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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian tentang pertumbuhan ekonomi yang sudah dilakukan 

oleh sejumlah peneliti dengan objek dan periode waktu yang berbeda-beda antara 

lain : 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Athukorala (2003) dengan 

judul “The Impact of Foreign Direct Investment For Economic Growth: A Case 

Study in Sri Lanka” dengan menggunakan model ekonometrika kointegrasi dengan 

time series (1959-2012) untuk menganalisis hubungan antara Foreign Direct 

Investment dengan Produk Domestik Bruto di Sri Lanka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel Foreign Direct Investment berpengaruh positif 

terhadap Produk Domestik Bruto dan adanya hubungan kausalitas antara Foreign 

Direct Investment dan Gross Domestic Product di Sri Lanka. 

Menurut hasil penelitian Ekanayake (1999), dengan judul “Exports and 

Economic Growth in Asian Developing Countries: Cointegration and Error-

Correction Models” pada 8 negara-negara berkembang di Asia periode 1960-1997 

dengan metode Error Correction Model(ECM), melihat pengaruh jangka pendek 

maupun jangka panjang dari ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa dalam jangka pendek ada pengaruh yang kuat antara 

ekspor dan pertumbuhan ekonomi, kecuali di negara Sri Lanka. Sedangkan pada 

jangka panjang terdapat pula pengaruh yang kuat antara ekspor dan pertumbuhan 

ekonomi di 8 negara tersebut.  
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Andrian Sutawijaya (2005) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-

2006” dengan tujuan menganalisis pengaruh investasi pemerintah, investasi swasta, 

ekspor migas dan non migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa investasi pemerintah, investasi swasta, ekspor 

migas dan ekspor non migas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tiga dari empat variabel 

independen yaitu investasi pemerintah, investasi swasta, dan ekspor non migas 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan variabel ekspor migas memiliki pengaruh yang negatif pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan variabel dependen yaitu 

pertumbuhan ekonomi, dan variabel independen yaitu investasi asing langsung dan 

ekspor non migas dengan metode analisis yang melihat pengaruh jangka pendek 

maupun jangka panjang. Sedangkan untuk perbedaan penelitian yang diambil oleh 

peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya perbedaan lokasi 

penelitian dan rentang waktu yang diteliti. Pada penelitian ini bertujuan 

mengembangan variabel yang telah diteliti sebelumnya dengan menggunakan 

variabel net ekspor non migas atau selisih dari ekspor non migas dikurangi dengan 

impor non migas. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika 

jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata sangat sulit 

untuk mencatat unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu 

baik dalam hal keragaman dan satuan ukuran yang berbeda. Karena itu angka 

yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya 

(uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB) untuk 

nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun 

kabupaten/kota.  

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, menggunakan nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan, dimana 

pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. Sukirno (2013); Rustiono (2013) 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari Product 

National Bruto (PNB) atau Product Domestic Bruto (PDB) terhadap struktur 

perekonomian. Adapun pengukuran pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 𝑥 100 % 

Dimana: 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 = PDRB tahun sekarang 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 = PDRB tahun lalu 

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah pertumbuhan 

ekonomi. Keberhasilan pembangunan disuatu negara atau wilayah diukur 
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berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan output perkapita, sehingga 

pertumbuhan ekonomi mencakup tiga aspek yaitu proses, output perkapita dan 

jangka panjang. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi secara umum dapat 

diartikan sebagai tanda keberhasilan dalam pencapaian ekonomi.  

Karena masing-masing teori memiliki keunggulan atau kekhasan sendiri-

sendiri sesuai dengan latar belakangnya maka tidak satu teoripun yang 

komprehensif yang dapat menjadi standar yang baku. Dalam penelitian ini akan 

dipaparkan teori menurut pandangan ahli ekonomi mengenai pertumbuhan 

ekonomi, yaitu :  

a. Pendekatan Keynes 

Keynes lebih melihat pada aspek permintaan yang akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2012:37-39). Menurut Keynes ada beberapa 

faktor penentu keberhasilan perekonomian yang diukur dari pengeluaran 

agregat (permintaan agregat) pada perekonomian modern. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya yaitu: 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang disebut sebagai pengeluaran 

oleh rumah tangga untuk membeli kebutuhannya. Pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga akan dipergunakan membeli barang dan jasa 

yang mereka butuhkan atau disebut juga konsumsi. 

