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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penanaman modal atau investasi merupakan modal awal dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan nasional dapat 

terlaksana dengan baik apabila stabilitas nasional dalam keadaan normal. 

Semakin baik stabilitas nasional, maka semakin lancar pula pembangunan 

nasional yang dapat dilakukan dalam suatu negara. Pembangunan yang baik 

hendaknya berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu : pemerataan 

pembangunan guna menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, 

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, serta berlandaskan 

pada stabilitas nasional yang sehat dan berkembang (Silvia, 2015). 

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah masih belum 

mampu mendanai seutuhnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Oleh 

sebab itu, pemerintah memerlukan bantuan dari luar negeri. Lubis (dalam 

Fuadi, 2013) mengemukakan bahwa, pada dasarnya dalam melaksanakan 

pembangunan ekonomi, akumulasi uang luar negeri merupakan suatu gejala 

yang wajar. Hal ini dikarenakan kondisi tabungan dalam negeri yang masih 

rendah sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya investasi secara 

memadai dan negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang 

cukup untuk membiayai dalam pembangunan tersebut, pada umumnya 

menutup kesenjangan tersebut dengan mencari sumber dari luar negeri. 

Sehingga tidak mengherankan apabila begitu besarnya arus modal dari 
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negara maju mengalir ke negara yang sedang berkembang termasuk di 

antaranya Indonesia. Untuk itu pemerintah harus menarik dana pinjaman 

dari para donatur yang berasal dari luar negeri. 

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah 

juga dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB di setiap wilayah 

Indonesia. PDRB tersebut menggambarkan hasil kegiatan perekonomian 

suatu daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun 

masyarakat pada umumnya dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, 

secara tidak langsung PDRB dapat dikatakan sebagai acuan dalam 

pemerataan pembangunan perekonomian suatu daerah (Marsela, 2014). 

Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, investasi 

merupakan komponen yang berperan penting dalam pembentukan nilai 

tambah pendapatan nasional yang berguna dalam melaksanakan 

pembangunan. Pendapatan  nasional merupakan jumlah barang dan jasa 

yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode, apabila jumlah 

barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak, maka hal ini 

menggambarkan tingkat pendapatan nasional yang semakin tinggi 

(Sutawijaya & Zulfahmi, 2013). 

Menurut Jhingan (dalam Syahputra et al, 2017) terdapat faktor yang 

menghambat peningkatan investasi asing swasta khususnya bagi negara 

berkembang yaitu dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan budaya. 

Faktor-faktor tersebut yaitu, antara lain (1) kecilnya pasar domestik yang 

menyebabkan rate of return pada modal rendah; (2) kekurangan fasilitas 
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dasar seperti transportasi, tenaga dan keperluan umum lainnya, sistem 

perbankan dan kredit, serta buruh terampil; (3) pembatasan pada 

pembayaran laba repatriasi modal; (4) ancaman pengambilalihan, 

nasionalisasi atau pemilikan oleh negara; (5) pengaturan perusahaan asing 

secara ketat untuk tujuan nasional dengan menetapkan pagu penghasilan, 

diskriminasi pajak laba, dan mewajibkan perusahaan asing untuk melatih 

dan mempekerjakan sejumlah buruh lokal tertentu, tidak hanya pada posisi 

biasa tetapi juga pada posisi eselon tinggi; (6) pengendalian devisa yang 

ketat dan khususnya kerumitan dan kelambatan admininistrasi yang 

berkaitan dengan pengendalian alat tukar; (7) kekhawatiran diskriminisasi 

pada pengadilan lokal karena perbedaan konsep hukum; (8) ketidakstabilan 

politik dan ekonomi, perang dingin dan kecenderungan sosialis di negara 

sedang berkembang menyebabkan ketidakmenentuan dan kekurangyakinan 

pihak investor asing negara kapitalis. Akibatnya modal asing menjadi 

enggan masuk ke negara sedang berkembang. 

Penanaman modal dalam suatu daerah juga berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan investasi 

di setiap wilayah Indonesia berkembang secara dinamis mengikuti 

pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi di setiap wilayah berbeda-

beda tergantung pada kemampuan daerah dalam menciptakan iklim 

investasi di wilayahnya. Perkembangan realisasi PMDN dan PMA di Jawa 

Tengah pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1  

Perkembangan PMDN dan PMA di Jawa Tengah Tahun 2011-2015 

 

Sumber : BPS. Jawa Tengah Dalam Angka 

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan investasi 

di Jawa Tengah periode 2011-2015 baik PMDN maupun PMA cenderung 

mengalami perubahan yang cukup dinamis setiap tahunnya. Perkembangan 

PMDN periode 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan yang 

fluktuatif dari tahun ke tahun meskipun terjadi penurunan pada tahun 2013. 

Puncak tertinggi pencapaian PMDN periode 2011-2015 terjadi pada tahun 

2015, yang jumlahnya sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal 

ini merupakan capaian investasi yang menggambarkan terciptanya iklim 

investasi yang baik bagi para investor. Iklim investasi yang terus meningkat 

mencerminkan keadaan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang. 

