
9 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasar masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti 

menggunakan beberapa jurnal untuk dijadikan salah satu acuan dan sebagai 

pembanding dalam studi penelitian, sehingga studi penelitian sebelumnya dapat 

dikembangkan demi memperluas suatu pembahasan. Dari beberapa jurnal yang 

dipilih dirangkum pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Penelititan Terdahulu 

No. Penulis Judul Alat 
Analisis Hasil 

1. Julfiansyah, 
Doni (2013) 

Pengaruh 
Investasi 
PMA/PMDN 
dan Jumlah 
Penduduk 
Terhadap Produk 
Domestik 
Regional Bruto 
(PDRB) dan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Kota Samarinda 

Regresi 
linier 
berganda 

Model pertama; secara 
simultan variabel PMA, 
PMDN, dan jumlah 
penduduk memiliki 
hubungan yang 
signifikan terhadap 
PDRB. Secara parsial 
hanya jumlah penduduk 
berpengaruh signifikan 
terhadap PDRB. 
Model Kedua; secara 
simultan variabel PMA, 
PMDN, dan jumlah 
penduduk memiliki 
hubungan yang 
signifikan terhadap 
PAD. Dan secara parsial 
tidak ada variabel yang 
berpengaruh baik 
variabel PMA, PMDN, 
dan jumlah penduduk 
terhadap PAD. 

2. Maharani, 
Dewi 
(2016) 

Analisis 
Pengaruh 
Investasi Dan 

Regresi 
fixed 

effect  

Persentase investasi 
domestik, investasi 
asing dan tenaga kerja 
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Tenaga Kerja 
Terhadap Produk 
Domestik 
Regional Bruto 
(PDRB) di 
Sumatera Utara 

berpengaruh positif 
terhadap produk 
domestik regional bruto 
di sumatera utara. 

3. Rahman, 
Ahmad 
Jazuli 
(2016) 

Pengaruh tenaga 
kerja, 
pengeluaran 
pemerintah, dan 
investasi 
Terhadap PDRB 
Kabupaten/Kota 
Di Propinsi 
Banten Tahun 
2010-2014 

Regresi 
data 
panel 

Secara serentak variabel 
investasi (X1), 
pengeluaran pemerintah 
(X2) dan tenaga kerja 
(X3) berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap PDRB. Dan 
berdasarkan hasil uji 
parsial bahwa variabel 
investasi (X1) dan 
pengeluaran pemerintah 
(X2) berpengaruh 
positif dan signifikan 
sedangkan tenaga kerja 
(X3) berpengaruh 
negatif terhadap PDRB. 

4. 
Faiziyah, 
Anita 
(2014) 

Pengaruh 
Ekspor, Jumlah 
Tenaga Kerja, 
Investasi, Dan 
Kredit 
Perbankan 
Sektor Pertanian 
Terhadap PDRB 
Sektor Pertanian 
Provinsi Aceh 

Ordinary 

least  

square  

Ekspor  pertanian, 
investasi pertanian, dan 
kredit perbankan sektor 
pertanian berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap PDRB sektor 
pertanian provinsi Aceh. 
Sedangankan tenaga 
kerja sektor pertanian 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
PDRB sektor pertanian 
di provinsi Aceh. 

Terdapat relevansi antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu, dimana pada penelitian sekarang peneliti juga menggunakan variabel 

investasi (PMDN & PMA) dan ekspor sebagai variabel peubah dari variabel 

dependen. Namun terdapat perbedaan, dimana pada penelitian sekarang peneliti 
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juga menggunakan variabel impor sebagai variabel peubah dan pada variabel 

dependen peneliti menggunakan PDB nasional atau PDB Indonesia. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional merupakan ukuran untuk mengetahui tigkat 

perekonomian suatu negara. Dalam menstabilkan pendapatan nasional 

terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan negara melalui 

pembangunan ekonomi. Pendapatan nasional merupakan jumlah nilai 

barang serta jasa akhir yang diciptakan oleh kegiatan perekonomian pada 

suatu waktu tertentu yang dikalkulasikan menurut nilai pasar atau harga 

berlaku (Latumerissa, 2015:17). 

