
 
 

6 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Adianto (2011) yang berjudul Analisis 

Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dan Ekspor Total terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Variabel 

yang diteliti adalah penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan 

ekspor total. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

kuantitatif induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman modal 

dalam negeri dan ekspor total berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, penanaman modal asing berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016) yang 

berjudul Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri 

dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. 

Variabel yang diteliti adalah penanaman modal asing, penanaman modal dalam 

negeri dan belanja modal. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

Fixed Effect model. Hasilnya menunjukkan bahwa penanaman modal asing, 

penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia 

dari tahun 2010-2013 secara parsial dan simultan . 

Penelitian yang dilakukan oleh Mokodompis, dkk (2014)  yang berjudul 

Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
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(Studi Kota Manado Tahun 2003-2012). Variabel yang diteliti adalah 

penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan tenaga kerja. 

Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri 

berpengaruh positif dan tidak signifikan sedangkan penanaman modal asing 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Untuk variabel tenaga kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Anitasari dan Soleh (2015) yang berjudul 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi 

Bengkulu. Variabel yang diteliti adalah pengeluaran pemerintah. Metode analisis 

yang digunakan adalah model regresi linier data panel. Hasilnya menunjukkan 

bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 

daerah kabupaten/kota dari jumlah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, 

kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu memiliki hasil pengeluaran 

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengaruh yang negatif 

sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak 

signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2016) yang berjudul Pengaruh 

Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 

Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 1986-2015. Variabel yang diteliti adalah penanaman modal asing, 

penanaman modal dalam negeri, tenaga kerja dan ekspor. Metode analisis yang 
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digunakan adalah metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square, OLS). 

Hasilnya menunjukkan bahwa Secara bersama-sama variabel penanaman modal 

asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), tenaga kerja (TK) dan 

ekspor (X) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

DKI Jakarta perode 1986-2015. Secara parsial, variabel penanaman modal asing 

(PMA) dan ekspor (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu 

variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta perode 1986-2015. 

Penelitian ini lebih cenderung berpatokan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Adianto (2011) yang berjudul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing 

(PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Ekspor Total terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Hubungan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan olh Adianto yaitu sama-sama meneliti variabel-variabel yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan jumlah variabel yang diteliti juga sama. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu jenis 

variabel bebas yang digunakan ada yang berbeda, yakni pada penelitian terdahulu 

menggunakan variabel ekspor total untuk untuk variabel ketiganya sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah. Selain itu, 

tahun dan objek (lokasi penelitian) dalam penelitian ini juga berbeda. Pada 

penelitian terdahulu lokasi penelitiannya lebih luas yaitu di Indonesia dan data 

yang digunakan adalah data tahunan yaitu mulai tahun 1990-2009 sedangkan 
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dalam penelitian ini lokasi penelitiannya yaitu kabupaten Morowali dan data yang 

digunakan adalah data kuartalan yaitu mulai tahun 2010.1-2010.4. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. (Sukirno, 

1994:10). Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan 

pendapatan nasional atau pertambahan output dalam periode tertentu, baik 

itu pertriwulan ataupun pertahun.   

Setiap daerah menginginkan perekonomian di daerahnya berada pada 

keadaan yang terus meningkat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi 

menggambarkan adanya peningkatan pendapatan atau output perkapita yang 

menjelaskan tentang perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dihitung dengan menggunakan nilai 

nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang berdasarkan harga konstan. Hal ini 

dikarenakan pengaruh perubahan harga atau inflasi dihilangkan. Perhitungan 

pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat karena untuk 

mengumpulkan data PDB cukup sulit dan membutuhkan waktu sehingga 

perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu triwulan 

atau tahunan. Menurut Sukirno (1994:56) Berikut rumus perhitungan 

pertumbuhan ekonomi:  
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Keterangan: 

Gt  = Pertumbuhan ekonomi periode t 

     = Produk domestik bruto periode t 

       = Produk domestik bruto periode sebelumnya 

1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes 

Teori ini berdasarkan pada hipotesis siklus arus uang yang 

mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu 

perekonomian akan meningkatkan pendapatan. Pada teori ini konsumsi 

yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi 

pendapatan orang lain pada perekonomian yang sama.  

Pergerakan aktifitas pereknomian ditentukan oleh tiga hal dalam 

perekonomian makro yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, 

yaitu; produksi, permintaan, dan pendapatan. Untuk menghitung 

pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga jenis pendekatan 

diantaranya pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan 

pendekatan produksi. 

