
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di negara sedang berkembang merupakan suatu keharusan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan melaksanakan pembangunan. 

Keharusan untuk membangun, baik dengan suatu perencanaan atau tidak 

merupakan tuntutan hidup di negara-negara bersangkutan. Di negara-negara 

berkembang, pemerintah memegang peranan dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan. 

Jhingan (2000) Pertumbuhan ekonomi melibatkan perubahan faktor-

faktor penawaran dan faktor - faktor permintaan agregate yang akan menyebabkan 

perubahan alokasi sumber-sumber daya dalam perekonomian. Dalam proses 

pertumbuhan ekonomi berupa sektor atau industri mengalami penciutan atau 

mengalami perluasan secara lambat. Pergeseran atau perpindahan sumber daya 

dari sektor yang satu ke sektor yang lain harus dijamin mekanismenya, terjadinya 

sebagian besar melalui mekanisme pasar sehingga pemanfaatan atau penggunaan 

sumber daya dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan secara efisien. 

Sukirno (2000) Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi perlu 

kerja keras dan kerja sama semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun 

swasta. Pembangunan ekonomi dengan tujuan utama yaitu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran yang harus dicapai agar dapat 

mensejajarkan diri dengan negara-negara maju. Untuk lebih menunjang 
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perekonomian, penanaman modal oleh masyarakat perlu digalakkan, terutama 

Penanaman Modal Dalan Negeri (PMDN). Sementara Penanaman Modal Asing 

(PMA) masih diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan 

yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang 

menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai subtitusi impor, 

barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan 

lapangan kerja. 

Hampir semua negara berkembang yang salah satu karakteristiknya 

adalah kekeurangan modal, merasakan bahwa pembentukan dana di dalam negeri 

kurang cukup dalam membiayai program pembangunan yang direncanakan dan 

untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sedangkan usaha untuk 

mempercepat pembangunan ekonomi memerlukan modal dari dalam negari 

disebabkan karena pada umumnya pendapatan masyarakat di negara sedang 

berkembang rendah. Rendanya tingkat pendapatan, akan menyebabkan kelebihan 

uang yang dipegang masyarakat setelah dikurangi konsumsi yang dapat digunakan 

untuk menabung dan investasi rendah. Begitu juga di dalam kemampuannya 

untuk membayar pajak, dalam hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap 

pendapatan pemerintah karena pendapatan pemerintah berasal dari pungutan pajak 

tersebut. Rendahnya tingkat pendapatan pemerintah pada akhirnya akan 

menyebabkan tabungan yang bisa diciptakan pemerintah rendah. Oleh sebab itu 

diperlikan usaha untuk memperoleh lebih banyak dana dalam melaksanakan 

pembangunan tersebut melalui pengerahan dana dari pihak asing. 
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 Investasi khususnya penanaman modal asing (PMA) merupakan sumber 

utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terutama sektor-sektor ekonomi 

yang secara potensial bisa sangat produktif dan bisa diandalkan sebagai sumber 

devisa. Investasi sebagai suatu prosentase dari PDB dan laju pertumbuhan 

investasi rata-rata pertahun dapat digunakan sebagai dua indikator mengenai 

tingkat atau laju pembangunan ekonomi di negara bersangkutan. Di Indonesia 

untuk membiayai pembangunan nasional yang mencakup investasi domestik, 

sumber dananya dapat bersumber dari tabungan nasional. Namun, karena 

terbatasnya jumlah dana serta pinjaman yang diperoleh dari luar negari, maka 

diperlukan tabungan nasional yang lebih tinggi sebagai sumber dana yang utama.  

Kondisi yang paling menonjol adalah belum terciptanya kondisi yang 

mendorong pada iklim dimana kegairahan untuk menabung dan penanaman modal 

menunjukan tingkat yang menggembirakan. Oleh karenanya kesadaran menabung 

harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat. Dengan menabung dapat diperoleh 

manfaat ganda, yaitu disatu pihak tabungan dapat sebagai modal pembangunan 

dan pihak lain menabung akan menumbuhkan kebiasaan hidup sedarhana. Dengan 

jumlah tabungan yang tinggi dari masyarakat, negara kita yang masih dalam tahap 

melaksanakan pembangunan ekonomi ini dapat mengurangi ketergantungan 

terhadap pinjaman atau bantuan luar negari.  

Point utama yang wajib untuk diperhatikan sebagai ukuran kesuksesan 

sebuah negara dalam merencanakan masa depannya adalah berdasarkan skala 

tabungan nasional bangsa dari segala bidang (baik dari dana pensiun, tabanas dan 

sebagainya), yang dimaksud tabungan nasioanal adalah sejumlah dana yang 
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berhasil dihimpun oleh pemerintah baik dari sektor swasta maupun sektor 

pemerintah itu sendiri dalam waktu tertentu yang kemudian hari ditujukan untuk 

pendanaan kebutuhan nasional, khususnya untuk menjaga stabilitas kondisi 

perkonomian suatu bangsa (selain itu digunakan untuk pendanaan pembangunan 

dan lain sebagainya). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil 

judul “Analisis Tabungan Domestik dan Penanaman Modal Asing (PMA) 

Terhadap Produk domestik Bruto Di Indonesia.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas,maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Seberapa besar tabungan 

domestik dan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh terhadap produk 

domestik bruto di Indonesia?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh tabungan domestik dan penanaman modal asing (PMA) terhadap 

produk domestik bruto di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi para 

akademis khususnya yang tertarik meneliti pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan memperkaya pengetahuan yang sudah ada sehingga dapat 

menjadi tambahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan 

penelitian sejenis. 

2. Bagi penulis berharap dapat lebih memahami bagaimana perkembangan 

pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan mengenai variabel yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian ini lebih dapat terarah, spesifik dan tidak 

menyimpang maka perlu adanya batasan masalah. Guna mempermudah proses 

membahasan dan pemecahan permasalahan yang diangkat dengan cara seefektif 

mungkin menghindari pembiasan dan pembauran, maka perlu adanya batasan dan 

ruang lingkup yang relevan meliputi : 

1. Ruang Lingkup penelitian, yaitu pembahasannya hanya terbatas pada 

bagaimana pengaruh tabungan domestik dan PMA tehadap produk 

domestik bruto pada tahun 2000-2006. 

2. Tabungan domestik merupakan simpanan total masyarakat swasta dan 

pemerintah, PMA sebagai salah satu aspek dari modal asing sumber 

pembiayaan pembangunan, serta PDB adalah variabel ekonomi yang 

digunkan sebagai bahan yang dianalisis. 
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3. Tabungan domestik adalah simpanan masyarakat dan pemerintah. 

4. PMA yang dimaksud adalah modal asing berupa investasi langsung yang 

sudah terealisasi pada suatu proyek investasi di Indonesia. 

5. Nilai yang digunakan dala PDB yaitu nilai barang dan jasa yang 

diproduksi dalam negara dengan menggunakan faktor produksi yang 

dimiliki oleh penduduk negara tersebut  dan penduduk/perusahaan negara 

lain, berdasarkan atas harga konstan 2000. 

 


