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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi dan bahan 

untuk membantu penulisan dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa 

penelitian terdahulu yang digunakan dalam membantu penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Pridayanti (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ekspor, 

Impor, dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil menunjukkan 

bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Impor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Simi dkk. (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Utang 

Luar Negeri dan Fluktuasi Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil 

menunjukkan bahwa Utang Luar Negeri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai Tukar memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Rahman dkk. (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Utang 

Luar Negeri dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil menunjukkan 

bahwa Utang Luar Negeri (ULN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sementara Ekspor berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Primandari (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Nilai 

Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa nilai 

ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Purba dan Magdalena (2017) melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Nilai Tukar terhadap Ekspor dan Dampaknya terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Relevansi dari 5 penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang akan 

dilakukan sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian Pridayanti juga terdapat beberapa variabel berbeda yang 

diteliti, yaitu jika pada penelitian Pridayanti menggunakan variabel ekspor, 

impor dan nilai tukar, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan 

menggunakan variabel ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar. 

2. Pada penelitian Simi dkk. juga terdapat sedikit perbedaan variabel yang 

diteliti, yaitu jika pada penelitian Simi dkk. menggunakan variabel utang 

luar negeri dan nilai tukar, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan 

menggunakan variabel ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar. 

3. Pada penelitian Rahman dkk. terdapat sedikit perbedaan variabel yang 

diteliti, yaitu jika pada penelitian Rahman dkk. menggunakan variabel 

utang luar negeri dan ekspor, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan 

menggunakan variabel ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar. 

4. Pada penelitian Primandari juga terdapat sedikit perbedaan variabel yang 

diteliti, yaitu jika pada penelitian Primandari menggunakan variabel 
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ekspor saja, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan menggunakan 

variabel ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar. 

5. Pada penelitian Purba dan Magdalena terdapat juga sedikit perbedaan 

variabel yang diteliti, yaitu jika pada penelitian Purba dan Magdalena 

menggunakan variabel nilai tukar saja, sedangkan untuk penelitian yang 

dilakukan menggunakan variabel ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun 

tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2011). 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran 

total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu (Mankiw, 

2003). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi 

jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Namun, sangat sulit 

mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode 

tertentu sehingga angka yang digunakan untuk menaksir output adalah 

nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik 

Bruto (PDB) (Sukirno, 2013).  

Menurut Keynes dalam buku Sadono Sukirno (2011), kegiatan 

perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu 

tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam 

perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah 
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pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. 

Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 (empat), yaitu: 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak 

swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto dengan persamaan 

sebagai berikut.  

Y = C + I + G + NX  

Dimana: 

Y = pendapatan nasional 

C  = pengeluaran konsumsi rumah tangga 

I  = investasi yang dilakukan oleh pihak swasta 

G = pengeluaran pemerintah 

NX = ekspor neto (ekspor-impor) 

 

Keempat faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, nilai tukar, 

tingkat inflasi dan sebagainya. Intervensi pemerintah dalam kegiatan 

ekonomi dapat dilakukan 3 (tiga) hal, yaitu melalui kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal 

dilakukan oleh departemen keuangan dengan instrumen APBN, 

kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dengan mempengaruhi 

penawaran dan permintaan uang, serta pengawasan langsung melalui 

peraturan-peraturan.  

Manfaat dari perhitungan Produk Domestik Bruto adalah untuk 

membandingkan dari waktu ke waktu perekonomian suatu negara, jika 

PDB negara tersebut selalu mengalami kenaikan, maka jumlah barang 
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dan jasa juga mengalami kenaikan. W. W. Rostow mengungkapkan teori 

pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang bejudul The Stages of 

Economic Growth menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi 

menjadi 5 (lima) sebagai berikut:  

a. Masyarakat Tradisional (The Traditional Society), yaitu 

masyarakat yang mempunyai struktur pekembangan dalam fungsi-

fungsi produksi yang terbatas, belum ada ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern, dan terdapat suatu batas tingkat output per kapita 

yang dapat dicapai. 

b. Masyarakat Pra Kondisi untuk Periode Lepas Landas (The 

Preconditions for Take Off), yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang masyarakatnya sedang berada dalam proses transisi, sudah 

mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi 

produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri. 

