetahuan secara ilmiah bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Serta dapat digunakan 

untuk referensi untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


