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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang tidak 

akan lepas dari peranan sumber dana dari dalam dan luar negeri. Hal ini 

terjadi karena hampir semua negara berkembang tidak dapat mencukupi 

kebutuhan dana dari dalam negeri. Masalah tipikal yang dihadapi negara 

berkembang adalah kelangkaan dana domestik (saving gaps) yang lazimnya 

ditutup dari dana luar negeri. Dana dari luar negeri dapat diperoleh dari 

hutang luar negeri atau penanaman modal asing (PMA). Secara konseptual, 

penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan 

karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti 

halnya hutang luar negeri. Investasi diharapkan sebagai penggerak 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena terbatasnya dana yang 

dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran 

investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam 

negeri (PMDN) sangat diharapkan (Indah & Didit, 2005). 

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan 

produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-

barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi 
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berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu 

perekonomian (Sasana, 2008). 

Dari berbagai teori ekonomi menjelaskan bahwa investasi merupakan 

fungsi dari tingkat bunga. Meningkatnya tingkat bunga akan mengakibatkan 

berkurangnya pengeluaran investasi, dan sebaliknya menurunnya tingkat 

bunga akan mengakibatkan bertambahnya pengeluaran investasi. Sukirno 

(1994) mengatakan bahwa tingkat suku bunga adalah faktor yang menentukan 

besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh masyarakat (swasta). 

Menurunnya tingkat suku bunga akan menaikkan permintaan investasi. Suku 

bunga yang tinggi dapat merupakan hambatan bagi pertumbuhan sektor 

swasta maupun publik. Oleh karena itu suku bunga rendah merupakan syarat 

penting untuk mendorong investasi swasta. 

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, walaupun terjadi 

akselerasi investasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, 

namun terdapat berbagai kendala yang menyebabkan investasi (PMA maupun 

PMDN) dari tahun ketahun tidak stabil (berfluktuasi). Untuk menganalisis 

permasalahan tersebut perlu diteliti mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi investasi swasta di Jawa Tengah. Dapat dilihat di tabel I-1. 
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Tabel I-1 

Nilai Investasi di Jawa Tengah Tahun 1997-2017 

Tahun 

PMA PMDN 

Tahun 

PMA PMDN 

Nilai 

Investasi 

Nilai 

Investasi 
Nilai Investasi Nilai Investasi 

(Ribu US $) (Juta Rupiah) (Ribu US $) (Juta Rupiah) 

1997 432.325,55 1.953.196,71 2008 39.488,86 1.336.340,57 

1998 213.291,75 940.943,54 2009 35.254,00 2.570.249,50 

1999 159.658,44 300.574,44 2010 88.213,03 2.825.395,17 

2000 163.599,00 666.078,00 2011 174.964,90 2.737.800.000 

2001 66.847,00 756.172,00 2012 241.512,60 5.797.100.000 

2002 73.435,00 777.116,97 2013 464.299,60 12.593.600.000 

2003 60.680,29 1.062.158,55 2014 463.360,60 13.601.600.000 

2004 504.630,00 1.900.000,00 2015 850.400,00 15.410.714.600 

2005 550.512,44 5.756.775,87 2016 1.030.795,90 24.070.400.000 

2006 381.668,71 5.067.314,48 2017 1.496.359,30 19.866.000.000 

2007 317.165,10 1.191.875,23       
Sumber: (DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2017)  

Dilihat dari tabel I-1 perkembangan realisasi penanaman modal selama 

dua puluh tahun dari 1997 – 2017 PMA mengalami laju pertumbuhan yang 

berfluktuasi, dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 1997 – 1999 

realisasi PMA mengalami penurunan yang cukup tajam hal ini disebabkan 

karena adanya krisis ekonomi dan puncaknya terjadi situasi politik dan 

keamanan yang tidak kondusif sampai tahun 1999. Terlihat pada tahun 2006 

– 2009 laju pertumbuhan realisasi PMA di Jawa Tengah mengalami 

penurunan dengan penurunan terbesar pada tahun 2008 penurunan yang 

terjadi pada periode tersebut dikarenakan belum berjalannya dengan baik 

sistem one stop service tetapi penurunan terbesar pada tahun 2008 sebesar -

87,55% dipengaruhi oleh krisis global yang terjadi efeknya juga masih terasa 

pada tahun 2009. Serupa dengan pertumbuhan PMDN yang ada di Jawa 
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Tengah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 1998 – 1999 

terjadinya krisis moneter sehinggan laju pertumbuhan realisasi PMDN di 

Jawa Tengah menurun cukup tajam. 

Tabel I-2 

Nilai Tukar (Kurs) Tahun 1997-2017 

Tahun Kurs Tahun Kurs 

1997 4.650 2008 9.772 

1998 8.025 2009 10.356 

1999 7.100 2010 9.078 

2000 9.595 2011 8.773 

2001 10.266 2012 9.419 

2002 9.621 2013 10.563 

2003 8.571 2014 11.885 

2004 9.030 2015 13.458 

2005 9.751 2016 13.458 

2006 9.141 2017 13.558 

2007 9.142     
   Sumber: (World Bank, 2017) 

Dari tabel I-2 nilai tukar rupiah cenderung fluktuatif. Pada tahun 

1997-2001 kurs rupiah mengalami depresiasi yang disebabkan adanya krisis 

ekonomi di Indonesia. Kemudian pada tahun selanjutnya kurs rupiah 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011-2017 kurs rupiah kembali cenderung 

mengalami depresiasi namun pada tahun 2015 dan 2016 kurs rupiah tidak 

mengalami perubahan.  