c. Periode Lepas Landas (The Take Off), yaitu interval waktu yang 

diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada 

pertumbuhan yang berkelanjutan, kekuatan-kekuatan yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas, tingkat investasi yang 

efektif dan tingkat produksi dapat meningkat, serta tabungan yang 

bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan 

nasional dan industri-industri baru berkembang dengan cepat dan 

industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat. 
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d. Gerak Menuju Kedewasaan (Maturity), yaitu perkembangan terus 

menerus dimana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan 

usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern investasi 

efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari 

pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat, 

output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk, barang-

barang yang dulunya diimpor dan sudah dapat dihasilkan sendiri, 

tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui 

kekuatan industri pada masa take off dengan penerapan teknologi 

modern, tingkat konsumsi tinggi (high mass consumption), sektor-

sektor industri merupakan sektor yang memimpin (leading sector) 

bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan 

jasa-jasa, pendapatan riil per kapita selalu meningkat sehingga 

sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang 

melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang dan pangan, 

kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi serta 

dapat memenuhi tingkat konsumsi yang juga tinggi. 

2. Ekspor 

Ekspor adalah kegiatan perdagangan yang memberikan rangsangan 

guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan 

timbulnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan struktur 

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

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk 
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dijual ke luar negeri (Mankiw, 2013). Faktor terpenting yang menentukan 

ekspor yaitu kemampuan negara tersebut dalam mengeluarkan barang-

barang yang dapat bersaing dalam pasar internasional (Sukirno, 2011). 

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2009, ekspor adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari 

wilayah negara Republik Indonesia. 

 

Dalam teori ekonomi, ekspor dianggap sebagai outonomous 

factor/variable (faktor/variabel otonom), yaitu merupakan faktor yang 

fungsinya meningkatkan pendapatan pertumbuhan ekonomi secara 

langsung. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka 

strategi kebijakan menggalakkan ekspor dan mendorong investasi tepat 

guna berteknologi tinggi seharusnya disusun secara komprehensif dan 

diimplementasikan secara tepat dan terarah (Adisasmita, R., 2013).  

Pilihan antara barang dalam negeri dan barang luar negeri berkaitan 

dengan harga relatif kedua barang tersebut. Bila harga suatu barang 

buatan dalam negeri meningkat secara relatif terhadap harga barang luar 

negeri, maka penduduk tersebut akan cenderung membeli lebih banyak 

barang luar negeri sehingga jumlah dan nilai ekspor akan dipengaruhi 

oleh harga relatif antara barang-barang dalam negeri dan luar negeri, 

yang pada gilirannya akan tergantung dari harga dalam negeri, harga 

internasional dan nilai tukar uang rupiah atau ringgit terhadap dollar. 

Teori yang dipaparkan oleh Adam Smith dikenal dengan istilah 

Theory of Absolute Advantage atau teori keunggulan mutlak. Dalam teori 

ini disebutkan bahwa suatu negara memiliki keunggulan mutlak dengan 
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syarat dapat memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi 

negara lain. Perdagangan internasional akan terjadi jika ada negara yang 

memiliki multi sumber daya barang dan jasa yang tidak dimiliki negara 

lain, sehingga mengakibatkan adanya penawaran dan pembelian antar 

negara tersebut. Teori lainnya yang dikemukakan oleh David Ricardo 

yaitu Theory of Comparative Advantage atau teori keunggulan 

komparatif. Sedikit berbeda dari teori Adam Smith, menurut David 

Ricardo keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut 

dapat memproduksi barang dan jasa lebih murah dan lebih efisien dari 

negara lain. 

Menurut Mankiw (2013), berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

ekspor, impor dan ekspor neto suatu negara adalah sebagai berikut: 

a. Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan 

luar negeri 

b. Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri 

c. Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan 

untuk membeli mata uang asing. 

d. Pendapatan konsumen di dalam negeri dan luar negeri. 

e. Ongkos angkutan barang antarnegara. 

f. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. 

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri 

adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, 

yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan 
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ekonomi. Tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan 

dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan 

(Jhingan, 2010). 

3. Utang Luar Negeri 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah 

serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri, yang dimaksud 

dengan utang atau pinjaman adalah setiap penerimaan negara baik dalam 

bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam 

bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri 

yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.  

Terjadinya utang luar negeri jangka pendek yang dapat 

meningkatkan pendapatan saat ini karena permintaan agregat yang lebih 

besar, akan tetapi dalam jangka panjang tidak mengubah pendapatan atau 

konsumsi masa depan karena persediaan modal yang lebih kecil dan 

pendapatan yang lebih rendah, sehingga utang luar negeri akan lebih 

besar dalam jangka panjang. Pandangan tersebut akan membebani 

generasi masyarakat masa depan (Mankiw, 2013).  