Menurut Sukirno (2011:34) pendapatan nasional mempunyai 

beberapa konsep yaitu: 

a. ProdukiDomestikiBruto (gross domestic product) 

Prduk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) 

merupakan total nilai seluruh barang serta jasa yang diciptakan oleh 

suatu negara pada periode tertentu atau satu tahun termasuk barang serta 

jasa yang dihasilkan oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut 

serta oleh penduduk negara yang tinggal di negara  bersangkutan. 

b. Produk Nasional Bruto (gross national product) 

Produk nasional bruto (PNB) atau gross national product (GNP) 

meupakan teori yang memiliki makna yang serupa dengan GDP, namun 
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memprediksikan macam-macam pendapatan yang sedikit berbeda 

dalam perhitungan PNB, nilai barang serta jasa yang dikalkulasikan 

dalam pendapatan nasional hanya mencakup barang serta jasa yang 

diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang menjadi milik warga negara 

dariinegara yang pendapatan nasionalnya dihitung. PNB dikalkulasikan 

berdasarkan faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara sesuatu 

negara negara terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri, maka 

nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang 

digunakan di luar negeri juga dihitung didalam PNB.tetapi sebaliknya, 

dalam PNB tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor 

produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang digunakan 

di negara tersebut. 

c. Pendapatan Nasional HargaiBerlaku dan HargaiTetap  

Pendapatan Nasional Harga Berlaku adalah nilai barang-barang dan 

jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun dan dinilai 

menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan 

Pendapatan Nasional Harga Tetap adalah harga yang berlaku pada suatu 

tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa 

yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. 

d. Pendapataninasionaliharga pasaridan hargaifaktor 

Pendapatan Nasional Harga Pasar adalah perhitungan atas nilai barang 

dan jasa dengan menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. 

Sedangkan Pendapatan Nasional Harga Faktor adalah perhitungan atas 
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jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk 

menciptakan suatu barang. Berikut korelasi antara harganpasar serta 

hargaifaktor bisa dinotasikan pada persamaanidi bawahiini: 

Hargaipasar = hargaifaktori+ pajak takilangsung –isubsidi 

e. PendapataniNasional BrutoidaniNeto 

Pendapatan Nasional Bruto adalah pendapatan dimana dalam 

perhitungannya masih meliputi depresiasi. Hal ini diakibatkan oleh 

barang-barangnmodal (mesin,Nperalatan produksi,mbangunan,Ndan 

perabotNkantor) yang digunakan untuk menghsilkan sutau barang 

mengalami penyusutan pada suatuNperiode hingga periodeNlain. 

Penyususutan tersebutNadalah bagianNdari biayaN(cost) produksi. 

Sedangkan Pendapatan Nasional Neto adalah pendapatan nasional bruto 

dikuarangi depresiasi. 

Rahardja (2002:223) menjelaskan dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Ekonomi bahwa ada 3 (tiga) cara menghitung GDP, yaitu: 

a. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Aproach) 

Merupakan penjumlahan dari total yang digunakan atau dibelanjakan 

untuk seluruh barang akhir selama suatu periode. Kategori pengeluaran 

pada pendekatan ini adalah 

1) Pengeluaran konsumsi pribadi (C): belanjanrumahntangga atas 

barang konsumen. Ada tiga kategori utama pengeluara konsusi: 

Pertama, barang tahan lama seperti: mobil, perabootan, peralatan 

rumah tangga, Kedua, barang tidak tahan lama: seperti makanan, 
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pakaian, bensin, rokok, Ketiga, jasa: seperti layananNdokter, 

pengacara,idan lembagaipendidikan. 

2) Investasi swasta domestik bruto (I): belanja oleh perusahaan serta 

rumah tangga atas modal baru misalnya pabrik, peralatan, 

persediaan, serta struktur perumahan baru. 

3) Konsumsi dan investasi bruto pemerintah (G) 

4) Eksporineto (EX-IM): belanja neto oleh Negara lain di dunia, atau 

ekspor (EX) dikurangi impori(IM). 

Terdapat empat komponen pendekatan yang digunakan untuk 

menghitung GDP. Pada persamaan dibawah: 

GDP = C + I + G (EX-IM) 

Dimana : 

C = konsumsi rumah tangga 

G = konsumsi pemerintah 

I  = PMTDB (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) 

EX  = ekspor 

IM  = impor 

b. Metode Output (Output Approach) atau Metode Produksi 

Di dalam perekonomian terdapat beberapa sektor ekonomi untuk 

membagi output yang diproduksi sesuai dengan sektor ekonominya. 

Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penghitung ganda 

(multiple counting), akibatnya dapat menyebabkan perhitungan 

membengkak hingga beberapa kali dari nominal atau angka 
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sesungguhnya. Dalam menanggulangi multiple counting maka 

menghitung PDB dengan memakai pendekatan produksi, yang 

dijumlahkan merupakan nilai tambah (value added) dari setiap sektor. 

Nilai tambah yang dimakusdkan merupakan pengurangan antara nilai 

output dengan nilai input antara (Rahardja, 2002). 

NT = NO – NI 

Dimana : 

NT = nilai tambah 

NO = nilai output 

NI = nilai input antara 

Sebegaimana persamaan diatas dijelaskan proses menghasilkan atau 

menambah nilai tambah adalah tujuan dilaksanakannya proses 

produksi. Kegiatan produksi yang baik selalu menciptakan NT > 0. 

Dengan demikian besarnya PDB adalah : 

PDB =∑NT

𝑛

𝑖=1

 

 

Dimana : 

i = sektor produksi ke 1, 2, 3, . . ., n 

c. PendekataniPendapatan 

Adalah total dari jumlah pendapatan atau upah (wage), sewa, bunga 

(interest), dan laba yang diperoleh dari seluruh faktor produksi dalam 

menciptakan barang akhir. korelasi antara tingkat output dengan faktor-
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faktor produksi yang dipakai didiskripsikan pada fungsi produksi di 

bawah ini: 

Q = f (L, K, U, E) 

Dimana:  

Q = output  

L = tenaga kerja 

K = barang modal 

U = uang/finansial 

E = kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan 

Dari persamaan diatas, artinya bahwa dalam menghasilkan output 

dibutuhkan tenaga kerja, barang modal, uang dan interpreneur dalam 

mengmbinasikan antara tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk 

menciptakan suatu produk. 

Upah atau gaji bisa diartikan sebagai Balas jasa untuk tenaga kerja. 

Sedangkan untuk barang modal diartikan sebagai pendapatan sewa. 

Dan pendapatan bunga merupakan pendapatan yang didapatkan oleh 

pemilik uang/asset finansial. Dan bagi pengusaha merupakan laba atau 

keuntungan. Jumlah balas jasa atas seluruh faktor produksi diistilahkan 

dengan Pendapatan Nasional (PN). 

PN = w + i  + r + π 

Dimana: 

w = upah/gaji 

i = pendapatan bunga 
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r  = pendapatan sewa 

π = keuntungan perusahaan dan usaha perorangan 

Untuk memperoleh data-data lengkap mengenai seluruh barang dan 

jasanyang diciptakan oleh suatu negara pada suatu periode dan untuk 

mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara dibutuhkan perhitungan 

terhadap pendapatan nasional. Terdapat 4 (empat) fungsi dalam perhitungan 

pendapatan nasional (latumerissa, 2015:21): 

a. Mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian 

Dari pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara 

sebagai negara industri, pertanian atau jasa. Berdasarkan pendapatan 

nasional dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara pertanian 

atau agraris, sedang amerika serikat, negara-negara eropa dan jepang 

adalah negara industri 

b. Membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu 

Data mengenai pendapatan setiap tahun, maka kita dapat 

membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Dari 

perbandingan tersebut diharapakan dapat memberikan informasi tentang 

kenaikan atau penurunan perekonomian, ada tidaknya perubahan 

struktur ekonomi, pertambahan dan pengurangan kemakmuran materiil, 

dan kenaikan atau penurunan pendapatan perkapita berdasarkan jumlah 

penduduk. 
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c. Membandingkan perekonomian antar bangsa atau antar daerah 

Perbandingan perekonomian antar bangsa ini bertujuan untuk menilai 

seberapa jauh kita tertinggal atau lebih maju dibandingkan dengan 

negara lain yang lebih maju atau lebih terbelakang. 

d. Merumuskan kebijakan pemerintah 

Misalnya pengambilan kebijakan oleh pemerintah mengenai ketahanan 

pangan. Dengan adanya perhitungan pendapatan nasional dimana 

didalamnya terdiri dari sektor pertanian yang terdiri dari subsektor 

tanaman bahan makanan dapat memudahkan pemerintah dalam 

mengambil kebijakan apakah harus dilakukan impor jika memang 

jumlah besaran yang diadalam negeri masih belum terpenuhi. 

