
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat, 

dimana kebutuhan ekonomi antara negara juga semakin saling terkait, telah 

meningkatkan arus perdagangan barang, uang serta modal antar negara-negara 

sedang berkembang. Kondisi ini antara lain didorong oleh adanya peningkatan 

kapitalisasi pasar keuangan, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan suku 

bunga tinggi terutama di negara berkembang karena suku bunga di negara maju 

umumnya relatif rendah. 

Pesatnya kapitalisasi dan mobilisasi modal antar negara tersebut juga 

merupakan wahana untuk melakukan diversifikasi resiko oleh investor. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya menghadapi ketidakpastian dari adanya gejolak 

ekonomi, sosial, dan politik di berbagai negara, sehingga para investor dapat 

terhindar atau meminimalkan resiko dalam menginvestasikan dananya. 

Bagi negara berkembang, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan 

guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Bagaimanapun, 

penanaman modal (domestik maupun asing) ini merupakan langkah awal kegiatan 

pembangunan ekonomi. Dinamika pembangunan modal (sumber pembiyaan 

modal) mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang 

mencerminkan marak-lesunya pembangunan. Sehingga, dalam upaya 

menumbuhkan perekonomian, setiap negara berusaha menciptakan iklim yang 



dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau 

kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. 

Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya 

Undang-undang No. 1/Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Undang-undang No. 6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). Pemberlakuan kedua Undang-undang ini membawa dampak bagi 

investasi di Indonesia yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Adanya 

pemberlakuan kedua undang-undang tersebut di atas, telah menciptakan iklim 

investasi (penanaman modal) yang kondusif selama proses Pembangunan 

Ekonomi Indonesia yang dimulai sejak Pelita I. Bisa dikatakan bahwa 

pembangunan ekonomi Indonesia selama periode tersebut telah mengalami suatu 

proses pembangunan ekonomi yang spektakuler pada tingkat makro. 

Sayangnya, kemampuan menciptakan iklim ini investasi dan iklim 

ekonomi Indonesia yang kondusif tersebut tidak mampu dipertahankan. Sejak 

bulan Juli 1997, ketika krisis moneter yang merupakan contagion effect dari krisis 

moneter di Thailand mulai melanda Indonesia. Krisis moneter ini telah 

menyebabkan ketidakstabilan politik dan krisis sosial di masyarakat yang telah 

menyebabkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai sebelumnya 

tidak mampu lagi pertahankan. Akibatnya indikator-indikator ekonomi Indonesia 

selama krisis moneter berlangsung memperlihatkan suatu gambaran ekonomi 

Indonesia yang terburuk selama 32 tahun terakhir. 

Lepi T. Tarmidi (EKI:1999) mengemukakanbahwa penyebab krisis 

moneter di Indonesia bukanlah disebabkan fundamental ekonomi yang lemah, 



tetapi karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tajam. Utang luar 

negeri swasta jangka pendek sejak awal 1990-an telah terakumulasi sangat besar 

yang sebagian besar tidak di-hedge. Hal ini menambah tekanan nilai menambah 

tekanan nilai tukar rupiah, karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar 

utang jatuh tempo beserta bunganya. 

Suatu pemandangan yang wajar apabila kemudian investor lebih memilih 

untuk memegang mata uang dolar dibandingkan rupiah, karena di samping 

memiliki resiko yang relatif kecil juga terdapat sejumlah return yang 

menguntungkan, akibatnya nilai dollar AS semakin terapresiasi terhadap rupiah. 

Kondisi ini diyakini sebagai satu penyebab terjadi pelarian modal besar-besaran 

ke luar negeri sejak awal Desember 1997 hingga awal Mei 1998 (Word Bank, 

1998:14). Kerusuhan besar-besaran pada pertengahan Mei 1998 yang ditunjukkan 

terhadap etnis Cina telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Padahal 

mereka menguasai sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di Indonesia, 

akibatnya terjadi pelarian modal ke luar negeri. 

Aliran modal keluar dari Indonesia dipengaruhi antara lain oleh tinggi 

rendahnya suku bunga aset finansial luar negeri, tingkat inflasi domestik, dan 

perubahan nilai tukar mata uang domestik (Cuddington:1986). Dengan 

mengembangkan penelitian dari beberapa studi empiris, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelarian modal di Indonesia yaitu nilai utang luar negeri, tingkat 

pertumbuhan PDB riil, inflasi dalam negeri, investasi asing langsung, dan unsur 

ketidakpastian. Dengan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 



pelarian modal (capital flight) maka kita dapat menaksir berapa besarnya jumlah 

pelarian modal yang keluar dari Indonesia. 