2) Akumulasi modal atau yang dikenal dengan investasi (Saving) diartikan 

sebagai bentuk pengeluaran dalam membeli barang modal yang akan 

meningkatkan produksi di masa depan dan memperoleh keuntungan. 
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3) Pengeluaran pemerintah (government expenditure) yaitu pengeluaran 

untuk kepentingan publik berbentuk pembelian barang-barang yang 

digunakan seperti fasilitas umum (sekolah, pelabuhan, rumah sakit dan 

lain-lain). 

4) Ekspor Neto merupakan pengurangan dari total ekspor dengan total impor. 

Ekspor yaitu penjualan dari barang dan jasa yang diproduksi dari dalam 

negeri ke luar negeri. Sehingga impor tidak termasuk bagian dari 

pendapatan nasional. 

Keynes mengemukakan bahwa kegiatan perekonomian tergantung pada 

segi permintaan, yaitu tergantung pada pengeluaran agregat yang dilakukan 

dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat yang 

dimaksud yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode 

tertentu (diukur untuk suatu tahun tertentu). Semakin besar pengeluaran 

agregat yang dilakukan dalam perekonomian, maka semakin tinggi tingkat 

kegiatan ekonomi yang dicapai. 
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Sumber: Sukirno, (2007:133) 

Kurva 2.1 Pasar Barang (IS) 

Dalam analisis Keynesian sederhana, pengeluaran agregat dapat 

membentuk kurva IS atau pasar barang seperti pada gambar 2.1 

Bagian (a) menggambarkan keseimbangan pendapatan nasional menurut 

pendekatan analisis keyenesian sederhana untuk perekonomian empat sektor. 

Misalkan pada awalnya pengeluaran agregat adalah 𝐴𝐸0 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −

𝑀 . Dalam hal ini keseimbangan pendapatan nasional dicapai di 𝐸0  dan 

pendapatan nasional adalah 𝑌0 . Misalkan suku bunga turun atau menjadi 

semakin rendah sehingga investasi meningkat dari I menjadi 𝐼1 dan kenaikan 

yang berlaku adalah sebesar ∆𝐼 . Pengeluaran atau perbelanjaan bergerak 

menjadi 𝐴𝐸1 = 𝐶 + 𝐼1 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀  dan menyebabkan keseimbangan 

pendapatan nasional yang baru dicapai di 𝐸1  dan pendapatan nasional telah 

meningkat menjadi 𝑌1. 

Analisis diatas, menunjukkan hubungan di antara perubahan pengeluaran 

agregat dan perubahan pendapatan nasional, dapat pula menerangkan 

𝑟0 

𝑟1 

𝑌0 𝑌1 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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hubungan diantara suku bunga dengan pengeluaran agregat dan pendapatan 

nasional. 

b. Teori Harrod-Domar 

Dalam teori ini mengembangkan teori makro Keynes jangka pendek 

menjadi teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari 

teori Keynes yaitu menyangkut pada aspek peranan investasi (I) dalam jangka 

panjang. Menurut teori Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi 

permintaan agregat tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat. Harrod-

Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. 

Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dicapai 

secara berkesinambungan atau berkelanjutan melalui peningkatan pengeluaran 

agregat dan adapun ketentuan atau syarat yang harus dilakukan agar 

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu menaikan tingkat 

investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor secara terus menerus 

(Sukirno, 2012:436-437).  

c. Teori Pertumbuhan Baru (Endogeneous Growth Theory) 

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan 

ekonomi yang bersifat endogen, yang merupakan hasil dari dalam sistem 

ekonomi. Dalam teori ini mengatakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang maka peranan kemajuan teknologi menjadi sangat 

penting. Loening (2005) menekankan bahwa teori pertumbuhan baru memberi 

penekanan pada determinan endogen dari kemajuan teknologi yang ditentukan 
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dalam model, hal ini memiliki implikasi bahwa kebijakan pemerintah dalam 

jangka panjang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Investasi atau akumulasi modal merupakan sumber utama dari 

pertumbuhan ekonomi. Definisi kapital/modal diperluas dengan memasukkan 

model ilmu pengetahuan dan model sumber daya manusia. Perubahan 

teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen melainkan 

teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. 