 

2. Teori Investasi 

Investasi (investment) ialah pembelian terhadap barang yang akan 

digunakan di masa depan untuk menciptakan barang serta jasa yang lebih 

banyak. Investasi diartikan sebagai jumlah pembelian peralatan modal, 

persediaan, dan bangunan atau struktur. Investasi terhadap bangunan 

mencakup pengeluaran untuk rumah baru. Sesuai kesepakatan bersama, 

pembelian rumah baru merupakan satu bentuk pembelian atau 

pembelanjaan oleh rumah tangga yang digolongkan dalam investasi, bukan 

konsumsi (Mankiw, dkk., 2012:12). 
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Rosyidi (2011:165) menjelaskan dalam bukunya pembagian 

investasi menurut penggunaanya, yaitu terdapat tiga macam pengeluaran 

untuk investasi, yaitu untuk keperluan : 

a. Konstruksi (construction), merupakan pembentukan atau pendirian 

terhadap sesuatu yang baru. 

b. Rehabilitasi atau perbaikan (rehabilization), merupakan perbaikan 

terhadap pembangunan atau pendirian sesuatu bila terjadi kerusakan. 

c. perluasan (expansion), merupakan perluasan pembangunan atau 

pendirian sesuatu. 

Menurut jenisnya, investasi juga terdiri dari tiga kategori, yaitu: 

a. Stok barang modal bisnis (business capital stock), merupakan peralatan 

produksi bisnis yang baru diadakan, dalam investasi ini hendaklah 

ditekankan pada penambahan, sehingga dimasukkan kedalam kategori 

investasi tahun ini hanyalah barang modal yang diadakan tahun ini saja. 

b. Penambahan rumah tempat tinggal (residential buildings), begitu pula 

pada penambahan rumah tempat tinggal, bahwa rumah-rumah yang 

dibangun tahun-tahun lalu tidak termasuk investasi tahun ini. 

c. Perubahan persediaan (change in business inventories), merupakan 

selisish perubahan di awal dan di akhir periode perhitungan. 

Hal-hal tersebut merupakan merupakan pembagian investasi 

menurut tujuan atau keperluannya. Namun ada beberapa pembagian lagi, 

yaitu pembagian investasi menurut jenisnya adalah sebagai berikut : 
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a. Investasi otonom dan investasi terimbas (autonomous investment dan 

induced investment) 

1) Investasi otonom adalah investasi yang tinggi rendahnya tidak 

dipengaruhi oleh pendapatan nasional, tetapi mampu bergerak ke 

atas atau ke bawah disebabkan adanya perubahan-perubahan faktor-

faktor di luar pendapatan. Faktor lain yang mampu mempengaruhi 

tingkat investasi selain faktor pendapatan yaitu tingkat teknologi, 

kebijakan pemerintah, harapan para pengusaha, dan lain-lainnya. 

2) Investasi terimbas adalah investasi yang dapat dipengaruhi oleh 

pendapatan nasional. Hal ini disebabkan karena semakin besar 

output perekonomian, semakin besar pula tekanan atas kapasitas 

pabrik dan peralatan yang telah ada, dan semakin besar pula tekanan 

untuk memperbesar kapasitas tersebut dengan cara berinvestasi 

dalam bentuk penambahan pabrik dan peralatan. 

b. Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta (public investment dan privat 

investment) 

1) Investasi pemerintah adalah investasi atau penanaman modal yang 

dilakukan oleh pemerintah. Investasi ini tidak dilakukan oleh pihak-

pihak yang bersifat personal. Volume investasi pemerintah lebih 

ditujukan untuk melayani atau menciptakan kesejahteraan bagi 

rakyat banyak. 

2) Investasi Swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta. 

Dalam investasi ini terdapat unsur-unsur yang dapat diperoleh, masa 
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depan penjualan, dan sebagainya dapat berperan penting dalam 

penentuan volume investasi. 

c. Investasi Domestik dan Investasi Asing (domestic investment dan 

foreign investment) 

1) Investasi Domestik adalah penanaman modal dalam negeri di dalam 

negeri. 

