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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi menjadi tren dalam perekonomian dunia yang semakin 

terbuka dan menjadi satu kesatuan ekonomi global yang berdampak terhadap 

tumbuhnya mekanisme pasar secara terbuka melalui bisnis internasional, sehingga 

negara tidak dipengaruhi oleh batas-batas fisik (cross borderless). Indonesia 

merupakan negara berkembang yang memerlukan dana yang besar untuk 

melaksanakan pembangunan. Pemerintah mengundang sumber pembiayaan 

negara lain selain sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu investasi asing 

langsung (Wardhani dan Suharyono, 2017). 

Pembangunan ekonomi yang berhasil tidak semata-mata diukur pada 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi sama 

pentingnya adalah bagaimana menciptakan pembangunan dan pertumbuhan yang 

berkualitas serta berkelanjutan (sustainable development) sehingga tingkat 

kesejahteraan masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi tidak hanya 

menuntut adanya peningkatan pendapatan per kapita atau pertumbuhan yang 

tinggi saja, tetapi meliputi jauh lebih banyak aspek salah satunya pemerataan 

pendapatan serta berkurangnya kemiskinan. Makin baik semuanya itu, semakin 

berkualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai (Mainita dan 

Soleh, 2019).  
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Pada era sekarang, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya 

melakukan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, 

pelabuhan dan bandara. Pembangunan ini tidak lain adalah untuk mempermudah 

aktivitas ekonomi masyarakat guna mencapai masyarakat yang sejahtera dan juga 

tentunya untuk menarik minat investor dengan tujuan supaya mereka mau 

menanamkan modalnya di Indonesia. Di sisi lain hal tersebut juga akan 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang bisa diamati dari Produk 

Domestik Bruto (PDB). Tabel 1.1 memperlihatkan Produk Domestik Bruto (PDB) 

dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 2015-2019. 

Tabel 1.1 

PDB dan Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2015-2019 

Tahun 
PDB (Miliar 

Rupiah) 

Pertumbuhan 

PDB (Persen) 

2015 8.982.517 4,88 

2016 9.434.613 5,03 

2017 9.912.928 5,07 

2018 10.425.397 5,17 

2019 10.949.244 5,02 

Sumber: BPS, diolah 

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa nilai PDB Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun 2015-2019. Namun peningkatan nilai PDB tersebut tidak 

diiringi dengan pertumbuhannya. PDB Indonesia pada tahun 2019 memiliki nilai 

10.949.244 miliar rupiah, namun pertumbuhannya hanya sebesar 5,02 persen. 

Peningkatan nilai PDB tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi 

menghasilkan output yang semakin besar setiap tahunnya, namun kinerjanya 

mengalami penurunan. Meningkatnya PDB juga bisa diartikan bahwa pendapatan 

perkapita meningkat, hal ini berarti dapat menjadi tolak ukur untuk mengamati 
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tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelas mengamati kontribusi 

masing-masing sektor pengeluaran terhadap PDB ditampilkan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Distribusi Persentase PDB Indonesia Menurut Pengeluaran 

Komponen 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 56.31 56.66 56.09 55.76 56.62 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.14 1.17 1.18 1.22 1.3 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 9.75 9.53 9.12 9.01 8.75 

Pembentukan Modal Tetap Bruto 32.81 32.58 32.16 32.28 32.23 

Perubahan Inventori 1.25 1.28 1.55 2.28 1.43 

Ekspor Neto 20.78 18.33 19.18 22.03 18.9 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga 

merupakan sektor terbesar yang membentuk PDB Indonesia. Dalam hal ini rumah 

tangga berfungsi sebagai pengguna terakhir (final demand) dari berbagai jenis 

barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan 

sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu 

bangunan tempat tinggal, mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan 

kewajiban serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-bersama 

utamanya kelompok makanan dan perumahan. Setiap tahunnya pengeluaran 

konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terhadap PDB rata-rata di atas 55 

persen. Hal tersebut mengindikasikan dua hal penting, pertama adalah jumlah 

penduduk sebagai rumah tangga meningkat pengeluarannya. Kedua, banyaknya 

jumlah penduduk tersebut rata-rata berperilaku konsumtif. Di sektor investasi 

yaitu pembentukan modal tetap bruto dan inventori rata-rata memiliki nilai yang 

relatif rendah peningkatannya, yaitu dibawah 33 persen untuk pembentukan 

modal tetap bruto dan 2,5 persen untuk inventori. Hal ini menandakan bahwa 
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masih rendahnya distribusi presentase pengeluaran PDB di sektor investasi. Untuk 

mengetahui investasi masing-masing sektor ekonomi ditunjukkan pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Investasi Asing Langsung Menurut Sektor Ekonomi (Miliar US$) 

Sektor Ekonomi 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 2.22 1.76 1.70 1.79 1.04 

Pertambangan dan Penggalian 4.02 2.74 4.38 3.04 2.26 

Industri Pengolahan 11.76 16.69 13.15 10.35 9.55 

Listrik, Gas, dan Air Bersih 3.03 2.14 4.24 4.38 5.92 

Konstruksi 0.95 0.19 0.22 0.25 0.16 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1.28 1.56 2.38 1.48 1.05 

Pengangkutan dan Komunikasi 3.29 0.75 1.90 3.03 4.73 

Keuangan dan Jasa Perusahaan 2.43 2.32 2.87 4.30 2.89 

Jasa-Jasa 0.29 0.82 1.39 0.69 0.62 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa investasi asing langsung di 