Pendekatan yang sering diguanakan dalam perhitungan 

pendapatan nasional adalah dengan pendekatan pengeluaran dengan 

cara menjumlahkan seluruh pengeluaran (belanja) pelaku ekonomi 

dalam suatu negara selama periode tertentu. Secara matematis dapat 

dituliskan sebagai berikut: 
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                  Keterangan: 

       Y = Pendapatan nasional 

       C = konsumsi (pengeluaran konsumsi perseorangan & rumah tangga 

       I = Investasi 

       G = Pengeluaran pemerintah 

       X = Ekspor 

       M = Impor 

Hasil perhitungan dari masing-masing pendekatan akan menghasilkan 

nilai yang sama besarnya (soeratno, 2004:25) .  

2. Investasi  

Menurut Mankiw (2012:12) investasi (investment) adalah    pembelian 

barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak 

barang dan jasa. Dengan kata lain investasi adalah jumlah dari pembelian 

peralatan modal, persediaan, bangunan atau struktur. Investasi pada 

bangunan mencakup pengeluaran untuk tempat tinggal baru. 

Besarnya produktivitas bergantung pada modal, baik modal fisik 

maupun modal manusia. Modal manusia dalam ekonomi sering dimaksudkan 

untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai hal lainnya yang ketika 

bertambah dapat meningkatkan produktivitas.  

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang utama, maka 

masyarakat dapat mengubah jumlah modal yang dimilikinya. Dengan 

demikian, salah satu cara meningkatkan produktivitas masa depan adalah 
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dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya yang ada untuk 

memproduksi modal. 

Suryana (2000:21) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam negara 

berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut: 

(1) Kecilnya jumlah mutlak kapita material; 

(2) Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk; 

(3) Rendahnya investasi netto. 

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai 

sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang 

masih potensial. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas maka investasi 

baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya 

manusia perlu ditingkatkan. 

Pada model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan 

semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan 

asumsi bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal 

manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan 

memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah 

penurunan skala hasil. Teori ini menjelaskan potensi keuntungan dari 

investasi komplementer (complementary investment) dalam modal atau 

sumberdaya manusia, investasi komplementer akan menghasilkan manfaat 

personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk 

mengefisiensikan alokasi sumberdaya domestik dengan cara atau aktif 

mendorong investasi swasta (Rustiono, 2008). 
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Investasi di Indonesia sudah dijamin sejak dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN). Dengan demikian diharapkan besarnya investasi dapat 

mendorong perkembangan produktivitas suatu daerah sehingga akan 

menyebabkan peningkatan dalam PDRB. 

3. Pengeluaran Pemerintah 

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu fenomena penting dalam perekonomian. Kegiatan 

pemerintah secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan 

terjadinya peningkatan output melalui interaksi dengan sektor swasta. 

Tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat dicapai melalui pengeluaran 

pemerintah yang tinggi pula. Pengaruh pengeluaran publik terhadap 

pertumbuhan ekonomi bergantung pada jenis pengeluarannya. Pengeluaran 

pemerintah untuk investasi dan kegiatan produktif lainnya dapat berpengaruh 

secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam beberapa hal 

pengeluaran pemerintah justru menghambat pertumbuhan ekonomi (Sjafii, 

2009).  

Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa 

yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja pemerintah mencakup upah 

pegawai negeri dan pengeluaran untuk pekerjaan umum (Mankiw, 2012:12). 

Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan dengan konsep 

budget line dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Budget Line 

   A 

Barang lain 

O         B  C Barang sosial 

Semula dengan anggaran tertentu area konsumsi berada pada pilihan 

yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah 

untuk barang sosial, misalnya: subsidi untuk meringankan sekolah membuat 

garis anggaran bergeser ke kanan yakni garis AC. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia. 

Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin 

meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan agregat demand akan 

mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan 

produksi.  

4. Kerangka Pemikiran

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai

kenaikan output per kapita dalam suatu perekonomian. Terdapat banyak teori 

yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, diantaranya ada yang 

melibatkan pengaruh intervensi pemerintah sebagaimana kita bisa lihat dari 

gambar kerangka pikir berikut. 
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Gambar 1.2 Kerangka Pikir 
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Diduga variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali. 
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