2) Investasi asing yakni penanaman modal asing di dalam negeri. Suatu 

Negara yang mempunyai banyak sekali faktor-faktor produksi alam 

(natural resourches) dan/atau faktor-faktor produksi tenaga manusia 

(human resourches) tetapi tidak mempunyai faktor produksi modal 

akan menarik modal asing supaya sumberdaya yang terdapat pada 

suatu negeri bermanfaat seutuhnya. 

d. Investasi Bruto (gross investment)  dan Investasi Neto (net investment) 

1) Investasi Bruto ialah jumlah semua investasi yang dilakukan atau 

yang dilaksanakan pada suatu ketika. Maksud dari investasi bruto 

adalah semua jenis investasi di suatu negara, dengan tidak melihat 

jenis investasi apa sajakah yang dilakukan. 

2) Investasi Neto yakni total investasi bruto dikurangi penyusutan. 

Dengan mengurangi investasi tahun sekarang dengan penyusutan 

yang terjadi di tahun lalu. 

Hubungan antara investasi dan PDB dapat dijelaskan melalui 

pendekatan konsepsi investment multiplier, atau pengganda investasi. 

Dimana dalam konsep ini jika nilai investasi berubah (meningkat ataupun 
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menurun), maka PDB juga akan berubah (bertambah ataupun berkurang). 

Dalam perekonomian tertutup atau closed and private economy, dimana 

PDB diyatakan oleh penjumlahan atas konsumsi dan investasi, maka 

perubahan-perubahan PDB yang disebabkan oleh adanya perubahan output 

itu mungkin sekali karena adanya perubahan konsumsi, atau karena 

perubahan investasi, ataupun perubahan keduanya. Pengganda investasi 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

KI = 1

1−𝑀𝑃𝐶
 

atau KI = 1

𝑀𝑃𝑆
 

lalu, karena ΔY = Δ I × 1

𝑀𝑃𝑆
 

maka ΔY = Δ I × KI 

dimana : 

 KI : koefisien pengganda investasi 

MPC : marginal propensity to consume 

MPS : marginal propensity to consume 

ΔY : perubahan PDB 

Δ I : perubahan investasi 

Pecahan diatas menjelaskan terdapat keadaan yang bertolak belakang antara 

MPS dan KI atau koefisien pengganda investasi, apabila MPS semakin kecil, 

maka yang terjadi pada KI semakin besar. Dan jika MPS semakin kecil yang 

terjadi pada MPC adalah semakin besar. Hal tersebut dapat meningkatkan 

efek pengganda investasi (KI) (Rosyidi, 2011;208). 
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3. Teori Ekspor dan Impor 

Ekspor (export) adalah barang serta jasa yang dihasilkan di dalam 

negeri yang dijual secara luas di luar negeri, sedangkan Impor (import) 

adalah barang serta jasa yang dihasilkan di luar negeri yang dijual di dalam 

negeri (Mankiw, 2006:184). 

Menurut Undang-undang kepabeanan No. 17/2006, ekspor ialah 

mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean, sedangkan impor 

adalah memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean (UU. 

Kepabeanan No. 17/2006). Dalam hal ini kegiatan ekspor impor terlepas 

dari kegiatan transaksi perdagangan. Dalam definisi ini ekspor impor dapat 

merupakan perdagangan internasional atau dapat juga pengiriman barang 

dari dan ke wilayah pabean yang tidak mengandung unsur perdagangan, 

sperti hadiah, hibah dan barang bawaan penumpang atau awak sarana 

pengangkut. 

Ekspor dan Impor merupakan salah satu variabel dari perekonomian 

terbuka. Dimana terdapat perbedaan mendasar mengenai perekonomian 

terbuka dan perekonomian tertutup. Perekonomian Tertutup, semua produk 

dijual di pasar domestik, dan pengeluaran dipecah menjadi tiga komponen: 

konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah. Sedangkan Perekonomian 

Terbuka, beberapa output dijual untuk domestik dan sebagian dijual ke luar 

negeri. Pada perekonomian terbuka Y menjadi empat elemen (Mankiw, 

2006;114): 

Cd : konsumsi barang dan jasa domestik 
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Id : investasi dalam barang dan jasa domestik 

Gd : pembelian barang dan jasa pemerintah 

EX : ekspor barang dan jasa domestik 

Pembagian pengeluaran menjadi empat komponen tersebut ditujukkan 

dalam identitas: 

Y = Cd + Id + Gd + EX 

Dari tiga elemen pertama, Cd + Id +  Gd, merupakan pengeluaran domestik 

atas barang maupun jasa domestik. Elemen keempat, EX, yaitu pengeluaran 

atau pembelian luar negeri terhadap barang maupun jasa domestik. 

