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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Rosiana (2018) dalam penelitiannya, Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal 

Asing, Ekspor, Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1994 – 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh utang luar negeri, penanaman modal 

asing, ekspor, dan impor. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan menggunakan 

data time series. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan World Bank. 

Hasilnya menunjukkan bahwa, utang luar negeri dan impor memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu 1994 – 2016. 

Sedangkan penanaman modal asing dan ekspor, tidak menunjukkan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Anwar, (2011) dalam penelitiannya Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri dan 

Penanaman Modal Asing terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Periode 2000 – 

2009. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa, ternyata utang luar negeri 

berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Bruto, yaitu jika terjadi peningkatan utang 

luar negeri 1% akan mengakibatkan penurunan produk domestik bruto sebesar 0,005%, 

dengan asumsi cateris paribus. Adapun dengan penanaman modal asing yaitu berpengaruh 

positif terhadap produk domestik bruto, yang jika terjadi peningkatan penanaman modal 

asing sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan produk domestik bruto sebesar 

0,059% dengan asumsi cateris paribus. 

Athukorala, (2003) dalam penelitiannya, “The Impact Of Foreign Direct investment 

for Economy Growth: A Case Study in Sri Lanka”. Menyatakan bahwa, penanaman modal 



7 
 

 
 

asing memberikan dampak positif pada pereokonomian negara tuan rumah karena 

melalui penanaman modal asing bisa memberikan ketersediaan dana bagi negara tuan 

rumah (recipient country).hasil penelitian menunjukan bahwa FDI mempunyai dampak 

positif terhadap GDP di Sri Lanka. 

Kholis, (2012) dalam penelitiannya, Dampak Foreign Investment terhadap 

Pertumbuhan Indonesia Studi Makrokonomi pada Data Panel. Penelitian ini menganalisis 

pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2006 hingga 2010. 

Metode yang digunakan Pooled Least Square (PLS). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan FDI, pertumbuhan ekspor dan 

pertumbuhan impor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan impor 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pertumbuhan 

ekspor memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Lihan & Yogi (2003) dalam penelitiannya, Analisis Perkembangan Ekspor dan 

Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” tujuan penelitian ini adalah 

untuk mempelajari pengaruh pertumbuhan ekspor pada pertumbuhan GDP indonesia. Data 

sekunder disusun dalam data urut waktu (time series) dari tahun 1983 sampai 2001. Hasil 

analisi menunjukkan bahwa, peranan sektor ekspor di Indonesia tidak berpengaruh nyaata 

terhadap perkembangan PDRB di Indonesia. Hal itu sejalan dengan pendapat Jung dan 

Marshall (1985) yang mengemukakan bahwa sebagian besar negara – negara berkembang 

tidak menunjukkan dukungan empiris bahwa pertumbuhan ekspor akan mendorong 

pertumbuhan pertumbuhan ekonomi.  
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Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Sritua Arief (1993) yang menyatakan jika 

sektor ekspor ini masih tergantung input impor maka pengaruhnya terhadap PDRB 

tidaklah nyata. Fator yang berpengaruh nyata dalam penelitian ini adalah ekspor kurangi 

dengan impor tahun sebelumnya. 

Astuti & Ayuningtyas (2018) dalam penelitiannya, Pengaruh Ekspor dan Impor 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

dalam jangka panjang dan pendek. Data dari penelitian ini diperoleh dari World Bank dari 

tahun 2000 – 2016 dan menggunakan metode analisis regresi yang menggunakan model 

Error Corection Model (ECM). Pengujian yang digunakan dalam model adalah 

Stationanity Test, R-Square Test, Uji F dan Uji t. Hasil yang diperoleh dari penelitiaan ini 

menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi sedangkan impor tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pada 

jangka pendek ekspor dan impor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang nantinya 

juga akan berdampak pada perubahan suku bunga di pertumbuhan ekonomi. 