Perubahan nilai tukar rupiah salah satunya disebabkan oleh tingkat 

inflasi. Jika inflasi mengalami peningkatan maka nilai mata uang akan turun. 

Tingkat inflasi juga berdampak pada tingkat suku bunga. Berikut data tingkat 

inflasi di Jawa Tengah pada tabel I-3. 
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Tabel 1-3 

Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 1997-2017 

Tahun Inflasi Tahun Inflasi 

1997 10,88 2008 9,55 

1998 67,19 2009 3,32 

1999 1,51 2010 6,88 

2000 8,73 2011 2,68 

2001 13,98 2012 4,24 

2002 13,56 2013 7,99 

2003 4,19 2014 8,22 

2004 5,76 2015 2,73 

2005 15,97 2016 2,36 

2006 6,49 2017 3,71 

2007 6,24    

           Sumber: (BPS, 2018) 

Dari tabel I-3 dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Jawa Tengah 

mengalami fluktuasi. Jika dilihat pada tahun 1998 tingkat inflasi naik menjadi 

67,19% dimana saat itu nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang awalnya 

Rp 4.650 menjadi Rp 8.025. hal ini membuktikan bahwa tingkat inflasi 

berdampak pada nilai tukar. Pada tahun 1999 tingkat inflasi turun secara 

derastis menjadi 1,51%. pada tahun 1999 pula tingkat inflasi di Jawa Tengah 

berada yang paling rendah selama 20 tahun terakhir. 

Kegiatan investasi juga sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan/perubahan tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga 

merupakan investment cost bagi para investor. Berikut tingkat suku bunga BI 

pada kurun waktu 1997-2017 adalah sebagai berikut.  
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Tabel I-4 

Tingkat Suku Bunga BI Tahun 1997-2017 

Tahun SBI Tahun SBI 

1997 21,81 2008 13,59 

1998 32,15 2009 14,49 

1999 27,66 2010 13,25 

2000 18,45 2011 12,41 

2001 18,54 2012 11,79 

2002 18,94 2013 11,65 

2003 16,93 2014 12,61 

2004 14,12 2015 12,66 

2005 14,05 2016 11,88 

2006 15,97 2017 11,55 

2007 13,86     
   Sumber: (World Bank, 2017) 

Dari tabel I-4 dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga BI dari tahun 

1997-2017 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan suku bunga dan inflasi 

saling berkaitan. Ketika suku bunga rendah maka inflasi akan naik. Suku 

bunga tertinggi pada tahun 1998 sebesar 32,15% kemudian 27,66% pada 

tahun 1997 dan 21,81% pada tahun 1997. Tingkat suku bunga terendah pada 

tahun 2017 yaitu sebesar 11,55%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis 

mengadakan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta (PMA dan 

PMDN) di Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap besarnya investasi 

swasta di Jawa Tengah? 



7 
 

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap besarnya investasi swastas di Jawa 

Tengah? 

4. Bagaimana pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap besarnya investasi 

swasta di Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta (PMA 

dan PMDN) di Jawa Tengah.  

2. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap besarnya investasi 

swasta di Jawa Tengah. 

3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap besarnya investasi swasta di Jawa 

Tengah. 

4. Menganalisis pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap besarnya investasi 

swasta di Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memperluas dan memperdalam ilmu dan teori selama perkuliahan. 

2. Menambah wawasan dan memperluas pemikiran secara ilmiah serta 

sistematis yang dapat membantu diri sendiri dan orang lain. 

3. Dapat mengetahui pengaruh-pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, dan 

kurs terhadap besarnya investasi swasta di Jawa Tengah 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah analisis Ordinary 
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Least Square (OLS). Meode OLS merupakan metode regresi yang 

meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Model regresi linier 

yang dipakai dengan metode OLS tersebut, harus memenuhi asumsi 

BLUE (Best Liniear Unbiased Estimator) dalam melakukan pendugaan 

interval dan pengujian parameter regresi populasi. 

Formulasi model kuadrat terkecil (OLS) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

It  = β0 + β1SBt + β2Inft + β3Kurst + Ɛt 

Keterangan: 

It : Investasi (PMA dan PMDN) 

SBt : Tingkat suku bunga 

Inft : Inflasi 

Kurst : Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

Ɛt  : Residual 

β0  : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi 

2. Jenis dan Sumber Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat 

Statistik (BPS), World Bank, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, publikasi dari 

penelitian terdahulu, buku, media internet dan jurnal. Data yang digunakan 

antara lain penanaman modal asing (PMA) Jawa Tengah, penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) Jawa Tengah, inflasi, suku bunga BI, dan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data deret waktu (time series) dari tahun 1999-2017. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman 

penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan 

terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya 

sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang 

berisikan tetntang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara terperinci yang memuat tentang variabel 

independen dan dependen, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang 

mendukung maslaah yang sedang dikaji, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa 

pengaruh suku bunga, inflasi dan kurs terhadap investasi 

swasta di Jawa Tengah disertai dengan pembahasan hasil 

diatas. 

BAB V  PENUTUP 

  Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta 

saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian 

atau bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

 


