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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pemerintah negara di seluruh dunia termasuk pemerintah 

Indonesia dan Malaysia memiliki strategi yang berbeda-beda untuk mencapai 

tujuannya, walaupun pada dasarnya tujuan tiap negara sama yakni untuk 

meningkatkan taraf hidup bangsa tersebut dengan cara meningkatkan 

perekonomian semaksimal mungkin. Perekonomian global dalam 

perkembangannya saat ini terhadap transaksi perdagangan antar negara 

mengalami pergeseran pandangan. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara 

di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Peningkatan 

perekonomian domestik suatu negara dapat dicerminkan dari pembangunan 

ekonomi yang mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonominya.  

Todaro & Smith (2006) mendefinisikan pembangunan ekonomi 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). Pertumbuhan 

ekonomi mengukur kemampuan suatu negara untuk meningkatkan produksi 

per kapita dalam jangka panjang. Peran pertumbuhan ekonomi dalam aspek 

mikro yaitu bagaimana perilaku konsumen atau perusahaan menentukan 

harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjual-
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belikan. Lebih luas lagi, Pertumbuhan ekonomi dalam aspek makro dapat 

dilihat dari pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja yang merata 

otomatis mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi dalam jangka 

panjang. 

Mankiw (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan 

ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Malaysia 

yang merupakan negara berkembang juga mulai ditingkatkan agar dapat 

bersaing dalam pasar internasional dengan tujuan untuk mendapatkan 

pengakuan dunia dan menjadi negara yang lebih baik dan maju. Sebagai 

negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia dan Malaysia 

saat ini aktif melakukan perdagangan luar negeri melalui ekspor dan impor. 

Namun, Indonesia dan Malaysia perekonomiannya tidak selamanya 

dalam kondisi stabil. Kedua negara tersebut merasakan tekanan hebat pada 

saat krisis moneter yang melanda secara global di seluruh dunia pada tahun 

1997. Hal ini menyebabkan tingginya angka inflasi, tingginya angka 

pengangguran seiring dengan kecilnya kesempatan kerja, dan ditambah lagi 

dengan semakin membesarnya jumlah utang luar negeri Indonesia akibat kurs 

rupiah yang semakin melemah karena utang luar negeri Indonesia semuanya 

dalam bentuk USD (Majid, 2013). Selain itu, akibat krisis ekonomi tersebut 

Malaysia juga mengalami kemerosotan dalam sektor teknologi informasi, 

kurs ringgit yang semakin melemah, dan pengeluaran di berbagai sektor 
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menurun sehingga dari permasalahan tersebut berdampak kepada 

pembangunan ekonomi akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan Teori Keynes, ekspor dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Negara akan senantiasa mendorong para pengusaha 

untuk terus meningkatkan nilai ekspor baik berupa barang maupun jasa. 

Harga dan kualitas barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. 

Melalui perdagangan global ini, pihak-pihak yang terlibat akan sama-sama 

menghasilkan keuntungan, baik keuntungan hasil jual juga keuntungan atas 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Aryatama dan Subroto (2016), variabel ekspor berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Mustika dkk. (2015), variabel ekspor juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan 

pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi (Mustika 

dkk., 2015). Pemerintah harus berupaya agar investor dari luar negeri dapat 

tertarik untuk menanamkan modalnya serta mendorong berkembangnya 

investor dalam negeri. Investor akan menanamkan modalnya kepada negara-

negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena 

memudahkan akses pada fasilitas-fasilitas tertentu. Investasi yang berfungsi 

untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa apabila 

mengalami peningkatan tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Sutawijaya dan Zulfahmi, 2010). Masuknya modal asing dapat membantu 
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menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi. 

Apabila kegiatan ekspor tidak mampu membiayai pembangunan suatu 

negara, maka jalan pintas yang dilakukan pemerintah yakni melakukan 

kegiatan utang luar negeri. Seperti halnya negara berkembang lainnya, 

Indonesia dan Malaysia mengandalkan utang luar negeri sebagai salah satu 

pendapatan alternatif untuk membiayai pembangunan dalam berbagai sektor 

baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Awal mulanya, kegiatan utang 

luar negeri digunakan sebagai dana pendamping untuk menutupi kekurangan 

dana pembangunan negara yang belum dapat dipenuhi dari sumber dana 

domestik.  

Perkembangan utang luar negeri akhirnya mengarah menjadi sumber 

dana utama defisit fiskal (Rudi dkk., 2016). Menurut Majid (2013), Utang 

luar negeri dalam jangka pendek sangat membantu pemerintah dalam upaya 

menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akibat 

pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara yang 

cukup besar. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menyebabkan 

berbagai persoalan ekonomi, yakni pengeluaran pemerintah terus mengalami 

pembengkakan dan berakibat terhadap defisit fiskal terhadap APBN.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayadi dan Ayadi (2008), 

variabel utang luar negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Majid (2013), 

variabel utang luar negeri juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Rudi dkk. 