Krisis di Asia yang diwarnai oleh arus modal keluar neto (net capital 

outflow) dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang relatif singkat, 

telah mendorong perhatian internasional yang lebih besar pada estabiling effect 

dan arus modal jangka pendek terhadap perekonomian. Arus modal dalam bentuk 

pinjaman bank-bank komersial ke negara-negara kawasan Asia pada periode 

krisis mengalami penurunan drastis dari arus masuk bersih (net inflow) sebesar 

US$ 82,1 milyar pada tahun 1999 menjadi arus modal keluar bersih (net outflow) 

sebesar US$ 14,5 milyar pada tahun 1997 dan net outflow sebesar US$ 59,6 miliar 

pada tahun 1998 (Herwanti, 2002: 6). Krisis tersebut telah mendorong beberapa 

negara berkembang untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakannya yang terkait 

dengan kontrol devisa dan aliran modal dalam rangka mengantisipasi dan 

meminimumkan risiko yang akan dihadapi dalam transaksi modal, khususnya arus 

modal jangka pendek yang diduga sebagai pemicu terjadinya kebocoran dalam 

sistem keuangan global. 

Tabel 1.2 Indikator Makro Ekonomi di Indonesia 

Rincian 2002 2003 2004 
Pertumbuhan PDB (%) 
Inflasi (%) 
Nilai tukar (Rp/US$) 
SBI 1 Bulan (%) 
PMA* (US$ Juta) 

4,4 
10,03 
9318 

12,93
3085,3

4,9 
5,06 

8572 
8,31 

5450,4

5,1 
6,4 

8940  
7,43  

4601,1 
Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2004 
 :  * BKPM, 2005 dalam SWA Januari 2006 

 
Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia tahun 2004 mengalami 

perkembangan yang menggembirakan, bahkan lebih baik dari perkiraan awal 



tahun. Kegiatan ekonomi mencatat pertumbuhan tertinggi paska krisis ekonomi, 

yaitu sebesar 5% yang diikuti dengan perbaikan pola ekspansi konsumsi 

mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, sementara kegiatan investasi 

meningkat tajam, setelah 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang rendah. 

Sementara itu meningkatnya kegiatan investasi didorong oleh membaiknya 

permintaan domestik dan dukungan pembiayaan. Sejalan dengan meningkatnya 

permintaan domestik dan ekspor, kegiatan impor barang dan jasa juga turut 

mengalami peningkatan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut 

didukung dan dicapai oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga. Perkembangan 

inflasi pada tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan tahun 2003, tetapi tingkat 

inflasi relatif terkendali pada tingkat 6,4% atau masih dalam kisaran sasaran 5,5% 

dan lebih rendah dibanding tahun 2002, seperti yang terlihat pada tabel 1.2. 

Investasi, dalam hal ini Penanaman Modal Asing, dalam tahun 2004 juga 

menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar US$ 4601,1 juta, diperkirakan 

investor asing lebih tertarik dengan negara Cina dibanding Indonesia karena 

birokrasi dan keamanan yang lebih terjamin. Selain indikator makro tersebut di 

atas ada indikator lain yang seharunya mendapat perhatian yaitu pelarian modal 

(SWA, Januari 2006). 

Pelarian modal menimbulkan masalah, yaitu terhambatnya pertumbuhan 

ekonomi karena investasi yang seharusnya memiliki multiplier effect di dalam 

negeri justru dilakukan di luar negeri. Selain itu, keterbatasan dana mengurangi 

impor yang dapat dilakukan, yang berarti semakin sedikit pula marginal 

propensity to import (and to consume) dari masyarakat. Permasalahan lain yang 



menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi adalah earning dan perolehan 

yang didapat dari investasi tersebut tidak direpatriate sehingga menjadi perolehan 

di negara tempat berinvestasi. Secara makro, yang terjadi kemudian adalah 

keadaan negara yang default (tidak mampu membayar utangnya), sehingga sulit 

untuk mendapat pinjaman baru ketika pembiyaan dalam negeri tidak lagi cukup 

(Rozaq, 2003). 

Gejotak pasar keuangan yang dialami emerging markets pada tahun 1990-

an membuka mata dunia babwa di balik besarnya manfaat dari integrasi sistem 

keuangan dunia dan meningkatnya global financial flows, terdapat risiko-risiko 

yang perlu diwaspadai, khususnya oleh negara-negara berkembang yang 

infrastruktur sektor keuangannya masih lemah. Kecenderungan derasnya aliran 

masuk modal jangka pendek ke negara-negara berkembang pada awal tahun 1990-

an telah merumitkan pelaksanaan kebijakan moneter, terlebih aliran modal jenis 

ini seringkali didasarkan atas motif spekulasi. Dampak buruk dari aliran modal 

jangka pendek yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah 

fenomena arus balik modal (capital reversal) secara mendadak dalam jumlah 

besar sehingga menggangu stabilitas keuangan dan membuat perekonomian 

terpuruk dalam krisis perbankan dan keuangan. 

