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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan satu negara berkembang yang tidak bisa dilepaskan dari 

pembangunan infrastuktur dan pertumbuhan perekonomian. Karena pada dasarnya 

pemerintah akan berupaya meningkatkan kesejahteraan0masyarakat dengan cara 

pembangunan infrastuktur dan peningkatan dari segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri 

mempunyai beberapa indikator yang mendukung. Disini peneliti akan mencoba0menjelaskan 

beberapa indikator yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto di Indonesia di antaranya 

adalah penanaman modal asing, ekspor dan juga impor.  

Menurut Boediono (1999:22).0Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat 

pertambahan dalam penambahan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 

merupakan sebagian proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan merupakan 

ukuran keberhasilan pembangunan. 

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah yang dihasilkan oleh selurruh unit usaha 

dlm suaatu negara dalam satu periode tertentu dan menjadi tolok ukur0untuk melihat sejauh 

mana suatu negara mampu melakukan produktifitas dan menunjukkan perekonomian negara 

tersebut. Yang menjadi sumber produk domestik bruto Indonesia adalah keyakinan bahwa 

memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tentunya untuk mengelola sumber daya alam 

tersebut membutuhkan modal, maka modal memegang peran penting dalam hal ini. Modal 

bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. jika modal dalam negeri tidak mencukupi, 

maka alternatif yang bisa digunakan adalah mengimpor modal dari luar negeri untuk 

memenuhi modal yang kurang yang ada didalam negeri. 
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Dari sekian banyak indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi peneliti 

mengambil tiga0indikator ini yakni Penanaman Modal Asing, Ekspor dan Impor  karena 

peneliti beranggapan bahwa tiga indikator0ini merupakan pokok yang sangat sentral 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi dalam perspektif 

yang luas dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai0-perubahan 

mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, instisusi nasional, disamping tetap mengejar 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan serta 

pengentasan kemiskinan0(Todaro, 1997).  Penanaman Modal Asing, Ekspor dan Impor 

memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Penanaman Modal 

Asing merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau 

mengakuisisi perusahaan. 

Pada indikator Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk 

membiayai import bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi 

yang0akan membentuk nilai tambah. Selain Ekspor tadi, variabel berikutnya yang 

mempengaruhi produksi adalah impor. Karena impor merupakan kegiatan membeli barang 

dari luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang dianggap 

kurang. Perhitungan pemerintah terhadap0impor harus benar – benar diperhatikan, karena 

jika pemerintah melakukan impor dalam jumlah banyak, disisi lain akan menurunkan harga 

barang dalam negeri itu sendiri. Impor adalah kegiatan membeli suatu komoditi barang dari 

luar negeriuntuk memenuhi keperluan atau di pasarkan didalam negeri (Murni, 2009).  

Peneliti melihat bahwa saat ini yang terjadi adalah penanaman modal asing yang ada 

di Indonesia terbilang cukup besar dan belum tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan tidak 

meratanya pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah, karena 

penanaman modal asing yang terlampau tinggi akan berujung eksploitasi pada sumber daya 

alam yang ada di Indonesia dengan tidak disertai dengan pembukaan lahan hijau yang 
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sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Peneliti juga melihat bahwa, kuota impor kita yang 

terbilang besar di saat yang bersamaan juga barang yang dihasilkan didalam negeri juga 

banyak, maka nantinya secara tidak langsung tidak akan terjadi ketidakseimbangan antara 

jumlah barang impor yang masuk dengan jumlah barang yang akan dikeluarkan, tentu ini 

merupakan suatu permasalahan yang dapat merusak harga dalam negeri dan barang yang 

dihasilkan di0dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang yang masuk ke dalam 

negeri. 

Kecenderungan kegiatan impor yang tinggi tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi 

sebuah negara, karena impor secara tidak langsung juga akan merangsang investasi asing 

yang masuk dari luar negeri. Terutama jika barang yang di impor merupakan barang modal, 

barang mentah, barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian.0Pengembangan industri 

substitusi impor didalam negeri harus sejalan dengan jumlah ekspor yang dijual ke luar 

negeri (Arsyad, 2005, hal. 63).  
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B. Perumusan Masalah 

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, peneliti dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing, Ekspor dan Impor terhadap 

Produk Domestik Bruto di Indonesia? 

2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dengan adanya penambahan Penanaman 

Modal Asing dan Impor yang di hasilkan terhadap Produk Domestik Bruto di 

Indonesia? 

3. Apa yang yang dihasilkan dengan adanya pengurangan jumlah Ekspor yang 

dihasilkan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia? 

C. Pembatasan Masalah 

Didalam penelitian diperlukan pembatasan permasalahan agar yang diteliti tidak 

meluas sehingga pembahasan permasalahan dapat lebih terarah dan tidak menyimpang. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pengaruh yang ditimbulkan 

oleh Penanaman Modal Asing, Ekspor dan Impor terhadap Produk Domestik Bruto di 

Indonesia dan menggunakan data yang bersumber dari worldbank dari tahun 1981 – 

2017.  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penanaman modal asing, ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto di 

Indonesia.  

Untuk mengetahui apa pengaruh yang dihasilkan dengan adanya penambahan 

penanaman modal asing dan impor terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. 

Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pengurangan nilai Ekspor terhadap 

Produk Domestik Bruto di Indonesia 

Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat, sebagai penyempurna 

penelitian terdahulu, dan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan datang  untuk 

mengetahui bagaimana peran yang dihasilkan dari penanaman modal asing, ekspor 

dan impor terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. 

 


