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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang penting untuk 

mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dan sebagai 

penentu untuk mengambil kebijakan pembangunan selanjutnya. Saat ini daerah 

tengah giat-giatnya menggalakkan pembangunan karena menyadari pentingnya 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang nantinya dapat dinikmati 

hingga lapisan paling bawah. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang melihat sejauh mana daerah tersebut 

melakukan produktifitas serta menunjukkan keadaan perekonomian di daerah dari 

suatu periode ke periode berikutnya. Menurut para ahli ekonomi, faktor produksi 

dianggap sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan disuatu daerah 

tergantung pada sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan 

sebagainya.  

Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah diharapkan mampu 

memberikan keleluasaan pada daerah dalam membangun daerahnya. Pada Tabel 

1.1 diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016 

terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai produk domestik regional 

bruto yang rendah diantara Provinsi lain di Kalimantan.
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Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Provinsi di 

Kalimantan (Miliar rupiah), 2012-2016 

No Propinsi 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kalimantan Timur 42887,7 43853,3 44602,9 44067,6 43908,8 

2 Kalimantan Tengah 63983,9 68697,2 73043,1 78242,4 83259,1 

3 Kalimantan Utara 40768,5 44091,7 47696,4 49315,7 51164,7 

4 Kalimantan Selatan 96697,8 101850,5 106779,4 110863,1 157375,3 

5 Kalimantan Barat 96161,9 101980,3 107115,0 112346,8 118193,4 

Keterangan : ADHK : Atas Dasar Harga Konstan 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2016  

Pada tahun 2012 hingga 2014 nilai PDRB Kalimantan Timur terus 

mengalami kenaikan hingga puncaknya hampir mencapai 446.029,0 miliar rupiah. 

Produk domestik regional bruto mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun 

semakin lama terlihat peningkatannya semakin melambat hingga akhirnya secara 

umum menurun pada tahun terakhir. Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur 

mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 439.087,5 miliar 

rupiah. 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2016 

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 

Menurut Provinsi di Kalimantan (persen) Tahun 2012-2016 
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Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan timur pada gambar 1.1 menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur bergerak tidak stabil dan akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada tahun 2016 bernilai 

negatif sebesar -0,36%, sehingga merupakan masalah yang menarik untuk dikaji 

mengingat sumber daya alam dan letak Provinsi Kalimantan Timur dinilai memiliki 

arti strategis tersendiri. Masalah ini perlu adanya perhatian khusus dan langkah 

prioritas yang wajib dilakukan para kepala daerah untuk dituntaskan ditingkat pusat 

mengenai pembangunan dalam memajukan daerah Kalimantan Timur sehingga 

pertumbuhan ekonomi tidak lagi berfluktuasi dan negatif. 

Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Idealnya, setiap proses pembangunan di suatu daerah 

didasarkan atas kemampuan sendiri (self reliant development) dengan 

mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Namun hal tersebut 

sangat sulit diwujudkan. Kondisi objektif menunjukkan bahwa daerah-daerah 

biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena 

kerterbatasan sumber daya manusia, kekurangan modal, dan keterbelakangan 

teknologi. 

Investasi asing menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Menurut data 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2014 Provinsi 

Kalimantan Timur masuk dalam rangking lima besar tujuan investasi asing di 

Indonesia dengan nilai investasi sebesar 2,15 miliar US Dollar. Perkembangan 
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investasi asing yang mengindikasikan bahwa kawasan Indonesia bagian Timur 

mulai berbenah dan berusaha menarik investor asing. 

.  

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2016 

Grafik 1.2 Tingkat Investasi Asing dan Net Ekspor Non Migas di   

Kalimantan Timur Tahun 2012-2016 (Ribu U$$) 

Kondisi perkembangan investasi asing di KalimantanTimur pada lima tahun 

terakhir yaitu tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa pemerintah di Kalimantan Timur belum maksimal dalam mengelola 

investasi asing yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. 

