
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pemerintah yang pada tahun 2004 menelurkan Undang-undang No 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, tentunya tidak bisa dilewatkan oleh semua 

jajaran struktur pemerintahan yang ada di Indonesia dan terkhusus Jawa Tengah 

untuk mengembangkan dan memberdayakan bagaimana potensi disektor rumah 

tangga diwilayah masing masing. Maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan 

bisa memberikan formulasi tersendiri untuk merancang dan menyusun pola 

pembangunan sebagai cita citanya. 

Sebagai penyelenggara utama pembangunan didaerah, pemerintah daerah 

berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses 

pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi, 

penyediaan barang dan pelayanan publik. Semua ini harus dilakukan secara benar, 

sehingga tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

pemerataan, keadilan dan akuntabilitas pemerintahan, dapat dicapai secara terukur 

(Bappenas, 2007). 

Selain kebijakan desentralisasi pemerintahan, tuntutan untuk memajukan 

dan menjaga stabilitas ekonomi daerah juga mengharuskan pemerintah mencari 

formula untuk menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan guna mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik. 

Investasi telah menjadi salah satu variabel penting dalam  mendorong terciptanya 

pembangunan ekonomi. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
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tinggi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangankemiskinan pada 

akhirnya menempatkan investasi sebagai mesin penggerak utama mengingat 

perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh terutama pasca 

krisis yang melanda Indonesia di tahun 1998.  

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan 

baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah (Mankiw, 2007:186). 

Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan 

ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya pertambahan 

faktor-faktor produksi, terutama penambahan peralatan produksi dan perbaikan 

faktor-faktor produksi tersebut. Pengerahan atau mobilisasi dana tabungan guna 

menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai dibutuhkan untuk 

mempercepat laju pertumbuhan  ekonomi (Todaro, 2003:113). 

Sebagai penyelenggara utama pembangunan didaerah, pemerintah daerah 

berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses 

pembangunan yang dilaksanakan didaerah, yaitu dalam kerangka investasi, 

penyediaan barang dan pelayanan publik. Semua ini harus dilakukan secara benar, 

sehingga tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

pemerataan, keadilan dan akuntabilitas pemerintahan,  dapat dicapai secara 

terukur (Bappenas, 2007).  

Selain kebijakan desentralisasi pemerintahan, tuntutan untuk memajukan 

dan menjaga stabilitas ekonomi daerah juga mengharuskan pemerintah mencari 

formula untuk menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan guna mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik. 
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Investasi telah menjadi salah satu variabel penting dalam mendorong 

terciptanya pembangunan ekonomi. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan 

pada akhirnya menempatkan investasi sebagai mesin penggerak utama mengingat 

perekonomian yang  digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh terutama pasca 

krisis yang melanda Indonesia ditahun 1998. 

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan 

baru, dan hal itu  menyebabkan persediaan modal bertambah (Mankiw, 2007:186). 

Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya pertambahan 

faktor-faktor produksi, terutama penambahan peralatan produksi dan perbaikan 

faktor-faktor produksi tersebut. Pengerahan atau mobilisasi dana tabungan guna 

menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai dibutuhkan untuk 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003:113). 

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, sumber-sumber 

pembiayaan bisa berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan 

tabungan domestik (Kuncoro,  1997:215). Adapun alokasi modal yang kita kenal 

sebagai investasi, utamanya berasal dari dua sumber yakni baik PMDN maupun 

PMA. Investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

investasi tidak hanya menaikkan permintaan agregat, tetapi juga menaikkan 

penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam 

perspektif waktu yang lebih panjang, investasi meningkatkan stok kapital dan 

setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
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menghasilkan output yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pusat perekonomian 

dikawasan pulau jawa. PDRB Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya selalu 

mengalami peningkatan. PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 

selama kurun waktu 2000-2010 masing-masing tahun 2000 sebesar Rp. 

1.111.677.196, pada tahun 2001 Rp. 128.626.360, tahun 2002 Rp. 123.001.261, 

tahun 2003 Rp. 128.288.758, tahun 2004 Rp. 134.654.469, tahun 2005 Rp. 

143.051.214, tahun 2006 Rp. 150.682.655, tahun 2007 Rp, 159.110.154, tahun 

2008 Rp. 158.504.175, tahun 2009 Rp. 176.637.457, tahun 2010 Rp. 186.995.481. 

Berdasarkan angka-angka PDRB tersebut, PDRB  Provinsi Jawa Tengah tiap 

tahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan proses fluktuasi pada tahun 

2001 ke 2002, dan setelah itu PDRB Jawa tengah Mengalami peningkatan kondisi 

ekonomi. Gambaran nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh Tabel 

1.1 di bawah ini.  

Tabel 1.1 

PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Harga Konstan Tahun 2008-2013 

 

No Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Nilai PDRB 

(Juta Rupiah) 

367,13 397,9 444,39 498,76 556,48 598,88 

2. Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

5.61 5.14 5.84 5.90 5.78 5,76 

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka  

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Provinsi Jawa Tengah cenderung 

masih  berfluktuatif tiap tahunnya. Jika pada tahun 2006 turun menjadi 5,33 

persen, yang tahun 2005 telah mencapai 5,35 persen, 2009 pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Jawa Tengah sempat melambat menjadi 5,14 persen, yang sebelumnya 
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pada tahun 2008 tumbuh sebesar 5,61 persen. Namun, kembali naik sebesar 5,58 

persen pada tahun 2010. 