Sedangkan pengeluaran domestik terhadap seluruh barang maupun 

jasa adalah penjumlahan dari total pengeluaran domestik terhadap barang 

serta jasa ditambah dengan pengeluaran mancanegara untuk barang dan 

jasa. 

C = Cd + Cf 

I = Id + If 

G = Gd + Gf 

Kita substitusikan persamaan diatas menjadi: 

Y = (Cd - Cf) + (Id - If) + (Gd - Gf) + EX 

Atau kita substitusikan menjadi: 

Y = C + I + G + EX – (Cf + If + Gf) 

Total pengeluaran domestik terhadap barang serta jasa mancanegara (Cf + 

If + Gf) merupakan pengeluaran untuk impor (IM). Dapat kita substitusikan 

menjadi persamaan sebagai berikut : 
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Y = C + I + G + EX – IM 

Akibat pengeluaran terhadap barang impor dikategorikan pada pengeluaran 

domestik serta akibat barang maupun jasa yang diimpor dari luar negeri 

tidak termasuk golongan dari output suatu negara, lalu persamaan ini 

merupakan pengurangan dari pengeluaran domestik dengan pengeluaran 

terhadap barang impor. Serta mendifinisikan ekspor neto (net export) 

sebagai selisih antara ekspor dan impor (NX = EX – IM). Identitas tersebut 

menjadi: 

Y = C + I + G + NX 

Sukirno (2011;213) juga menjelaskan bahwa peningkatan pada 

pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah maupun 

ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan pengeluaran 

agregat pula akan mendatangkan proses multiplier yang menyebabkan 

peningkatan pendapatan nasional ialah lebih besar dari pertambahan 

pengeluaran agregat yang berlaku. Berbeda dengan impor, dimana nilai 

impor menyebabkan bocoran (persentasi dari pendapatan nasional yang 

tidak dibelanjakan kembali untuk menimbulkan proses multiplier) menjadi 

lebih besar. 

 

C. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh PMDN terhadap Produk Domestik Bruto 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan 

investasi untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia. 
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Menurut Maluya S.P. Hasibuan dalam (Machmud, 2016:100) investasi 

merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara 

yang sedang berkembang, sehingga investasi berperan sebagai sarana untuk 

menciptakan kesempatan kerja. 

Menurut Sukirno dalam (Maharani, 2016) kegiatan investasi 

menstimulasi suatu masyarakat untuk selalu meningkatkan aktifitas 

ekonomi serta kesempatan kerja, menaikkan pendapatan nasional dan 

menambah taraf kesejahteraan masyarakat. Peranan ini berasal dari tiga 

manfaat penting dari aktivitas investasi, yakni: 

a. Investasi adalah salah satu bagian dari pengeluaran agregat, sehingga 

peningkatan investasi akan menumbuhkan permintaan agregat, 

pendapatan nasional dan kesempatan kerja. 

b. Peningkatan barangn modal sebagai dampak investasi akan 

meningkatkan kapasitas produksi 

c. Investasi senantiasa diiringi oleh perkembangan teknologi. 

Menurut teori Klasik bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan 

menambah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan 

menambah pendapatan. Sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) 

meningkat. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas 

penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi (output). Kaum 
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klasik menganggap akumulasi capital sebagai suatu syarat mutlak bagi 

pembangunan ekonomi. Maka dengan adanya pembangunan ekonomi 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung 

dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat 

meningkatkan PDB (Maharani, 2016). 

2. Pengaruh PMA terhadap Produk Domestik Bruto 

Penanaman Modal Asing berperan dalam pembangunan pabrik-

pabrik baru yang berarti juga penambahan output atau produk domestik 

brutodan juga adanya peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan 

kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan 

selanjutnya dan selanjutnya meningkatkan permintaan didalam pasar dalam 

negeri (Pranoto, 2016). 

Indonesia sebagai negara berkembang, dimana kendala dari negara 

berlembang adalah keterbatasan modal. Konsekuaensi jika suatu negara 

memiliki keterbatasan modal, maka sumber daya alam yang dimiliki negara 

berkembang belum dioptimalkan secara optimal serta sumberIdaya manusia 

yang potensial. Oleh sebab itu untuk menumbuhkan produktivitas 

dibutuhkan percepatan pada investasi baru pada barang-barang modal fisik 

serta pembangunan sumber daya manusia melalui investasi di bidang 

pendidikan dan pelatihan. 