Mankiw (2000) mengemukakan bahwa dalam teori pertumbuhan endogen, 

peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menekan 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Murni (2006) mengemukakan bahwa kebijakan yang mampu mendukung 

pengembangan perekonomian bagi masyarakat daerahnya salah satunya 

dengan indikator pertumbuhan produk domestik regional bruto. Produk 

domestik regional bruto merupakan indikator untuk mengetahui kondisi 

ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga 

konstan atau atas dasar harga berlaku. Produk Domestik Regional Bruto juga 

didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya, diperuntukkan untuk 
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melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, diperuntukkan sebagai 

gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. 

Menurut Tarigan (2004) untuk menghitung nilai seluruh produksi yang 

dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan tiga 

pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang 

atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). 

c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

Pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah 

tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, 

perubahan inventori/stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). 

3. Penanaman Modal Asing (PMA) 

Pada dasarnya investasi didefinisikan sebagai semua pengeluaran pada 

barang-barang kapital riil. Secara umum pengeluaran investasi atau penanaman 
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modal berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada saat ini untuk 

diperoleh penggunaan atau manfaatnya pada saat yang akan datang. Investasi 

atau penanaman modal merupakan akumulasi modal yang mampu 

meningkatkan output potensial suatu negara dan dapat mengembangkan 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Menurut Peraturan Pemeritah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi 

pemerintah, dimana yang dimaksud dengan investasi adalah penempatan 

sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang 

untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang bisa 

mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, 

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dijelaskan juga dalam 

pasal 9 tentang pengelolaan investasi pemerintah, bahwa ruang lingkup 

pengelolaan investasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban investasi, pengawasan dan divestasi. 

Menurut Sukirno (2000) menjelaskan bahwa apabila masyarakat 

melakukan kegiatan investasi secara terus menerus maka akan meningkatkan 

pendapatan nasional, meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Adapun tiga fungsi penting 

dari kegiatan investasi yaitu, (1) investasi merupakan salah satu komponen dari 

pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan 

permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja; (2) 

penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas 

produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh pertumbuhan teknologi. 
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Model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh teori Harrod-

Domar merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori ini memfokuskan 

pada peranan tabungan dan industri dimana sangat menentukan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1997). Terdapat beberapa asumsi yang 

digunakan dalam teori tersebut diantaranya: 

a. Perekonomian dalam keadaan full employment atau pengerjaan penuh dan 

barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. 

b. Dalam perekonomian dua sektor yaitu Perusahaan dan Rumah Tangga 

berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. 

c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 

pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original 

atau nol. 

d. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS) 

besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (Capital Output 

Ratio = COR) dan rasio penambahan modal-output (incremental Capital 

Output Ratio). 

Teori ini memiliki kelemahan, dalam kenyataannya kecenderungan 

menabung dan ratio penambahan modal-output selalu berubah dalam jangka 

panjang. Begitu pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak 

konstan, harga selalu berubah serta suku bunga pun juga dapat berubah yang 

akan mempengaruhi investasi. 

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu mengembangkan sumber 
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daya manusia, selain itu juga dapat merangsang kinerja ekspor. Menurut (Tang 

et al, 2008) investasi asing dapat menggantikan peran investasi domestik dalam 

waktu jangka panjang. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan 

mengatasi segala kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal maka 

dibutuhkan investasi (Kurniawan, 2005). 

Investasi asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal namun juga 

mampu mengatasi keterbelakangan teknologi. Bersamaan modal fisik dan 

modal uang, investasi asing juga membawa keterampilan dalam bentuk tenaga 

ahli, informasi pasar, pengalaman organisasi, teknik-teknik produksi maju, 

pembaharuan produk dan lain sebagainya dimana semua ini dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, lebih produktif dan juga sebagi 

diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan dengan adanya aliran modal 

internasional yaitu meningkatnya output dan kesejahteraan dunia. Di Indonesia 

investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu (Pandji 

Anoraga, 1995:46) : 

1) Investasi Langsung 

Foreign Direct Investment (FDI) memiliki banyak kelebihan, selain 

sifatnya jangka panjang/permanen, investasi langsung juga memberi peran 

dalam alih teknologi, alih keterampilan, manajemen, membantu dalam 

pemulihan sektor ekonomi yang membutuhkan banyak dana dan membuka 

lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup luas. 
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Investasi langsung menunjukkan kepercayaan investor asing dalam melakukan 

kegiatan di sektor-sektor perekonomian Indonesia sehingga mendorong capital 

inflow (arus modal masuk) (Yati dkk, 2007:15). 