Primandari (2017) dalam penelitiannya, Pengaruh Nilai Ekspor Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode tahun 2000 – 2005. Alat analisis yang 

digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil analisis diperoleh bawa nilai ekspor 

berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di indonesia periode 2000 – 

2005. Kontribusi yang diberikan oleh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 

sebesar 40,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yaitu seperti variabel konsumsi, 

investasi dan pengeluaran pemerintah. 

Ginting (2017) dalam penelitiannya, Analisis Pengaruh ekspor terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia. Penelitian ini menganalisis perkembangan ekspor dan pertumbuhan 
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ekonomi Indonesia periode kuartal I 2001 sampai dengan kuartal IV 2015. Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif dalam menggambarkan perkembangan pertumbuhan 

ekonomi serta ekspor dan analisis kuantitatif metode Error Correction Model (ECM) 

dalam menganalisis efek jangka panjang dan jangka pendek yang ditimbulkan dari ekspor 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode penelitian, data yang ada menunjukkan 

bahwa ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sama – sama mengalami peningkatan. 

Hasil regresi ECM menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan 

secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mendukung hipotesis 

bahwa ELG berlaku  untuk Indonesia. Berdasarkan hsil penelitian ini, maka untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan kinerja ekspor 

Indonesia. Peningkatan kinrja ekspor Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya adalah dengan perbaikan sistem administrasi ekspor, peningkatan riset dan 

pengemanbangan produk Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, 

stabillitas nilai tukar dan perluasan pasar non tradisiona, termasuk perbaikan struktur 

ekspor komoditas. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diatas adalah, ditemukan pengaruh 

Penanaman Modal Asing yang positif dan signifikan. Yang berarti bahwa, semakin 

sedikitnya Penanaman Modal Asing yang masuk akan menaikkan jumlah GDP Indonesia. 

Fenomena yang terjadi di lapangan memang terlalu banyak jumlah Penanaman Modal 

Asing yang masuk, dan mereka juga membawa tenaga kerja asing yang berarti bahwa 

adanya penanaman modal asing yang masuk tidak mengurangi jumlah pengangguran 

dalam negeri yang berarti tidak menaikkan jumlah Produk Domestik Bruto. 

Perbedaan penelitian ini dengan Rosiana (2018)  Impor yang berpengaruh positif dan 

ekspor yang berpengaruh negttif. Hal ini mungkin dikarenakan pengambilan data yang 

menggunakan umlah tahun yang berbeda. Peneliti berusaha mengambil tahun paling awal 

yang terdata, yaitu pada tahun 1981 hingga 2018. Sedangkan Rosiana (2018) 

menggunakan periode 1994 – 2016.  

Hal serupa juga dapat dilihat pada peneitian Anwar (2011). Yang menemukan bahwa 

penanaman modal asing berpengaruh postif an signifikan terhadap produk domestik bruto 

Indonesia pada periode 2000 – 2009. Perbedaan dengan hasil peneliti bahwa, penanaman 

modal asing berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap produk doestik bruto di 

Indonesia periode 1981 – 2017. 

B. Landasan Teori  

 1. Produk Domestik Bruto 

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika 

jumlah barang dan jasa atau Produk Dommestik Bruto meningkat. Manfaat dari 

perhitungan Produk Domestik Bruto adalah untuk membandingkan dari waktu ke waktu 

perekonomian suatu negara. Untuk meniingkatkan Produk Domestik Bruto membutuhkan 

penyediaan dan pengalokasian faktor – faktor produksi secara efisien. 
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Produk Domestik Bruto merupakan satu hal yang selalu menjadi tolok ukur dalam 

suatu negara untuk melihat sejauh mana negara tersebut mengembangkan potensi dalam 

negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia 

akan selalu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, karena Indonesia 

sebagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam yang sangat memadai, 

tetapi pemerintah tidak mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada. Karena sebab 

itulah pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terbilang fluktuatif atau hampir tidak 

dapat terprediksi. 

