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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Dalam kehidupan ini, manusia yang sehat sudah seharusnya memiliki tujuan 

hidup. Tentunya tidak semua manusia memiliki tujuan hidup yang sama karena setiap 

individu berbeda. Untuk mencapai tujuanya, manusia tidak dapat hidup sendiri karena 

pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial, sehingga munculah kelompok-

kelompok atau masyarakat. Dalam mengamati masyarakat, terutama masyarakat 

Barat, Harold Laswell merinci delapan nilai, yaitu1: kekuassan (power), kekayaan 

(wealth), penghormatan (respect), kesehatan (well-being), kejujuran (rectitude), 

ketrampilan (skill), pendidikan (enlightenment), kasih sayang (affection). 

 Dengan adanya berbagai nilai tersebut, maka manusia berkelompok dan 

melakukan interaksi dengan kelompok yang berbeda. Kelompok atau asosiasi dalam 

satu wilayah dapat bergabung dalam suatu Negara dengan ketentuan yang berlaku. 

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk 

mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap 

Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Negara dapat dikatakan 

sebagai jembatan bagi individu untuk meraih tujuan hidup mereka, seperti yang 

                                                            
1 Miriam Budiarjo.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 46. 
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diungkapkan Harold J. Laski: “Menciptakan Keadaan di mana rakyat dapat mencapai 

keinginan mereka secara maksimal.”2Amerika Serikat merupakan salah satu Negara 

yang mengutamakan kebebasan bagi penduduknya untuk mencapai tujuan individu. 

Dapat dikatakan Amerika Serikat merupakan pelopor kebebasan dan demokrasi di 

dunia saat ini, dan dalam sistem ekonomi mereka, Amerika Serikat mempercayakan 

Kapitalisme untuk sistem ekonomi mereka. Kapitalisme tidak bisa dipisahkan dengan 

modal dan keuntungan. Tipikal dari masyarakat kapitalis adalah secara virtual, 

aktivitas ekonomi secara keseluruhan digerakkan oleh kesempatan mendapatkan 

profit bagi para pemilik modal.3 

 Pada 15 September 2008 sebuah peristiwa ekonomi besar di Amerika terjadi, 

Lehman Brothers menyatakan pailit, Lehman Brothers adalah perusahaan investasi 

atau bank keuangan senior dan terbesar ke 4 di Amerika serikat. Kepailitan adalah 

hasil dari rentetan kerugiaan bertahap, dimana pada 16 Juni 2008, perusahaan itu 

mengumumkan kerugian senilai 2,8 miliar dolar AS untuk paruh ke-dua 2008. 

Dilanjutkan dengan kerugian sebesar 3,9 miliar dolar AS pada paruh ke-tiga 2008 (10 

September) dan berujung pada pengumuman kepailitanya pada 15 September 2008. 

Problem ini dipicu maraknya penggelembungan harga perumahan di Amerika Serikat 

akibat kebijakan Bank Sentral Amerika (the Fed) yang kurang bijaksana untuk 

menstabilkan sistem keuangan sejak berthun-tahun lalu. Sistem kapitalis bebas ini 

                                                            
2 Ibid. hal 48 
3 James Fulcher. 2004. Capitalism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. 
Hal 14. 
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akhirnya tergelincir dalam krisis. Dengan Amerika Serikat sebagai barometer 

ekonomi global terkena krisis, maka dapat dipastikan ekonomi global juga terkena 

dampaknya. Gejolak krisis keuangan global yang telah mengubah tatanan 

perekonomian global semakin dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk 

wilayah Asia, terutama Singapura. 

 Singapura, Negara yang berjarak 15319 kilometer dari New York tidak luput 

dari dampak krisis finansial ini. Hal ini menunjukkan bagaimana ekonomi global saat 

ini saling terkait. Bahkan, Singapura merupakan Negara pertama di Asia yang masuk 

ke fase resesi sebagai dampak krisis di Amerika. Keterkaitan Singapura terhadap 

ekonomi global dapat dimaklumi karena wilayah Singapura relatif kecil untuk ukuran 

negara, sehingga sulit untuk mengembangkan pasar domestik mereka tanpa adanya 

hubungan dengan pasar luar negeri atau ekspor.  

 Singapura merupakan salah satu Negara yang dianggap memiliki ekonomi 

maju di Asia. Walaupun tidak masuk dalam forum G7, Singapura masuk kedalam 

kelompok Negara industri baru di Asia dalam imf.org, bersama Korea Selatan, Hong 

Kong dan Taiwan. Singapura merupakan salah satu Negara yang menggunakan asas 

ekonomi pasar bebas atau kapitalis, sama seperti yang dipraktekan oleh Amerika 

Serikat. Ekonomi bebas Singapura ini juga dianggap salah satu yang paling baik di 

dunia dimana dalam survey tingkat kebebasan ekonomi yang dilakukan oleh The 

Fraser Institute, Singapura masuk ke peringkat 2 dari seluruh Negara yang ikut 

berpartisipasi, dalam 10 tahun berturut-turut dari tahun 1990 sampai 2010 (survey 



4 
 

sempat terhenti dari yahun 1991-2010). Peringkat Singapura ini berada dibawah 

Hongkong pada peringkat 1.   