 

 

 

 



Tiga perhatian penting yang berhubungan capital flight menurut Sarah 

Anderson (1998) dari Institute for Policy Studies yang sering juga dikampanyekan 

NAFTA adalah: 

1. Mobilitas yang meningkat memberi korporasi para pekerja dan masyarakat 

lebih berkuasa. 

2.  Kasino keuangan global. 

3.  Reformasi MAI dan IMF 

Capital flight adalah suatu konsep yang licik, dimana proses tersebut 

merupakan terminal uang dan bisa diputar sejauh mana keinginan si pemegang 

uang. Pelarian modal berhubungan erat dengan ketidakpastian dan beban risiko 

berkaitan dengan kas atau pemegang modal pada suatu wilayah. Penduduk 

mengambil uang mereka dan melarikan ke luar negeri karena ketakutan akan 

risiko yang tinggi atas modal-modal mereka. 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka ada keinginan 

untuk melakukan pengkajian hubungan antara indikator makro dan pelarian 

modal. Studi ini akan mengkaji mengenai “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, 

Nilai Kurs Rupiah, Suku Bunga SBI dan Cadangan Devisa Terhadap Pelarian 

Modal di Indonesia”. Sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 2004.4. 

B.  Perumusan Masalah 

Keterkaitan antara variabel-variabel ekonomi memang cukup kompleks, 

namun demikian hanya akan dibatasi beberapa indikator makro yang diduga 

mempengaruhi Pelarian Modal di Indonesia. Untuk memberikan pedoman atau 

arahan penelitian dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah 



dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pelarian modal di 

Indonesia sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 2004.4? 

2.  Bagaimana pengaruh nilai kurs rupiah terhadap tingkat pelarian modal di 

Indonesia sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 2004.4? 

3.  Bagaimana pengaruh suku bunga SBI terhadap tingkat pelarian modal di 

Indonesia sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 2004.4? 

4.  Bagaimana pengaruh cadangan devisa terhadap tinglcat pelarian modal di 

Indonesia sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 2004.4? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan statistik mengenai tingkat pelarian modal di 

Indonesia sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 2004.4. 

2. Untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pelarian modal 

di Indonesia sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 2004.4. 

3. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan diantara variabel yang 

diuji mempengaruhi pelarian modal di Indonesia sebelum dan sesudah krisis 

periode 1992.1 – 2004.4. 

 

 



D.  Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dan bahan referensi kepada pihak yang berkepentingan 

dalam membahas dan memperdalam masalah yang ada hubungan dengan 

penelitian ini. 

2. Menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian sebelumnya dan 

selanjutnya. 

3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dalam 

penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

   Data dalam penelitian ini berbentuk time series dari tahun 1992 kuartal 

pertama sampai 2004 kuartal keempat. Penelitian ini bersifat kuantitatif 

dengan data sekunder, yaitu data atau informasi yang dilakukan oleh pihak 

lain, seperti Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dan Laporan Tahunan 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, serta sumber data lain yang menunjang 

penelitian ini. 

2. Teknik Penganalisaan Data 

  Metode analisis yang dipakai untuk mengestimasi model penelitian 

adalah menggunakan model linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh 

hubungan variabel-variabel Independen Tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, 

Nilai Kurs Rupiah dan Cadangan Devisa terhadap variabel independen 



Pelarian Modal di Indonesia sebelum dan sesudah krisis periode 1992.1 – 

2004.4 digunakan model koreksi kesalahan (ECM) dengan formulasi sebagai 

berikut : 

  DCFt  =  C0 + C1 DKURSt + C2 DINFt + C3 DCADt + C4 DSBIt + C4 

DKURSt-1 + C6 DINFt-1 + C7 DCADt-1 + C8 DSBIt-1 + DM + 

C9 ECT 

Keterangan : 

CF = Capital Flight (US$ juta) 

KURS = Nilai kurs rupiah (Rp/US$ juta) 

INF = Tingkat inflasi (m-t-m) (%) 

CAD = Cadangan devisa (US$ juta) 

SBI = Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (%) 

DM = Variabel Dummy  

DINF = Perubahan inflasi dalam jangka panjang (m-t-m) (%) 

DKURS = Perubahan kurs dalam jangka panjang (Rp/US$ juta) 

DSBI = Perubahan SBI dalam jangka panjang (%) 

DCAD = Perubahan CAD dalam jangka panjang (US$ juta) 

  Proses analisa yang dilakukan terdiri dari pengujian variabel-variabel 

independen secara individu, yakni pengujian signifikansi variabel secara 

individual, pengujian variabel-variabel dipenden secara bersama-sama serta 

perhitungan koefisien regresi variabel-variabel independen dari fungsi 

pelarian modal di Indonesia. 



F.  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar betakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASANTEORI 

Dalam bab ini berisi tentang seluruh teori yang relevan dengan topik 

penelitian dan uraian ringkasan tentang penelitian empirik yang pernah 

dilakukan pada topik yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian, 

analisis data, interpretasi ekonomi dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. 
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