Menurut Mankiw (2003) dalam analisis makro pengukuran dalam perekonomian 

suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan 

dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi 

di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan target dan tujuan yang ingin 

dicapai oleh suatu negara dalam jangka panjang, dan semaksimal mungkin konsisten 

dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. 

Produk Domestik Bruto dapat menjabarkan sekaligus mengukur prestasi 

perkembangan suatu perekonomian, baik itu dalam lingkup kota, provinsi ataupun negara. 

Mankiw (2003) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam suatu 

negara di samping indikator – indikator lain seperti tingkat pengangguran, angka 

kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil 

diharapkan mampu memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak 

langsung bagi variabel ekonomi lainnya. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

di inginkan, pemerintah di beberapa negara memiliki komponen – komponen kebijakan 

yang dapat digunakan guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang ingin di capai.  
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Pembangunan ekonomi menurut (Todaro & Smith, 2006) dapat di artikan sebagai 

suatu kapasitas dari sebuah perekonomian yang kondisi awalnya kurang baik dan bersifat 

statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan 

kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan tidak pernah lepas dari 

pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup hal yang lebih luas, seperti perubahan 

tabungan dan investasi serta struktur perekonomian. Peningkatan PDB berdasarkan harga 

konstan dari satu tahun ke tahun berikutnya merupakan ukuran dari pertumbuhan 

ekonomi suatu negara (Pujoalwanto, 2014). 

Menurut teori neo klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya di 

pengaruhi oleh faktor input produksi seperti modal dan tenaga kerja serta peningkatan 

teknologi (Solow, 1956). Fungsi penting  lainnya dari pertumbuhan ekonomi ialah 

mencerminkan keadaan ekonomi sautu negara. Suatu negara dapat dikatakan memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang baik jika negara tersebut memiliki kemampuan untuk 

memaksimalkan potensi yang ada didalamnya. 
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Menurut teori Keynesian, pendapatan nasional merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan 

kesejahteraan pada satu negara dari satu waktu ke waktu. Terdapat tiga metode 

perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan 

nasional. Yaitu dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran. 

• Pendekatan Produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, pada 

pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor 

produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara 

menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode 

tertentu. 

• Pendekatan Pendapatan adalah jenis pendekatan nasional yang diperoleh dengan 

cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai factor produksi yang memberikan 

sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan 

pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh 

pemilik factor produksi dalam suatu negara selama  satu periode tertentu. 

• Pendekatan Pengeluaran adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi yaitu rumah tangga, 

pemerintah, perusahaan dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode 

tertentu. Jenis pengeluaran dari masing – masing pelaku ekonomi terdri dari : 

- Pengeluaran untuk konsumsi ( C ) 

- Pengeluaran untuk investasi ( I ) 

- Pengeluaran untuk pemerintah ( G ) 

- Pengeluaran untuk ekspor ( X ) dan impor ( M ) 
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Sehingga diperoleh rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut :  

 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 (𝑋 − 𝑀) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan pengeluaran guna 

menjelaskan variable – variable yang digunakan. 

 2. Penanaman Modal Asing 

 Pada dasarnya, negara – negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan 

Investasi, khususnya investasi asing. Pada umumnya yang memiliki modal atau investasi 

adalah negara – negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara – negara 

maju ingin menanamkan modalnya kepada negara – negara berkembang seperti 

Indonesia, salah satunya adalah teori yang disampaikan oleh Raymond Vernon, (1996) 

teori ini cocok diterapkan pada investasi asing langsung dalam bidang manufacturing, 

yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan – perusahaan pada negara maju seperti 

Amerika dengan mendirikan pabrik – pabrik untuk membuat barang – barang sejenisnya 

sama atau serupa di negara lain atau yang disebut juga “Horizontaly Intergrated”.  

 Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 

tentang penanaman modal. Dalam undang – undang ini yang dimaksud dengan 

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di 

wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal 

slam negeri (pasal 1 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal).  

 Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya 

sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih 
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keterampilan managemen, dan terbukanya lapangan kerja baru yang sangat penting bagi 

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 
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3. Ekspor  

Ekspor memegang penting dalam kegiatan perekonomian suatu negaara. Ekspor 

akan menghasilkan devisa yang nantinya akan digunakan untuk membiayai import bahan 

baku dan barag modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk 

nilai tambah. Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki 

kepada bangsa lain atau negara asing dengan ketentuan pemerintah dengan 

mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan 

bahasa asing.  

Jadi, hasil yang diperoleh daari kegiatan mengekspor adalah berupa nilai sejumlah 

uang dalam valuta asing atau biasa disebut denga istilah devisa yang juga merupakan 

salah satu sumber pemasukan negara. Yang dmaksud dengan ekspor adalah kegiatan 

perdagangan yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam 

negeri yang menyebabkan timbulnya industri – industri pabrik besaar, bersamaan dengan 

struktur politik yang stabil dengan lembaga sosial yang efisien (Todaro, 2006). 

Ekspor akan memberikan efek yang positif ke atas kegiatan ekonomi negara, karena 

ia merupakan pengeluaran penduduk negara lain ke atas barang -barang yang dihasilkan 

dalam negeri. pelaksanaan pembayaran ekspor dilakukan dengan cara tunai atau kredit 

yang dapat dilaksanakan dengan cara: pembayaran dimuka (advance payment), Letter of 

Credit (L/C), wesel inkaso (collection draft) dengan kondisi document againt payment 

dan document against acceptance, perhitungan kemudian (open account), konsinyasi, dan 

pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan 

antara penjual dan pembeli (Sukirno, 2013). 
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4. Impor 

Secara agregat Indonesia adalah salah satu negara importir yang hampir selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Impor yang dilakukan pemerintah merupakan 

satu kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan dari masyarakat. 

Dengan demikian, diharapkan dengan pemerintah melakukan impor ini, kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi. Tetapi, disisi lain impor juga dapat menjadi bumerang bagi 

pemerintah jika pemerintah tetap melakukan kegiatan impor tanpa melihat kualias dan 

komoditi dalam negeri, maka secara tidak langsung akan menjadikan harga dalam negeri 

menjadi sangat turun dan tidak mampu bersaing dengan komoditi yang di impor oleh 

pemerintah dari luar negeri. 

Salah satu cara mengontrol harga yang ada di pasaran adalah dengan cara melakukan 

swasembada pada komoditi pangan dan juga melakukan revitalisasi pada komoditi 

pertanian. Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke 

dalam negeri dengan melakukan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Impor 

juga bisa didefinisikan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar 

negeri ke wilayah dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang telah ditentukan / 

berlaku (Hutabarat, 1996:403). 

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara kepada 

negara lain yang dilakukan secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses 

impor umumnya merupakan tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara 

lain ke dalam negeri. impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan 

dari bea cukai di negara pengirim maupun dari pihak penerima. Impor adalah bagian 

penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan guna memenuhi 

kebutuhan rakyat yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Produk impor merupakan 



18 
 

 
 

barang – barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara negara tersebut dapat 

menghasilkan barang, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat (Ratnasari, 

2012) 

  



19 
 

 
 

C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mendasar pada model pertumbuhan ekonomi dari teori Keynes yang 

mengatakan bahwa kegiatan perekonomian tergantung dari segi permintaan, yaitu pada 

pengeluaran agregat atau perbelanjaan yag dilakukan dalam perekonomian dalam suatu 

waktu tertentu. Dalam perekonomian modern, pengeluaran agregat perlu dibedakan 

menjadi empat komponen yang utama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, 

investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Pada pendekatan keynesian dalam 

asumsi perekonomian terbuka (Open Economy) dimana fungsi persamaannya adalah : 

