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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pulau Bali sangat kaya akan keindahan alam, budaya dan adat 

istiadat, hal tersebut menjadi daya tarik investor untuk menanamkan 

modal mereka di Pulau Seribu Pura ini. Menteri Pariwisata Arief Yahya 

menyebutkan, untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sektor pariwisata masih 

besar berada di Pulau Bali. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

mencatat penanaman modal asing selalu mengalami pertumbuhan dari tahun 

ke tahun di daerah ini. 

Sebagai salah satu industri jasa yang menjadi destinasi unggulan 

Provinsi Bali di kancah internasional, pariwisata sangat berperan sebagai 

sumber devisa negara. Sektor ini mampu menciptakan kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha maupun untuk meningkatkan serta memeratakan 

pendapatan masyarakat dan daerah (Suartha et al, 2017). 

Investasi merupakan pengeluaran penanam modal atau perusahaan 

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-

jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal 

ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak 

barang dan jasa di masa yang akan datang. (Sukirno, 2006:122). 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1967, kegiatan 

investasi hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung dan yang 
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digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal 

secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. 

Sedangkan pengertian modal asing di sini ialah alat pembayaran luar negeri 

yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan 

persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. 

Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik asing 

dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, 

selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia 

(Wijaya, 2005:25). 

Berdasarkan peringkat realisasi penanaman modal asing yang 

dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Provinsi Bali pada 

tahun 2018 berada di peringkat 10 dan mempunyai 1.490 proyek 

penanaman modal asing dengan nilai 1.002.459,0 US$. Berada di urutan 10 

membuat Bali menjadi provinsi yang menggiurkan bagi investor asing untuk 

berinvestasi. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat mempermudah aturan 

perizinan investor asing yang akan menanamkan modalnya di Bali, agar tidak 

ada praktik penanaman modal asing terselubung yang nantinya akan terbebas 

dari pajak. 

Perkembangan realisasi penanaman modal asing dari masing-masing 

kabupaten / kota di Bali periode 2014-2017 tersaji pada Grafik 1-1. Grafik 

tersebut menunjukkan rata-rata nilai investasi Provinsi Bali di 8 kabupaten dan 

1 kota dari tahun 2014-2017. Kabupaten Badung menempati posisi pertama 

dengan memperoleh nilai sebesar Rp. 2.331.993.500.000. Kabupaten Buleleng 
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menempati posisi kedua dengan nilai sebesar Rp. 1.146.108.500.000. Kota 

Denpasar berada di posisi ketiga yang memperoleh nilai investasi sebesar Rp. 

681.599.000.000. Kabupaten Jembrana ada di posisi keempat dengan 

perolehan nilai investasi sebesar Rp. 605.655.000.000. Kabupaten Tabanan 

ada di posisi kelima dengan perolehan nilai investasi Rp. 485.955.750.000. 

Kabupaten Gianyar berada di posisi keenam dengan perolehan nilai investasi 

Rp. 112.432.000.000. Kabupaten Karangasem berada di urutan tujuh dengan 

nilai investasi Rp. 94.835.500.000. Kabupaten Klungkung berada di urutan 

delapan dengan nilai investasi sebesar Rp.71.615.250.000. Sedangkan 

Kabupaten Bangli berada di urutan terendah dengan rata-rata nilai investasi 

sebesar Rp. 321.000.000. 

 
Gambar 1.1. 

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten/Kota  

Provinsi Bali Tahun 2014-2017 (Juta Rupiah) 

 

Kabupaten Badung memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan 

nilai investasinya tertinggi, seperti Pantai Kuta yang tak pernah sepi 

pengunjung, pantai ini masih menjadi tujuan utama wisatawan yang 

berkunjung ke Bali. Seiring banyaknya wiasatawan yang berkunjung, calon 
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investor berlomba-lomba memperebutkan sejengkal tanah di sekitar Pantai 

Kuta untuk dibangun akomodasi wisata. Wisata di Badung tidak hanya Kuta, 

banyak wisatawan mengunjungi Pantai Legian, Pantai Pandawa, Pantai 

Seminyak dan Pantai Batu Bolong. Ada pula kekayaan alam dan budaya 

yang masuk 10 besar terbanyak dikunjungi turis di Bali, yaitu Pura Uluwatu. 

Investasi di Bali yang paling banyak menjadi incaran investor adalah 

properti. Investasi properti di Bali sangat menjanjikan karena dalam 

beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah wisatawan domestik 

maupun mancanegara. Dengan keindahan alam yang ada di Bali, investor 

asing juga menanamkan modalnya di beberapa restoran, cafe dan beach club 

yang mereka sajikan dengan konsep yang unik. 

Beberapa faktor yang mendorong investor melakukan investasi di 

suatu daerah adalah potensi pasar dan kondisi geografis daerah. Potensi pasar 

digambarkan dengan besarnya pendapatan daerah yang dicerminkan oleh nilai 

PDRB. Menurut Setyoningrum (2017) peranan PDRB terhadap investasi 

sangatlah penting karena semakin tinggi PDRB akan memperbesar 

pendapatan masyarakat wilayah tujuan investasi, pendapatan yang naik 

selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. 