Utang pada dasarnya adalah suatu alternatif yang dilakukan karena 

berbagai alasan yang rasional. Alasan-alasan yang rasional itu memiliki 

muatan urgensi dan muatan ekspansi. Muatan urgensi yaitu utang dipilih 

sebagai sumber pembiayaan karena derajat urgensi kebutuhan yang 

membutuhkan penyelesaian segera. Muatan ekspansi yaitu utang 
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dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang melalui berbagai hitungan 

teknis dan ekonomis dianggap dapat memberikan keuntungan. 

Menurut Tribroto (2001), pinjaman luar negeri pada hakikatnya 

dapat ditelaah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut 

pandang pemberi pinjaman atau kreditur, penelaahan akan lebih 

ditekankan pada berbagai faktor yang memungkinkan pinjaman itu 

kembali pada waktunya dengan perolehan manfaat tertentu. Sementara 

itu, penerima pinjaman atau debitur, penelaahan akan ditekankan pada 

berbagai faktor yang memungkinkan pemanfaatannya secara maksimal 

dengan nilai tambah dan kemampuan pengembalian sekaligus 

kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang lebih 

tinggi. Berdasarkan aspek fiskal, pinjaman utang luar negeri merupakan 

komponen penting dalam APBN, yang penerimanya dapat menambah 

kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana investasi sehingga 

mampu mendorong kegiatan produksi dan penciptaan kesempatan kerja 

(Tambunan, 2001). Berdasarkan aspek materiil, pinjaman luar negeri 

merupakan arus masuk modal dari luar negeri ke dalam negeri yang 

dapat digunakan sebagai penambahan modal di dalam negeri.  

Aspek formal mengartikan pinjaman luar negeri merupakan 

penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sehingga berdasarkan 

aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif 

sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Menurut 
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Sukirno (2011), ditinjau dari sudut manfaat, ada dua peran utama bantuan 

luar negeri (utang luar negeri), yaitu untuk mengatasi kekurangan mata 

uang asing dan untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan. Kedua 

masalah tersebut biasa disebut dengan masalah jurang ganda (the two 

problems), yaitu jurang tabungan (saving gap) dan jurang mata uang 

asing (foreign exchange gap). 

Di samping itu, utang luar negeri juga berperan dalam mengatasi 

kesenjangan ekspor-impor sehingga dapat memberikan tambahan devisa 

yang diperlukan negara dikarenakan hasil ekspor yang tidak mencukupi 

untuk menambah modal pembangunan nasional. 

Menurut Teori Ketergantungan (Dependencia), Penanaman Modal 

Asing (PMA) dan utang luar negeri dalam jangka pendek memperbesar 

pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang (5 - 20 tahun) 

menghambat pertumbuhan ekonomi, makin banyak negara bergantung 

pada PMA dan utang luar negeri maka makin besar perbedaan 

penghasilan dan pada gilirannya tujuan pemerintah tidak tercapai 

(Kuncoro, 1997). 

a. Teori Utang Luar Negeri 

1) Teori Debt Overhang Effect 

Pada dasarnya debt overhang terjadi pada situasi jumlah utang 

yang besar dan potensi nilai sekarang sumber pembayaran utang 

tidak mencukupi untuk membayar utang tersebut yang pada 
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gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Krugman, 

1988). 

2) Model Dua Jurang (Two Gap Model)  

Faktor-faktor mendasar lain yang mendorong negara-negara 

berkembang membutuhkan pinjaman luar negeri adalah adanya suatu 

kondisi yang dihadapi oleh hampir setiap negara-negara berkembang 

yaitu masalah keterbatasan dana untuk membiayai proses pembangunan 

baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kondisi ini 

disebut dengan Analisis kesenjangan ganda (Dual Gap Analysis) atau 

terkenal dengan istilah model dua jurang (two gap models) yaitu 

kesenjangan antara investasi dan tabungan (I - S gap) dan kesenjangan 

antara ekspor dan impor atau jurang devisa (M – X gap). Model ini 

dikenalkan oleh Hollis Chenery dan Stent (1956) dengan tulisan berjudul 

Foreign Assistant and Economic Development, Hollis Chenery dan 

Adelman (1966); Foreign Aid and Economic Development dan beberapa 

penulis lain. Dasar pemikirannya adalah jurang tabungan (saving gap) 

dan jurang devisa (foreign exchange gap) merupakan dua kendala yang 

terpisah dan independen pada pencapaian target tingkat pertumbuhan di 

negara berkembang. Chenery melihat bantuan atau utang luar negeri 

sebagai suatu cara untuk menutup kedua jurang tersebut dalam rangka 

mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan (Jhingan, 2010). 