Hal ini selaras dengan teori vicious circle (perangkap kemiskinan) 

yang beranggapan bahwa: kelemahan dalam mengarahkan tabungan yang 

cukup, kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, taraf 
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pendidikan, pengetahuan serta kemahiran yang relatif rendah adalah tiga 

faktor utama yang memperlambat terbentuknya pembentukan modal pada 

negara berkembang. 

Sebagaimana teori model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan 

oleh Harrod-Domar sebagai pengembang dari teori Keynes. Teori tersebut 

menekankan pada peran industri dan tabungan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan ekonomi daerah (Sukirno, 2011:435). 

Terdapat hipotesis yang dipakai pada teori ini yaitu bahwa: 

a. Barang-barang modal yang ada di masyarakat dipergunakan secara 

sempurna. 

b. Dalam perekonomian dua sektor (sektor rumah tangga dan sektor 

industri) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. 

c. Tingginya tabungan masyarakat ialah proporsional dengan tingginya 

pendapatan nasional. 

d. Marginal Propensity to Save (MPS) atau hasrat untuk menabung 

besarnya konsisten atau tetap. 

3. Pengaruh Ekspor terhadap PDB 

Menurut teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith 

dan David Ricardo, yang berpendapat bahwa perdagangan internasional 

memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan ada 

keuntungan yang diperoleh akibat berspesialisasi. Ekspor menyumbang 

secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional dan ekspor juga 
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merupakan salah satu sumber untuk menambah devisa negara dan juga 

mampu menciptakan kesempatan kerja (Faiziyah, 2014).  

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno (2011:213) 

bahwa perubahan-perubahan komponen suntikan, yang dalam hal ini 

meliputi Investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor akan mengakibatkan 

perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. peningkatan pada 

kompenen suntikan tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional.  

Gambar 2.1. mendiskripsikan mengenai perubahan yang terjadi 

pada ekspor dapat meningkatkan produk domestik bruto, dalam hal ini akan 

dijelaskan dengan menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. 

Keseimbangan awal dicapai di E0, dan pendapatan nasional di Y0. Kenaikan 

ekspor sebesar ΔX menyebabkan pengeluaran agregat meningkat dari E0 

menjadi E1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Maka dari akibat 

peribahan tersebut mengakibatkan peningkatan pendapatan nasional dari Y0 

ke Y1. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sukirno, 2011;214 

Gambar 2.1. perubahan variabel ekspor terhadap PDB 
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4. Pengaruh Impor terhadap PDB 

Menurut sukirno (2011:213) variabel impor menyebabkan 

penurunan terhadap produk domestik bruto, karena nilai impor 

menyebabkan bocoran (persentasi dari pendapatan nasional yang tidak 

dibelanjakan kembali untuk menimbulkan proses multiplier). Komponen 

tersebut meliputi tabungan, pajak atau impor, jika komponen tersebut 

mengalami peningkatan maka produk domestik bruto akan mengalami 

penurunan.  

Gambar 2.2. mendiskripsikan mengenai perubahan yang terjadi 

pada impor dapat mengurangi tingkat produk domestik bruto, dalam hal ini 

akan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. 

Keseimbangan awal dicapai di E0, dan pendapatan nasional di Y0. Kenaikan 

impor sebesar ΔX menyebabkan pengeluaran agregat menurun dari E0 

menjadi E1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Maka dari akibat 

peribahan tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan nasional dari Y0 

ke Y1. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sukirno, 2011;214 

Gambar 2.2. perubahan variabel Impor terhadap PDB 
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D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian perlu di jelaskan secara 

teoritis antara variabel independent dan variabel dependent. Pada penelititan ini 

kerangka pemikiran penulis adalah Produk Domestik Bruto (PDB) (sebagai 

variabel dependent) dipengaruhi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, dan Impor (sebagai 

variabel independent). 

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

E. Perumusan Hipotesis

Untuk melakukan penelitian ini peneliti menyusun hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap

Produk Domestik Bruto.

2. Diduga Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Produk

Domestik Bruto.

3. Diduga Ekspor berpengaruh signifikan Terhadap Produk Domestik Bruto.

4. Diduga Impor berpengaruh signifikan Terhadap Produk Domestik Bruto.

PMA (X2) 

PMDN (X1) 

PDB (Y) 

Ekspor (X3) 

Impor (X4) 