2) Investasi Portofolio 

Investasi tidak langsung atau investasi portofolio dilakukan melalui pasar 

modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dana yang 

masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten) belum tentu 

membuka lapangan kerja baru, tidak sedikit pula dana yang masuk ke surat 

berharga hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin untuk 

membayar hutang bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi 

atau alih keterampilan manajemen. 

4. Net Ekspor 

Ekspor merupakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan 

dibeli oleh orang asing (Nurdhaus & Samuelson, 2004:325). Ekspor berasal 

dari produksi dalam negeri yang dijual ke penduduk luar negeri, sehingga 

ekspor merupakan tambahan aliran dalam pendapatan seperti halnya investasi. 

Sedangkan impor adalah kebocoran dari pendapatan sehingga menyebabkan 

aliran modal masuk ke luar negeri. Jembatan yang menghubungkan antara 

pendapatan nasional dengan transaksi internasional disebut net ekspor atau 

ekspor bersih yaitu (X-M) ekspor dikurangi impor (Nopirin, 1995:239). 

Salah satu fungsi penting komponen ekspor adalah negara memperoleh 

keuntungan dan meningkatkan pendapatan nasional yang pada umumnya 

menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Jhingan (2000) 
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mengatakan dengan tingkat output yang tinggi lingkaran setan kemiskinan 

dapat dipatahkan sehingga pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. 

Kemajuan pembangunan disuatu negara juga ditentukan oleh aktifitas 

perdagangan internasional. 

Menurut teori H-O negara akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor 

barang-barang yang input utamanya relatif sangat banyak di negara tersebut, 

serta mengimpor barang yang input utamanya tidak dimiliki oleh negara 

tersebut atau jumlahnya terbatas. 

Para ahli ekonomi sesudah mahzab klasik mengemukakan pendapat bahwa 

mengatasi terbatasnya permintaan pasar dalam negeri merupakan salah satu 

fungsi dari ekspor. Perkembangan ekspor akan memacu perkembangan sektor 

pendukung lainnya pada barang yang dihasilkan didalam negeri, yang akhirnya 

ekspor dapat memperlancar perkembangan ekonomi. Melalui kegiatan ekspor, 

pendapatan masyarakat bertambah khususnya produsen dan orang-orang yang 

kegiatannya di sektor luar negeri. Semakin cepat perkembangan perdagangan 

luar negeri maka semakin cepat pula pendapatan masyarakat bertambah. 

5. Pengaruh Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Secara umum pengeluaran investasi berkaitan dengan pengelolaan sumber 

daya yang ada saat ini untuk diperoleh penggunaan atau manfaatnya pada saat 

yang akan datang. Menurut Dhyne & Guerin (2012) mengatakan bahwa 

negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat memerlukan adanya aliran 

investasi asing. Di era globalisasi ini investasi mampu menjadi sumber 

pendorong pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Sehingga saat ini 
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pemerintah telah membuat kebijakan untuk menarik investasi asing masuk ke 

negara. 

Penanaman modal asing sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. 

Ketika aliran investasi berhasil masuk ke negara maka pertumbuhan ekonomi 

negara akan tercapai dengan pesat. Tang et al (2008) dan Sadiq (2013) 

mengungkapkan bahwa investasi asing memiliki peran penting dalam 

perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia (tenaga kerja), serta 

dapat merangsang ekspor. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus 

menerus meningkatkan kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional serta meningkatkan taraf kesejahteraan 

masyarakat (Elvandy, 2014). 

6. Pengaruh Net Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Secara teoritis, ekspor mampu meningkatkan pengeluaran agregat 

penawaran dan permintaan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di 

suatu negara perlu adanya net ekspor dalam perekonomian karena ekspor 

merupakan salah satu sumber devisa negara. Surplus perdagangan yang akan 

meningkatkan GNP terjadi apabila nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor, 

sebaliknya apabila nilai impor lebih besar dari nilai ekspor maka akan terjadi 

defisit yang akan mengakibatkan penurunan GNP. 