Pinjaman luar negeri ini tergantung pada syarat-syarat 

pinjaman dari bantuan yang bersangkutan, yakni menyangkut tingkat 
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suku bunga (interest rate), masa tenggang waktu (grace period) – 

jangka waktu yang tidak perlu dilakukan pencicilan utang serta 

jangka waktu pelunasan utang (amortization period) – jangka waktu 

dimana pokok utang harus dibayar lunas kembali secara cicilan. 

4. Nilai Tukar 

Menurut Salvatore “Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang 

suatu negara terhadap negara lain atau mata uang suatu negara 

dinyatakan dalam mata uang negara lain”. Suatu kenaikan dalam kurs 

disebut depresiasi atau penurunan nilai mata uang dalam negeri 

terhadap mata uang asing. Suatu penurunan dalam kurs disebut 

apresiasi, atau kenaikan dalam nilai mata uang dalam negeri. Pada 

umumnya, kurs ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan pasar 

dan kurva penawaran dari mata uang asing tersebut.  

Menurut Afrizal (2008), nilai tukar adalah harga mata uang suatu 

negara dalam unit komoditas (emas atau perak) atau mata uang negara 

lain. Lebih lanjut nilai tukar merupakan nilai mata uang suatu negara 

yang diukur dari nilai satu unit mata uang terhadap mata uang negara 

lain. Menurut Manurung (2009), nilai tukar merupakan harga satu mata 

uang dalam satuan mata uang lain yang ditentukan dalam pasar valuta 

asing.  

Menurut Sukirno (2011), sistem kurs yang biasa diterapkan oleh 

negara-negara di dunia adalah sebagai berikut: 
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1) Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate System), yaitu 

sistem kurs yang mematok nilai kurs mata uang asing terhadap 

mata uang negara yang bersangkutan dengan nilai tertentu yang 

selalu sama dalam periode tertentu. Pemerintah dapat 

mempertahankan suatu kebijakan yang menjaga agar nilai mata 

uangnya tetap pada tingkat yang stabil dengan mengintervensi di 

pasar devisa. Pada sistem nilai tukar tetap, mata uang suatu negara 

ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu. 

2) Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (Freely Floating Exchange 

Rate System), merupakan nilai satu mata uang yang ditentukan oleh 

kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa pertukaran mata 

uang internasional (valuta asing). 

3) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Managed Floating 

Exchange Rate System), Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam 

mempertahankan nilai mata uangnya. Sistem ini berlaku pada 

situasi nilai tukar ditentukan berdasarkan permintaan dan 

penawaran, tetapi Bank Sentral dari waktu ke waktu ikut campur 

tangan guna menstabilkan nilainya. 

4) Sistem Nilai Tukar Terkait (Pegged Exchange Rate System), yaitu 

dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang satu negara dengan 

nilai mata uang negara lain atau sejumlah negara tertentu.  

Menurut Todaro (2006), nilai tukar adalah patokan nilai bagi 

Bank Sentral suatu negara untuk membeli atau menjual mata uang 
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domestik resmi yang berlebihan terhadap mata uang asing. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga produk ekspor dan 

sekaligus untuk menurunkan harga impor yang diukur berdasarkan 

nilai tukar mata uang setempat. Lebih lanjut menurut Salvatore 

(1997), nilai tukar rupiah atau disebut juga kurs rupiah adalah 

perbandingan nilai atau harga mata uang rupiah dengan mata uang 

lain. Perdagangan antar negara dimana masing-masing negara 

mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka 

perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang 

disebut kurs valuta asing atau kurs. 

Teori Mundell-Fleming (dalam Mankiw 2003: 306-307) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs dengan pertumbuhan 

ekonomi, dimana semakin tinggi kurs maka ekspor neto (selisih antara 

ekspor dan impor) semakin rendah, penurunan ini akan berdampak pada 

jumlah output yang semakin berkurang dan akan menyebabkan PDB 

(pertumbuhan ekonomi) menurun. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan Antara Variabel 

a. Pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang dapat 

memberi rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri 

yang menyebabkan tumbuhnya berbagai industri pabrik besar, 

bersama dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang 



26 
 

 

fleksibel. Hal ini dapat diartikan bahwa ekspor mencerminkan 

aktivitas dalam perdagangan internasional. Suatu negara yang sedang 

berkembang memungkinkan mencapai kemajuan perekonomian yang 

ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi setara dengan 

negara-negara yang lebih maju (Todaro dkk., 2004). 