 

Kelebihan antara Penanaman Modal Asing, Ekspor dan Impor terhadap pertumbuhan 

ekonomi menurut pandangan Keynesian ditulis dalam persamaan rumus sebagai berikut : 

Persamaan yang diperoleh dari GDP yang mempengaruhi keseimbangan pasar barang 

: 

𝑌 = 𝐶 (𝑌𝑑) + 𝐼 (𝑟) + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 (𝑦) . . . . . . . (𝑖)  

𝑌 = 𝐶0 + 𝑚𝑝𝑐 (𝑌 − 𝑇𝑥 + 𝑇𝑟) + 𝐼0 + 𝐼𝑟 . 𝑟 + 𝐺 + 𝑋 − (𝑀0 + 𝑚𝑝𝑚 𝑌). . . . . (𝑛)  

𝑌 = 𝐶0 + 𝑚𝑝𝑐 . 𝑌 − 𝑚𝑝𝑐 𝑇𝑥 + 𝑚𝑝𝑐 . 𝑇𝑟 + 𝐼0 +  𝐼𝑟 . 𝑟 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀0 − 𝑚𝑝𝑚 𝑌 . . . . (𝑟)  

𝑌 − 𝑚𝑝𝑐 𝑌 + 𝑚𝑝𝑚 𝑌 = 𝐶0 − 𝑚𝑝𝑐 𝑇𝑥 + 𝑚𝑝𝑐 𝑇𝑟 + 𝐼0 + 𝐼𝑟  . 𝑟 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀0  

(1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚) 𝑌 = 𝐶0 − 𝑚𝑝𝑐𝑇𝑥 + 𝑚𝑝𝑐𝑇𝑟 + 𝐼0 + 𝐼𝑟 . 𝑟 + 𝐺 +  𝑋 − 𝑀0  

𝑌 =  
𝐶0−𝑚𝑝𝑐𝑇𝑥+𝑚𝑝𝑐𝑇𝑟

(1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚)
+ 

𝐼0

(1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚)
+ 

𝐼𝑟

(1 − 𝑚𝑝𝑐+ 𝑚𝑝𝑚)
 𝑟 + 

𝐺

(1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚)
+

 
𝑋0

(1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚)
− 

𝑀0

(1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚)
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𝑑𝑌 =  
1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝐶0 − 

𝑚𝑝𝑐

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝑇𝑥 +  

𝑚𝑝𝑐

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝑇𝑟 + 

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝐼0 +

 
𝐼𝑟

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝑟 + 

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝐺 + 

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝑋 − 

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝑀0  

𝑑𝑌 =  
1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝐶0 + 

𝑚𝑝𝑐

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 (𝑑𝑇𝑟 − 𝑑𝑇𝑥) + 

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 (𝑑𝐺 + 𝑑𝐼0) +

 
1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝑟 + 

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 (𝑑𝑋 − 𝑑𝑀0)  

𝑑𝑌 = 𝐴 =
1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝐶0 +  

𝑚𝑝𝑐

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 (𝑑𝑇𝑟 − 𝑑𝑇𝑥) +  

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝐺 +

 
𝐼𝑟

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝑟. . . . . . . (𝐺)  

𝑑𝑌 = 𝐴 + 
1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 𝑑𝐼 + 

1

1 − 𝑚𝑝𝑐 + 𝑚𝑝𝑚
 (𝑑𝑋 − 𝑑𝑀). . . . . (𝑡)  

Keterangan : 

 Y       = Produk Domestik Bruto 

Yd = Disposible Pendapatan 

mpm = Marginal Propensity to Multipler 

mpc = Marginal Propensity to Consumption 

 Tx      = Tax  

 Tr       = Transfer 

 R        = Tingkat Bunga 

 G        = Pengeluaran Pemerintah 

 X        = Ekspor 

 M       = Import 
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Dalam penelitian ini Produk Domestik Bruto sebagai (Y), Penanaman Modal Asing 