Keuntungan perusahaan menjadi bertambah tinggi dan akan mendorong 

dilakukannya lebih banyak investasi di wilayah tersebut. Sedangkan menurut 

Prakoso (2017) kondisi geografis daerah tercermin dari Indeks Kemahalan 

Konstruksi (IKK). Kenaikan harga konstruksi akan meningkatkan biaya 

produksi perusahaan, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan dan 

selanjutnya akan membuat investor melakukan lebih sedikit investasi. 
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Selain dipengaruhi oleh kondisi pasar dan kondisi geografis, investasi 

asing langsung juga dipengaruhi oleh kondisi ketenaga kerjaan daerah yang 

tercermin dari upah minimum dan ketersediaan tenaga kerja. Ketika terjadi 

kenaikan upah minimum maka biaya faktor produksi perusahaan semakin 

meningkat, jika tidak diimbangi kenaikan produktivitas tenaga kerja maka 

keuntungan investor akan berkurang dan investasi akan menurun. Semakin 

banyak tenaga tenaga kerja pada suatu sektor perekonomian maka akan 

mendorong terjadinya penurunan tingkat upah, sehingga biaya produksi yang 

harus dikeluarkan investor menurun dan investasi akan meningkat. 

(Phytaloka, 2010) 

Sahrum (2012), menemukan bahwa penanaman modal asing di 

Provinsi Riau periode 1984-2009 dipengaruhi oleh jumlah penduduk, nilai 

tukar rupiah dan tingkat inflasi. Sarwedi (2002) di Indonesia selama periode 

1978-2001, menemukan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

ekspor mempengaruhi variabel investasi asing langsung. 

Sulaksono (2018), di Jawa Tengah selama kurun waktu 2000-2017, 

menemukan bahwa dalam jangka panjang terdapat pengaruh signifikan pada 

variabel upah minimum provinsi terhadap penanaman modal asing. Pada 

periode 2001-2016 di Pulau Jawa, Sitorus (2016) menemukan bahwa variabel 

upah minimum provinsi berpengaruh terhadap masuknya PMA di Pulau Jawa. 

Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat upah minimum di Pulau Jawa 

maka akan meningkatkan jumlah penanaman modal asing yang masuk. 
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Berdasarkan latar belakang di muka, maka penelitian ini akan 

mengamati pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) di kabupaten / kota 

Provinsi Bali. Dengan demikian peneliti ingin memusatkan penelitian ini 

pada pengaruh PDRB perkapita, upah minimum, angkatan kerja dan Indeks 

Kemahalan Konstruksi (IKK) terhadap penanaman modal asing di Provinsi 

Bali serta bagaimana cara pandang hukum Islam dalam berinvestasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh PDRB perkapita, upah 

minimum, angkatan kerja dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terhadap 

Penanaman Modal Asing (PMA) pada masing-masing kabupaten / kota di 

Bali, serta cara pandang hukum Islam dalam berinvestasi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menghitung arah dan besarnya pengaruh PDRB perkapita, upah 

minimum, angkatan kerja dan IKK terhadap PMA kabupaten / kota di Bali 

dan mengetahui cara pandang hukum Islam dalam kegiatan investasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dasar 

menetapkan upah minimum dan perbaikan infrastruktur agar investor asing 

tertarik dan investasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Bali. 

Bagi badan koordinasi penanaman modal, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menetapkan kebijakan terhadap investor asing, tidak 
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mempersulit dan juga tidak mempermudah aturan pendirian. Namun, regulasi 

yang ditetapkan harus jelas dan tegas. 

Di sisi akademik, penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

ekonomi. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni penelitian sejenis 

yang telah ada dan sebagai perbandingan seseorang yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

PMAit = β0 + β1PDRBit + β2UMit + β3AKPTit + β 4IKKit + ɛit 

dimana: 

PMA   : Penanaman Modal Asing 

PDRB   : Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 

UM   : Upah Minimum 

AKPT  : Angkatan Kerja Pendidikan Tinggi 

IKK  : Indeks Kemahalan Konstruksi 

ɛ   : Error term (faktor kesalahan) 

β0    : Konstanta 

β1... β4   : Koefisien regresi variabel independen 

i   : Kabupaten / kota di Provinsi Bali 

t   : Tahun 2014-2017 
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2. Data dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dalam bentuk data panel yang merupakan data tahunan selama 

kurun waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2017, dengan 9 

wilayah yang di teliti di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data tersebut 

diperoleh dari website resmi (https://www.bps.go.id). 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi sub bab pertama tentang landasan teori mengenai 

definisi investasi, definisi penanaman modal asing, penggolongan investasi, 

investasi dalam perspektif Islam, teori investasi, aspek investasi,  faktor-faktor 

yang mempengaruhi investasi, menjelaskan tentang variabel-variabel yang 

berpengaruh. Pada sub bab kedua mengemukakan penelitian sebelumnya dan 

subab ketiga adalah hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai alat dan model analisis yang dilakukan, 

regresi data panel, pemilihan model estimasi terbaik, uji kebaikan model pada 

https://www.bps.go.id/
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model terpilih, uji validitas pengaruh, serta data dan sumber data yang 

diperoleh. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai analisis deskripsi variabel penelitian, 

hasil estimasi, uji pemilihan model terestimasi, uji kebaikan model, interpretasi 

variabel independen, dan interpretasi ekonomi. 

BAB V: PENUTUP 

Bab Penutup ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang diberikan, sebagai masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

  