Salah satu permasalahan yang menyebabkan investasi asing mengalami pergerakan 

yang fluktuasi karena prosedur perijinan investasi yang rumit, panjang, dan 

menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi sehingga mempengaruhi investor asing 

dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya. 

Selain investasi, kegiatan ekspor juga dapat mempengaruhi output suatu 

daerah yang akan berpengaruh pada pendapatan. Selain sebagai penyumbang 

devisa, ekspor juga dapat memperluas pasar dalam negeri ke pasar luar negeri serta 

membawa keuntungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. 
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Secara garis besar, barang yang biasa diperdagangkan ke luar negeri yaitu barang 

migas dan non migas. (Dumairy, 1996:181) 

Selama ini yang menjadi prioritas dalam menyokong pertumbuhan ekonomi 

Kalimantan Timur adalah pengembangan pada sektor migas. Dalam jangka 

panjang, ketergantungan pada sektor migas merupakan suatu hal yang kurang 

menguntungkan bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Seperti 

halnya yang dialami Indonesia pada saat tahun 1970-an, sektor migas merupakan 

sumber devisa utama yang dinikmati oleh negara Indonesia.  

Namun hal ini berubah ketika tahun 1980, harga migas mengalami 

kemerosotan yang besar sehingga perekonomian nasional mengalami masa yang 

sulit karena kebijakan yang terlalu bergantung pada ekspor migas. Sehingga untuk 

mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat ekspor di Kalimantan 

Timur, maka kemerosotan hasil devisa dari sektor migas perlu diimbangi dengan 

meningkatkan ekspor non migas. 

Dalam jangka waktu yang panjang ketergantungan terhadap ekspor migas 

ternyata kurang menguntungkan karena komoditas migas merupakan sumber daya 

energi yang dapat habis atau tidak dapat diperbaharui dan memiliki keterbatasan 

jumlah dalam waktu tertentu. Sehingga apabila sumber daya itu habis atau semakin 

berkurang maka hal ini dipastikan dapat mengganggu dan menghambat 

kesinambungan pembangunan ekonomi. 

Sejak tahun 2009 tampak bahwa dominasi nilai ekspor telah bergeser, dari 

semula yang selalu mengandalkan kontribusi ekspor dari komoditas migas, kini 

nilai ekspor non migas melampaui capaian ekspor migas. Berdasarkan data Badan 
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Pusat Statisktik Provinsi Kalimantan Timur (2012), komposisi porsi ekspor 

nonmigas pada tahun 2012 mencapai 55,61 persen dari total ekspor Kalimantan 

Timur dan sebaliknya porsi ekspor migas sebesar 44,39 persen.  

Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dalam mengembangkan komoditi 

non migas untuk mendampingi komoditi migas karena komoditi migas tidak bisa 

dijadikan harapan satu-satunya untuk menopang perekonomian daerah Kalimantan 

Timur. Perkembangan nilai net ekspor non migas di Kalimantan Timur pada 

gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016 

mengalami tren yang menurun hingga pada tahun 2016 mencapai nilai sebesar 

8962,47 Ribu U$$.  

Dengan kepemilikan sumber daya alam yang melimpah, Provinsi 

Kalimantan Timur dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonominya dengan 

meningkatkan kinerja ekspor non migas dan investasi asing. Beberapa ahli 

mengemukakan pendapat bahwa investasi dan ekspor merupakan “engine of 

growth”. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi dan 

ekspor. (Sutawijaya, 2010) 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah 

investasi asing langsung dan net ekspor non migas berdampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009.1-2016.4 dalam 

jangka pendek dan panjang? 
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C. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas ini tercapai, serta pembahasan lebih jelas 

dan terarah maka batasan masalah tersebut yaitu hanya menganalisis pengaruh 

investasi asing langsung dan net ekspor non migas terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2009-2016 dalam bentuk kuartal. 

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui dan 

menjelaskan pengaruh investasi asing langsung dan net ekspor non migas terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009.1-2016.4 dalam 

jangka pendek dan panjang. 

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan ekonomi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan yang tepat terkait masalah pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. 