 Secara lebih lanjut Singapura memiliki pemerintahan bebas korupsi dan GDP 

per kapita lebih tinggi dari sebagian besar negara maju, menurut survey yang 

dilakukan World Bank pada tahun 2008, GDP per kapita Singapura menempati 

peringkat tertinggi keempat di dunia. Ekonomi Singapura sendiri terkonsentrasi pada 

elektronik dan produk kimia, serta jasa finansial.4 Jika dilihat dari fakta-fakta diatas 

Singapura merupakan negara relatif maju dalam sektor ekonomi dan pemerintahan 

mereka. 

 Hubungan ekonomi antara Singapura dengan Amerika Serikat cukup erat, hal 

ini dapat dilihat dari adanya perjanjian perdagangan bebas anatara kedua Negara ini. 

Perjanjian Perdagangan Bebas  Amerika Serikat Singapura (USSFTA) ditandatangani 

oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong dari pihak Singapura dan Presiden George W. 

Bush dari pihak Amerika Serikat pada tanggal 6 Mei 2003 di Washington DC. 

USSFTA mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004 setelah disetujui oleh parlemen 

Singapura pada tanggal 25 Juli 2003 dan oleh Senat Amerika Serikat pada tanggal 1 

Agustus 2003. Perjanjian tersebut tentunya membantu meningkatkan volume 

perdagangan antara kedua Negara tersebut, terutama investor atau eksportir 

Singapura, mengingat pasar Amerika Serikat merupakan pasar yang relatif maju.

                                                            
4 Koh Ai Tee, Lim Kim Lian, Hui Weng Tat, Bhanoji Rao, Chng Meng Kng. Singapore Economy in 
the 21st Century. 2002. Mcgraw-Hill Education 
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 Sebelum terjadinya krisis finansial pada 2008, pertumbuhan ekonomi global 

tengah menanjak signifikan. Jika dilihat dari data ekonomi Amerika Serikat, 

persentase pertumbuhan GDP Amerika Serikat, bergerak stabil di level 3% pada 

periode 2003-2007, sementara persentase pertumbuhan GDP Singapura melonjak 

drastis dari 5% pada tahun 2003 ke level 9% pada tahun 2004. Sempat turun menjadi 

7% pada tahun 2005, pertumbuhan GDP Singapura kembali ke level 9% pada tahun 

2006 dan juga 2007.5Walaupun keadaan ekonomi global menunjukan peningkatan 

pada periode tersebut, beberapa analis ekonomi sudah memprediksi akan terjedi 

perlambatan ekonomi, bahkan berujung ke resesi. Salah satunya adalah ekonom asal 

Amerika Serikat, Nouriel Roubini. Ekonom sekaligus pemimpin Roubini Global 

Economics pada tahun 2006 dia membuat sebuah pernyataan kepada IMF di mana dia 

meramalkan bahwa, antara lain, perekonomian AS berada pada risiko gelembung 

perumahan dan resesi mendalam yang akan memiliki konsekuensi yang mengerikan 

bagi seluruh ekonomi global.6 Walaupun banyak ekonom banyak telah melakukan 

prediksi akan kejatuhan pasar finansial Amerika Serikat yang dapat berakibat juga 

kepada kemunduran ekonomi global, faktanya pemerintah Amerika Serikat baru 

memberikan pernyataan ke publik bahwa Amerika Serikat terkena krisis finansial 

tepat pada 28 September 2008, atau 13 hari setelah pengumuman kepailitan Lehman 

Brothers yang menyebabkan kejatuhan pasar saham Amerika Serikat dan dunia.  

                                                            
5 World Bank. World Development Indicators: Singapore 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (Diakses 8 September 2013) 
6 The Guardian. He Told Us So http://www.theguardian.com/business/2009/jan/24/nouriel-roubini-
credit-crunch (Diakses 8 September 2013) 
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 Krisis finansial Amerika Serikat yang akhirnya berdampak kepada ekonomi 

global ini salah satu penyebab utamanya disebabkan oleh meningktanya tingkat gagal 

bayar peminjam rumah. Sistem yang sudah rumit sedemikian rupa membuat para 

peminjam yang seharusnya tidak layak, diberikan kredit untuk membeli rumah. 

Denagn meningkatnya tingkat gagal bayar kredit rumah, harga-harga rumah jatuh 

dalam waktu yang sangat cepat. Menurut indeks yang dikeluarkan oleh The 

S&P/Case-Shiller terhadap harga rumah pada 20 kota metropolitan di Amerika 

Serikat, harga properti meningkat tajam sebesar 124 % dari tahun 1997 sampai 2006, 

dengan puncak harga properti pada Juni 2006 dan akhirnya turun secara drastis pada 

periode selamjutnya. Banyak yang menyebabkan terjadinya krisis kredit perumahan 

ini, terutama kegagalan regulator untuk melakukan intervensi. Hal ini cukup 

disesalkan mengigat peran regulator sangat diperlukan dalam mengontrol jalanya 

aktivitas finasial. Regulator dalam kasus ini adalah Federal Reserve.  