(X1), Ekspor (X2), Impor (X3) sehingga di peroleh persamaan  sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑘 (𝐴, 𝐼, 𝑋 − 𝑀) 

Bila variabel exogenousnya adalah Investasi, Ekspor dan Impor maka variabel 

endogenousnya adalah Y sehingga semua variabel lainnya masuk pada intersep ( 𝐶0, Tx, 

Tr, I dan G ) 

Nilai Penanaman Modal Asing, Ekspor dan Impor di Indonesia pada tahun 1981 – 2017 

dijadikan sebagai variabel bebas yang secara bersama – sama diduga mempengaruhi Produk 

Domestik Bruto di Indonesia. Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya di landasan teori, 

maka dapat dibuat skema sebagai berikut : 

 

 

 

   

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

Dari bagan yang ditunjukkan diatas menjelaskan bahwa peneliti menggunakan teori 

Expenditure Approach / atau metode pengeluaran atau bisa disebut sebagai paradigma 

pendekatan output yang memakai berbagai sektor ekonomi yaitu rumah tangga, pemerintah, 

perusahaan dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Dari 5 sektor 

ekonomi yang mempengaruhi produk domestic bruto, peneliti hanya memakai 3  variabel 

yaitu PMA, Ekspor dan Impor. Maka di ketahui dari penjelasan bagan di atas sebegai berikut 

: 

Investment 

Eksport 

Produk 

Domestik  

Bruto 

Import 

Comsumption 

Government 
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a. Hubungan antara Penanaman Modal Asing / Foreign Direct Investment (FDI) 

terhadap Produk Domestik Bruto menurut Athukorala, (2003) penanaman modal 

asing dapat menumbuhkan dampak positif terhadap pertumbuhan negara tuan rumah 

karena akan menambah dana bagi negara tuan rumah. 

b. Hubungan antara Eskpor terhadap Produk Domestik Bruto menurut Todaro (2006) 

ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang memberikan rangsangan guna 

menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan timbulnya industri – 

industri pabrik besaar, bersamaan dengan struktur politik yang stabil dengan lembaga 

sosial yang efisien, semakin tinggi ekspor maka perekonomian suatu negara tersebut 

dapat dikatakan stabil. 

c. Hubungan antara Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi menurut Hutabarat (1996) 

impor merupakan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke 

wilayah dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang telah ditentukan / berlaku. 

 

                                                        𝑌 = 𝐴𝐸 

                                                                     𝐴𝐸1 = 𝐶 + 𝐼1 + 𝐺 + 𝑋 −   𝑀 

                                            𝐴𝐸0 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀  

 

          

        

        𝑌0                      𝑌1  Pendapatan Nasional 

  

Dalam analisis keynesian sederhana, pengeluaran agregat dapat membentuk kurva IS 

atau pasar barang seperti gambar di atas. Menurut pendekatan analisis Keynesian sederhana 

pendekatan yang dilakukan melalui perekonomian empat sektor. Dalam hal ini keseimbangan 

P
en

ge
lu

ar
an

 A
gr

eg
at
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pendapatan dicapai di 𝐸0 dan pendapatan nasional adalah 𝑌0. Pengeluaran dan perbelanjaan 

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

yang baru di capai 𝐸1 dan menyebaban pendapatan nasional menigkat menjadi 𝑌1. 

D. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan teori – teori yang dibahas dalam tinjauan pustaka, 

maka dapat dirumskan hipotesis sebagai berikut : 

➢ Diduga bahwa Penanaman Modal Asing mempengaruhi Produk Domestik Bruto di 

Indonesia. 

➢ Diduga bahwa Ekspor mempengaruhi Produk Domestik Bruto di Indonesia. 

➢ Diduga bahwa Impor mempengaruhi Produk Domestik Bruto di Indonesia 

 