(2016), menyatakan utang luar negeri juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

 
Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi (GDP) dan Ekspor Indonesia dan   

         Malaysia 

Sumber: Worldbank dan ADB, data diolah (2018) 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa Ekspor Malaysia jauh lebih 

besar dengan rata-rata nilai sebesar 8,99% dibanding Indonesia yang hanya 

6,01%. Sedangkan jika dilihat dari kegiatan Utang Luar Negeri (ULN), nilai 

Indonesia lebih besar dengan rata-rata sebesar 11,03% dibanding Malaysia 

dengan nilai rata-rata sebesar 10,66%. Walaupun demikian, pertumbuhan 

ekonomi Malaysia lebih besar dengan rata-rata 5,80% dibanding Indonesia 

sebesar yang hanya 4,94%. 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

GDP Indo Ekspor Indo
GDP Malaysia Ekspor Malaysia

GDP DAN EKSPOR 

ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA 



6 
 

 

 
Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi (GDP) dan ULN Indonesia dan  

         Malaysia 

Sumber: Worldbank, data diolah (2018) 

 

Kegiatan ekspor dan utang luar negeri akan menimbulkan perbedaan 

mata uang yang digunakan antar negara atau lebih yang dikenal dengan 

sebutan nilai tukar. Nilai tukar atau kurs merupakan jumlah uang domestik 

yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan guna memperoleh 

1 unit mata uang asing (Murni, 2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Pridayanti (2014), variabel nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Purba 

dan Magdalena (2017), variabel nilai tukar berpengaruh positif dan tidak 

signifikan. 

Malaysia mengalami dampak krisis cukup parah ditandai dengan 

menurunnya mata uang ringgit dari RM 2,81/USD pada tahun 1997 hingga 

naik ke RM 3,92/USD pada tahun 1998. Sebelum adanya krisis, 

perekonomian Indonesia cenderung stabil secara ekonomi dan politik. 
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Namun, saat krisis tersebut terjadi tidak lama setelah depresiasi menimpa 

baht Thailand, mata uang rupiah juga mengalami depresiasi. Tercatat pada 

tahun 1997 yang awalnya Rp 2.909/USD lalu menukik tajam hingga lebih 

dari Rp 10.000/USD dalam waktu satu tahun. 

Pergerakan nilai tukar mata uang merupakan konsekuensi akibat 

interaksi yang terjadi antar pelaku ekonomi di berbagai negara baik negara 

berkembang maupun negara maju dalam melakukan transaksi kegiatan 

ekonominya dalam pasar global. Ketidakstabilan dalam pergerakan nilai tukar 

mata uang dapat berakibat pada ketidakstabilan makroekonomi suatu negara. 

Oleh karena itu, guna menjaga kestabilan makroekonomi suatu negara, maka 

kebijakan moneter yang mengarah pada kestabilan nilai tukar mata uang 

domestik terhadap mata uang asing menjadi sangat diperlukan. 

Perbandingan Indonesia dan Malaysia tentu memiliki perbedaan yang 

cukup mendasar. Perbandingan ekonomi antar negara tidak hanya dibedakan 

oleh sistem ekonomi yang dianut. Perbedaan kondisi perekonomian suatu 

negara juga dapat dipengaruhi oleh sistem tata negara dan sistem 

pemerintahannya, termasuk sistem hukum dalam suatu negara yang mampu 

mengontrol tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum 

pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Berbagai macam sektor di 

Indonesia dan Malaysia bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan 

negara, meliputi sektor perkebunan, pertanian, perikanan bahkan 

pertambangan. Namun, kenyataannya Indonesia dan Malaysia dalam 
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memenuhi kebutuhan melalui pinjaman utang luar negeri yang semakin tahun 

jumlahnya semakin besar. 

Penjelasan tentang pengaruh ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar  

perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut 

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Ekspor, Utang Luar Negeri dan Nilai Tukar terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Perbandingan antara Indonesia dan 

Malaysia)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Malaysia 

serta perkembangan variabel ekspor, utang luar negeri, dan nilai tukar 

Indonesia dan Malaysia? 

2. Apakah ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia? 

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh ekspor, utang luar negeri, dan nilai 

tukar terhadap pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian 

adalah GDP/Produk Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010 sebagai 

variabel dependen, kemudian menggunakan ekspor total, utang luar negeri 
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(ULN) total dan nilai tukar resmi sebagai variabel independen. Utang Luar 

Negeri (ULN) adalah utang luar negeri total Indonesia dan Malaysia. Negara 

yang dilakukan penelitian adalah Indonesia dan Malaysia, sedangkan untuk 

waktu data yang menjadi obyek penelitian mulai tahun 1981 – 2016 dengan 

satuan USD baik variabel dependen maupun variabel independen. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 

Malaysia serta perkembangan variabel ekspor, utang luar negeri, dan nilai 

tukar Indonesia dan Malaysia  

2. Untuk menganalisis pengaruh ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia. 

3. Untuk membandingkan pengaruh ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar 

terhadap pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

khususnya ataupun untuk berbagai kalangan. Manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi, 

mengenai pengaruh ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia, serta dapat digunakan 
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untuk dasar perluasan penelitian khususnya yang berhubungan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Menjadikan sumbang saran atau masukan bagi pemerintah 

sekaligus pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun 

internasional untuk menentukan arah kebijakan yang tepat dalam 

mengelola ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar agar tidak berdampak 

negatif pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan. 