Perkembangan realisasi PMA periode 2011-2015 juga mengalami 

perubahan yang berbeda-beda setiap tahunnya, walaupun mengalami 
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penurunan pada tahun 2013. Puncak tertinggi realisasi PMA periode 2011-

2015 terjadi pada tahun 2014. Jumlah keseluruhan realisasi investasi PMDN 

maupun PMA selama 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan. 

Namun pada tahun 2013 investasi Jawa Tengah baik PMDN maupun PMA 

mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun 2012. Hal ini 

menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode 

2013 mengalami kelambatan dengan terjadinya iklim investasi yang 

menurun. 

Dalam peningkatan investasi di suatu negara tidaklah mudah, hal ini 

disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Faktor lain yang 

sangat mempengaruhi kegiatan investasi yang berasal dari dalam negeri dari 

kegiatan investasi yaitu suku bunga. Apabila suku bunga terlalu tinggi maka 

akan mempengaruhi nilai barang sekarang (present value) aliran kas 

perusahaan, sehingga kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik 

lagi. Suku bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang 

harus ditanggung perusahaan. Di samping itu, suku bunga yang tinggi juga 

akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu investasi 

akan meningkat. Rendahnya suku bunga, akan meningkatkan investor 

karena kredit yang diberikan bank masih menguntungkan untuk melakukan 

investasi. Ketika suku bunga rendah, investasi akan meningkat (Lubis & 

Zulam, 2016). 

Selain itu, terdapat pula hubungan antara investasi dengan pendapatan 

nasional. Investasi yang merupakan fungsi pendapatan nasional semakin 
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besar tingkat pendapatan nasional semakin besar pula pengeluaran investasi 

yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan 

nasional, seperti tercermin dalam PDB (untuk tingkat nasional) dan PDRB 

(tingkat regional) maka terdapat kecenderungan peningkatan pula dalam 

pembentukan modal domestik bruto. Produsen atau investor akan 

menanamkan modalnya jika proyek yang dilaksanakan menguntungkan 

(Fuadi, 2013). 

Sistem birokrasi Indonesia juga perperan penting dalam 

mempengaruhi investasi swasta. Sistem birokrasi Indonesia masih jauh dari 

suatu birokrasi yang efisien, kuat dan bersih. Kinerja birokrasi yang buruk 

menyebabkan berkembangnya praktek kolusi terutama dalam bentuk 

persekutuan birokrasi dan kekuasaan ekonomi untuk kepentingan jangka 

pendek mereka dan seterusnya menimbulkan kebijakan ekonomi distortif. 

Dengan demikian dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya 

dapat menghambat perkembangan investasi swasta (Ahmad dalam 

Syahputra et al, 2017) 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, peneliti merasa 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga 

penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Jawa Tengah, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Inflasi, Suku Bunga dan 

Angkatan Kerja Terhadap PMDN di Jawa Tengah Tahun 2000-2015“ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dalam 

penelitian ini perumusan masalahnya adalah berapa besar pengaruh 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

inflasi, suku bunga dan angkatan kerja terhadap Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) di Jawa Tengah tahun 2000-2015. Serta apakah 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia, suku 

bunga, inflasi, dan angkatan kerja bersama-sama berpengaruh secara nyata 

terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi 

Jawa Tengah terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 

Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi 

Indonesia terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa 

Tengah. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah. 
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4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga 

Indonesia terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa 

Tengah. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat 

akademis maupun praktis, yaitu : 

1. Akademisi  

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang wawasan, ilmu 

pengetahuan tentang investasi khususnya mengenai Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). 

2. Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahan 

serta tambahan data bagi instasi dalam menetapkan kebijakan mengenai 

penanaman modal dalam negeri. 

3. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. 
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E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Adapun model 

ekonometriknya diformulasikan sebagai berikut : 

lnPMDNt =  β
0

+ β
1

PEJTt + β
2

PEIt + β
3

INFt + 

β
4

SBIt + β
5

lnAKt + μ
t
 

Di mana : 

PMDN   = Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) 

PEJT    = Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (%) 

PEI    = Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) 

INF    = Inflasi (%) 

SBI    = Suku Bunga Indonesia (%) 

AK    = Angkatan Kerja (Orang) 

t    = Tahun ke t 

μ    = Kesalahan yang disebabkan oleh faktor acak  

β
0
    = Konstanta  

β
1
, β

2
, β

3
, β

4
, β

5
 = Parameter elastisitas 

E.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series dari 

tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Data dalam penelitian ini diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Bank Indonesia (BI), serta 

sumber lain yang terkait. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab 

dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini 

yaitu teori mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB, 

pertumubuhan ekonomi Indonesia, inflasi, suku bunga 

Indonesia, angkatan kerja serta berisi penelitian-penelitian 

sebelumnya dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil 

analisis dan pembahasannya.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik obyek penelitian 

maupun bagi penelitian selanjutnya.  

 