 Pada akhirnya gelembung harga properti ini meletus dan bukan hanya 

Amerika Serikat yang terkena dampaknya, tetapi juga ekonomi global yang berujung 

kepada resesi global. Singapura akhirnya menjadi Negara Asia pertama yang 

mengumumkan bahwa ekonomi mereka masuk kepada resesi. Pada 10 Oktober 2008, 

Singapura, yang mendpatkan  secara resmi mengumumkan ekonomi mereka masuk 

ke resesi setelah penurunan permintaan konsumen dari AS dan Eropa yang berakibat 

buruk terhadap ekspor manufaktur. Perekonomian negara Asia Tenggara itu 

mengalami kontraksi 6,3% pada kuartal ketiga, setelah menyusut 5,7% pada kuartal 
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kedua 2008. Hal ini memaksa pemerintah untuk memangkas proyeksi pertumbuhan 

ekonomi tahun 2008 dari 4% -5% menjadi 3%.7Pengumuman tersebut tentunya 

menjadi ironi karena sebelumnya Singapura masih mendapat rating investasi Aaa 

pada 2007 dan menurut wakil Presiden lembaga pemeringkat internasional Moodys 

Steven Hess mengatakan bahwa "Ekonomi Singapura tumbuh dengan kuat, didukung 

oleh ekspor dan penguatan permintaan domestik, pertumbuhan PDB riil terlihat dapat 

mencatat rekor pertumbuhan ekonomi untuk 4 tahun berturut-turut dengan 

pertumbuhan yang sangat besar, dengan kenaikan 6,5%.8 

Atas dasar fakta dan fenomena diatas, penulis maka penelitian ini akan 

menganalisa penyebab krisis dan pengaruh krisis finansial Amerika Serikat terhadap 

Singapura, terutama dari sisi fundamental ekonomi Singapura. Penelitian ini sendiri 

diberi judul: “Krisis Finansial Amerika Serikat: Dampaknya Terhadap Fundamental 

Ekonomi Singapura.” 

1.2.Rumusan Masalah  

Krisis finansial 2008 menunjukkan bagaimana ekonomi global saat ini sangat 

rentan dan saling terkait satu sama lain. Amerika Serikat dengan Singapura memang 

mempunyai hubungan yang cukup erat baik dalam aspek politik maupun ekonomi, 

tetapi tidak ada menyangka bahwa Singapura yang sebenarnya pada saat sebelum 

                                                            
7 The Guardian. Singapore Slides into Recession 
http://www.theguardian.com/business/2008/oct/10/creditcrunch-marketturmoil1 (Diakses 10 
September 2013) 
8 Moody’s Investors Service. Announcement: Moody’s Issues Annual Report on Singapore. 2007 
https://www.moodys.com/research/Moodys-issues-annual-report-on-Singapore--PR_143749 (Diakses 
10 September 2013) 
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krisis ini terjadi tengah dalam performa terbaik mereka dalam pertumbuhan ekonomi, 

dapat menjadi Negara pertama di Asia yang mengumumkan bahwa ekonomi mereka 

masuk ke fase resesi. Berdasarkan itu masalah penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Aktor dan faktor yang menyebabkan krisis finansial dapat melanda Amerika 

Serikat pada tahun 2008? 

2. Seberapa besar dampak krisis finansial 2008 terhadap fundamental ekonomi  

Singapura ? 

Pembatasan waktu peneilitian ini sampai pada tahun 2009. Hal ini karena pada 2009 

Singapura remi terbebas dari resesi 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini  dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Mengindentifikasi aktor dan faktor yang menyebabkan krisis finansial dapat 

terjadi Amerika pada tahun 2008. 

2. Mengetahui seberapa besar dampak krisis finansial 2008 terhadap 

fundamental ekonomi  Amerika Serikat Singapura. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang membahas tentang 

krisis finansial 2008 dan juga hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Singapura. 
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Selain itu diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi kepada 

penelitian-penelitian sejenis di masa-masa yang akan datang.  

1.5.Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Krisis Finansial 

Amerika Serikat dan dampaknya terhadap fundamental ekonomi Singapura, Periode 

2003-2009” ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab I akan berisi tentang pendahuluan dan latar belakang pengambilan judul 

serta  terdapat uraian mengenai tujuan dan manfaat penulisan beserta dengan 

sistematika penulisan. 

BAB II   KERANGKA BERPIKIR 

Bab II akan berisi tentang tinjauan teoritis. Dalam bab ini akan diuraikan 

teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III akan berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini 

juga akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data dan metode analisis yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab IV akan berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, yang menjelaskan 

aspek-aspek yang  terkait dengan judul penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V akan berisi tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil analisis yang 

dilakukan dalam bab sebelumnya dan juga rangkuman dari keseluruhan penelitian ini.  

 

 

 