Kegiatan ekspor dari perdagangan luar negeri dapat membantu semua 

negara dalam memperoleh keuntungan dan pendapatan naik yang pada 

akhirnya menaikkan jumlah output serta laju pertumbuhan ekonomi. Dalam 

penelitian yang dilakukan Karlita (2013) mengatakan bahwa ekspor 
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mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika ekspor 

meningkat dibandingkan impor maka akan menaikkan pertumbuhan 

pendapatan nasional dan merangsang pertumbuhan ekonomi. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Penelitian ini mendasar pada model pertumbuhan ekonomi dari teori 

Keynes yang mengatakan bahwa kegiatan perekonomian tergantung pada segi 

permintaan, yaitu tergantung pada pengeluaran agregat atau perbelanjaan yang 

dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dalam suatu 

perekonomian modern pengeluaran agregat perlu dibedakan menjadi empat 

komponen yang utama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, 

pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Pada pendekatan Keynesian dalam asumsi 

perekonomian terbuka (Open Economy) dimana fungsi persamaannya adalah: 

Y = C(Yd) + Ir + G + X − M (y) .............................................................  (1) 

Dimana : 

Yd = Disposible Income 

Yd = Y − Tx + TR .....................................................................................  (2) 

X = XO 

M = MO + mpm Y 

I = IO + irr 

CO = CO+ mpc (Y − Tx + TR) 

Y = CO + mpc (Y − Tx + TR) + IO +  irr + G + X − (MO + mpm Y) 

Y = CO + mpc. Y − mpc. Tx + mpc. TR +  IO +  irr + G + X −  

MO − mpmY 
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Y − mpcY + mpmY = CO − mpcTx + mpcTR + IO + irr + G + 

X − MO 

(1 − mpc + mpm)Y = CO − mpcTx + mpcTR + IO + irr + G + 

X − MO 

Y =
CO − mpcTX + mpcTR

(1 − mpc + mpm)
+

IO

(1 − mpc + mpm)
+ 

ir

(1 − mpc + mpm)
r +

G

(1 − mpc + mpm)
+

X

(1 − mpc + mpm)
− 

MO

(1 − mpc + mpm)
 

dY =  
1

1 − mpc + mpm
dCO −

mpc

1 − mpc + mpm
dTX + 

mpc

1 − mpc + mpm
dTR +

1

1 − mpc + mpm
dIO + 

ir

1 − mpc + mpm
dr +

1

1 − mpc + mpm
dG + 

1

1 − mpc + mpm
dX −

1

1 − mpc + mpm
dMO 

dY =  
1

1 − mpc + mpm
dCO +

mpc

1 − mpc + mpm
(dTR − dTX) + 

1

1 − mpc + mpm
(dG + dIO) +

ir

1 − mpc + mpm
dr + 

1

1 − mpc + mpm
(dX − dMO) 

dY =  A =  
1

1 − mpc + mpm
dCO +

mpc

1 − mpc + mpm
(dTR − dTX) + 

1

1 − mpc + mpm
dG +

ir

1 − mpc + mpm
dr 
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dY =  A +  
1

1 − mpc + mpm
dI +

1

1 − mpc + mpm
(dX − dM) 

Dalam penelitian ini Produk Domestik Regional Bruto sebagai (Y), 

Pertumbuhan Investasi Asing dilihat dari Realisasi Penanaman Modal Asing (X1) 

dan Net Ekspor dilihat dari Realisasi Ekspor Non Migas dikurangi Impor Non 

Migas (X2), sehingga diperoleh persamaan: 

Y = k (A, I, X − M) 

Bila variabel exogenousnya adalah Investasi dan Net Ekspor maka variabel 

endogenousnya adalah Y sehingga semua variabel lainnya masuk pada intersep 

(Co, Tx, Tr, G, dan r). 

Maka dari persamaan tersebut diperoleh: 

Y = A PMAβ1NXβ2 

LogY = LogA + β1LogPMA + β2LogNX + e 

Keterangan: 

PMA = Realisasi Penanaman Modal Asing 

NX = Net Ekspor Non Migas 

A  = Konstanta 

β1, β2 = Koefisien 

Nilai realisasi Penanaman Modal Asing dan Ekspor Non Migas di Provinsi 

Kalimantan Timur selama periode 2009.I-2016.IV dijadikan sebagai variabel bebas 

yang secara parsial atau bersama-sama diduga mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya 

dan landasan teori, maka dapat dibuat skema hubungan antara pertumbuhan 
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ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya digambarkan sebagai 

berikut: 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

D. Perumusan Hipotesis

Dari uraian masalah dan landasan teori diatas maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah “Diduga bahwa penanaman modal asing atau investasi 

asing dan net ekspor non migas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009.1-2016.4 dalam jangka pendek dan 

jangka panjang.” 

Investasi Asing / PMA 

(X1) 

Net Ekspor Non Migas 

(X2) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Y)