Salah satu cara untuk meningkatan PDRB adalah dengan meningkatkan 

nilai investasi yang masuk tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

tingkat investasi maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

dihasilkan. Dengan demikian, peningkatan investasi akan menjadi salah satu 

sumber pertumbuhan ekonomi. Selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi, 

investasi juga memiliki multiplier effect bagi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Selain itu investasi juga dapat meningkatan kesempatan kerja, sehingga angka 

pengangguran dapat dikurangi. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat 

memberikan dorongan terhadap perkembangan berbagai aktivitas ekonomi 

terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan.  

Angka realisasi investasi yang masuk tiap tahunnya mengindikasikan bahwa 

kondisi Perekonomian Jawa Tengah cukup menarik bagi para investor. Realisasi 

investasi yang berasal dari modal asing maupun modal dalam negeri menunjukkan 

angka yang variatif, ditunjukkan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN 

Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2000-2010 

 

Tahun 
PMA 

(JT US$) 
Proyek 

PMDN 

(Miliar Rupiah) 
Proyek 

2000 720,7 56 72,07 56 

2001 967 57 96,68 57 

2002 917,7 44 91,77 44 

2003 800,2 57 80,02 57 

2004 308,7 46 86,87 46 

2005 610,43 47 610,43 47 

2006 142.39 51 142,39 51 

2007 374 108 374 108 

2008 1.935 64 2.579 18 

2009 1.935 60 2,579 15 

2010 1.151 85 5.678,58 40 

2011 160.877 35 775,83 24 

2012 140.549 31 163  18 

2013 134.665 34 235 20 

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 

Kondisi Investasi di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2008-2013 

terbilang masih berfluktuatif. Untuk nilai realisasi Penanaman Modal Asing 

(PMA) misalnya, pada tahun 2008 sebesar 1.935 U$D kemudian tahun 2009 

mengalami stagnasi dijumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, kemuidan 

tahun 2010 turun menjadi 1.151 juta U$D, pada tahun 2011 , dan begitu sampai 

tahun 2012 turun menjadi 160,877 U$D, dan menurun kembali pada 2013 

menjadi 134,665 U$D.  

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cenderung 

berfluktuasi tiap tahunnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian 

diharuskan berupaya untuk memformulasikan kebijakan agar investasi yang 

masuk dapat bekerja secara efektif.  

Investasi  dapat  diartikan  sebagai  pengeluaran  atau  penanaman  modal  

atau  perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-
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perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan  memproduksi  barang-

barang  dan  jasa-jasa  yang  tersedia  dalam  perekonomian (Sukirno,  2010:121).  

Dalam hal ini investasi kemudian dilirik untuk menjadi solusi atas 

permasalahan tersebut. Investasi yang dibutuhkan tidak hanya besar dari segi 

jumlah, akan tetapi dapat bekerja secara efisien guna mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang akseleratif tiap tahunnya guna mewujudkan pembangunan ekonomi 

daerah. Efisien tidaknya investasi yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah sangat 

bergantung kepada setiap kebijakan yang diambil guna mendorong  masuknya 

investasi. Kebijakan yang memberi kemudahan kepada investor kemudian akan 

membuat investasi dapat bekerja secara efisien dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya rencana 

penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi Pertambahan Investasi Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2000-2010” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan kedudukan masalah penelitian dalam lingkup 

permasalahan yang lebih luas diatas, perlu dilakukan perumusan masalah untuk 

membatasi ruang lingkup studi ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana tingkat pertambahan investasi diwilayah Jawa Tengah  

2. Bagaimana besar efisiensi investasi yang masuk diwilayah Jawa Tengah 

C. Tujuan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang kami selenggarakan tentang Analisis Efisiensi 

Pertambahan Investasi Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk menganalisis gambaran umum kebijakan pendukung masuknya 

investasi di Jawa Tengah 

2. Untuk menganalisis berapa besar tingkatan efisiensi pertambahan investasi 

provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2013 

D. Manfaat penelitan 

1. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

pemerintah provinsi selaku pengambil kebijakan pembangunan terhadap 

keberlangsungan investai di Jawa Tengah 

2. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Tengah 

untuk sebagai masuka sebagai gambaran tenang pengelolaan investasi 

permodalan yang ada di Jawa Tengah 

3. Hasil penelitian akan melihat bagimana perkembagan terhadap pola investasi 

permodalan dan penggunaan di Jawa Tengah 

4. Sebagai penambah data dan pemahaman keilmuan kepada yang menulis dan 

yang membaca hasil penelitian. 

E. Sistematika Penulisan 

Pengorganisasian penulisan dalam penelitian ini dipaparkan dengan 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang kemudian menetapkan 

perumusan masalah, serta menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. 
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BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang berkaitan tentang 

studi fenomenologi, pengertian investasi, pengertian efisiensi, pertumbuhan 

ekonomi,  hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi, dan serta 

penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

BAB III Metoda Penelitian  

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, cara pengambilan 

sampel, cara pengumpulan data dan teknik analisis. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini mencakup uraian mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

analisis dan pembahasan penelitian. 

BAB V Penutup 

Dalam bab ini berisi pernyataan singkat hasil penelitian dan saran-saran 

terhadap peneliti selanjutnya. 