Kegiatan ini akan menguntungkan bagi negara tersebut karena 

akan meningkatkan pendapatan nasional dan mempercepat proses 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

                    H1 : Ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  

                             ekonomi 

b. Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Penggunaan utang luar negeri menjadi pertimbangan penting bagi 

negara yang terlibat dalam perdagangan internasional karena 

berpengaruh besar terhadap sumber pembiayaan pembangunan 

nasional yakni pemenuhan dalam memfasilitasi kebutuhan dalam 

negeri.  

Di sebagian negara yang melakukan kegiatan utang luar negeri 

memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan di 

sebagian lagi memberikan dampak negatif. Dampak positif dari utang 

luar negeri yaitu meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik 

yang dapat menghasilkan multiplier effect positif terhadap 

perekonomian, dan bantuan luar negeri dalam jangka pendek dapat 
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menutup defisit APBN. Selain itu, utang luar negeri juga berperan 

dalam mengatasi kesenjangan ekspor dan impor yang dapat 

memberikan tambahan devisa yang diperlukan negara dikarenakan 

nilai ekspor yang tidak mencukupi untuk menambah modal dalam 

pembangunan nasional. 

Utang luar negeri seharusnya hanya berfungsi sebagai dana 

pelengkap bagi pembangunan bukan sebagai sumber dana utama. 

Yustika (2009) menambahkan, “efek positif utang luar negeri terhadap 

kesejahteraan hanya bisa terjadi apabila terdapat mekanisme transmisi 

melalui belanja atau pengeluaran pemerintah yang memihak kepada 

kepentingan masyarakat (pro-public government expenditure)”. 

Dampak negatifnya sendiri akan terlihat dalam jangka panjang. 

Tujuan dasar kegiatan utang luar negeri bukan pada substansinya 

melainkan pada alokasi dan pemanfaatannya yang dilakukan secara 

proporsional atau tidak oleh pemerintah. Beban pembayaran utang 

luar negeri akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara 

yang dapat mengakibatkan ketergantungan dari penerima bantuan 

(dalam negeri) terhadap pemberi bantuan (luar negeri), karena pada 

dasarnya sikap ketergantungan dalam hal utang akan berkelanjutan 

yang akan memberikan keuntungan bagi negara-negara pemberi 

bantuan karena pada titik tertentu, negara-negara penerima bantuan 

akan secara tidak langsung dikontrol oleh negara-negara pemberi 

bantuan. 
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H2: Utang luar negeri berpengaruh positif terhadap   

        pertumbuhan ekonomi 

c. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nilai tukar menjadi indikator ekonomi makro dalam 

perekonomian eksternal, yakni terjadinya kestabilan nilai tukar mata 

uang dalam suatu negara. Jika nilai tukar suatu negara stabil, maka 

pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Jika nilai tukar 

mengalami apresiasi, maka akan semakin mahal harga barang impor 

dalam persepsi mata uang domestik. Hal ini akan berdampak pada 

semakin berkurangnya daya beli importir dalam pemenuhan 

kebutuhan produknya. Sebaliknya, ketika terjadi depresiasi, maka 

bagi eksportir hal tersebut akan dapat mengurangi keuntungan yang 

diterimanya dari produk yang laku di pasar internasional yang pada 

akhirnya akan mengurangi devisa dalam negeri.  

Teori Mundell-Fleming (dalam Mankiw, (2003)), menyatakan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs dengan pertumbuhan 

ekonomi, dimana semakin tinggi kurs, maka ekspor neto (selisih 

antara ekspor dan impor) semakin rendah, penurunan ini akan 

berdampak pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. 

H3: Nilai Tukar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan  

       ekonomi 
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2. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian 

terdahulu Ekspor, Utang Luar Negeri dan Nilai Tukar diduga berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan Malaysia. Maka dari 

itu, secara sederhana kerangka pemikiran disajikan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

3. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih 

lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya 
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masih sementara. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai 

hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang 

dipengaruhi di dalam penelitian. Hipotesis yang dimaksud merupakan 

dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.  

Maka, dalam penelitian ini dikemukaan hipotesis sebagai berikut: 

a. Ekspor diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dan Malaysia. 

b. Utang Luar Negeri (ULN) diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dan Malaysia. 

c. Nilai Tukar diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan Malaysia. 