Indonesia terbesar di sektor industri pengolahan, yang mana nilai investasinya 

lebih dari 9 miliar setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa sektor ekonomi 

industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang paling diminati investor, di mana 

industri pengolahan melakukan kegiatan mengolah barang jadi atau setengah jadi 

dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, 

bahkan bisa diekspor. Selain itu industri pengolahan juga banyak menyerap 

tenaga kerja. Di sisi lain, basis sektor ekonomi di negara Indonesia adalah 

pertanian, tetapi justru nilai investasinya tergolong rendah, yaitu rata-rata dibawah 

2,5 miliar. Penyebaran investasi asing langsung di Indonesia dapat dilihat di 

masing-masing provinsi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah investasi asing 

langsung di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 
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Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, 

Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Penyebaran investasi asing langsung di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) ditunjukkan pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 

Investasi Asing Langsung Menurut Provinsi Tahun 2015-2019 (Juta US$) 

Provinsi 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nusa Tenggara Barat 699.4 439.0 132.1 251.6 270.7 

Nusa Tenggara Timur 69.9 58.2 139.0 100.4 126.8 

Sulawesi Utara 88.0 382.8 482.9 295.9 220.5 

Sulawesi Tengah 1085.2 1600.3 1545.6 672.4 1805.0 

Sulawesi Selatan 233.3 372.5 712.8 617.2 302.6 

Sulawesi Tenggara 145.0 376.1 693.0 672.9 987.7 

Gorontalo 6.9 12.7 41.3 40.8 171.3 

Sulawesi Barat 2.0 20.6 11.4 24.7 10.1 

Maluku 82.4 102.6 212.0 8.0 33.0 

Maluku Utara 203.8 438.9 228.1 362.8 1008.5 

Papua Barat 258.6 514.5 84.7 286.9 46.2 

Papua 897.0 1168.4 1924.1 1132.3 941.0 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa provinsi dengan nilai investasi asing 

langsung terbesar adalah Sulawesi Tengah. Hal tersebut dikarenakan adanya 

banyak kawasan industri di Sulawesi Tengah khususnya industri pengolahan. 

Salah satu kawasan industri terbesar di Sulawesi Tengah adalah kawasan ekonomi 

industri Morowali. Kawasan industri tersebut merupakan pusat investasi asing 

langsung dimana memiliki lapangan usaha mengolah bijih nikel. Adapun dampak 

dari adanya kawasan industri di Sulawesi Tengah yaitu adanya penyerapan tenaga 

kerja yang diharapkan dapat mengurangi angka kemisikinan di daerah tersebut. 

Sedangkan di kawasan pariwisata seperti Nusa Tenggara Timur memiliki nilai 

investasi yang tergolong rendah yaitu rata-rata dibawah 130 juta US dollar, 

padahal kita tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur memiliki banyak objek wisata 
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salah satunya yang paling terkenal adalah pulau komodo. Akan tetapi investasi di 

daerah tersebut masih tergolong rendah, hal ini dapat disebabkan karena 

infrastruktur di daerah Nusa Tenggara Timur kurang memadai, seperti fasilitas 

pendidikan, kesehatan, transportasi, penerangan, bahkan jalan yang kurang 

memadai. Hal tersebutlah yang mungkin dapat mengakibatkan kurangnya minat 

investor  untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. 

Berdasarkan teori makroekonomi, faktor utama yang mempengaruhi 

permintaan investasi adalah tingkat suku bunga. Pengaruh suku bunga terhadap 

investasi terjadi karena suku bunga merupakan komponen dari biaya modal (cost 

of capital). Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan biaya sewa modal 

menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi dan 

menyebabkan permintaan investasi menurun. Selain disebabkan oleh kenaikan 

tingkat suku bunga, permintaan  investasi juga akan turun karena tingginya tarif 

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak yang terlalu tinggi 

mengakibatkan keuntungan yang diterima perusahaan menjadi lebih kecil 

(Mankiw, 2010:298-299 dan 532). 

Harrod-Domar (dalam Todaro dan Smith, 2015:121) mengungkapkan 

bahwa permintaan investasi dipengaruhi oleh tingkat tabungan domestik yang 

dimiliki oleh suatu negara. Ketika terjadi kenaikan tingkat tabungan domestik 

maka sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi juga meningkat. 

Selain dipengaruhi oleh tingkat tabungan domestik, Harrod-Domar (dalam 

Zainulbasri, 2000) juga menyatakan bahwa investasi juga dipengaruhi oleh tingkat 

efisiensi dari penggunaan modal yang tercermin dari ICOR (Incremental Capital 
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Output Ratio). Semakin efisien modal yang ditanamkan maka akan meningkatkan 

permintaan investasi pada masa yang akan datang. 

Fachrulloh dan Mawardi (2018) menemukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan kualitas infrastruktur berpengaruh positif terhadap masuknya 

investasi asing langsung ke negara-negara berkembang di Asia. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa investasi asing langsung yang masuk ke negara-negara 

berkembang di Asia memiliki orientasi market seeking atau cenderung mengejar 

potensi pasar domestik dibandingkan menjadi basis ekspor. Selain itu, investasi 

yang masuk ke negara-negara berkembang di Asia cenderung memilih daerah 

dengan kualitas infrastruktur yang baik. Keterbatasan dan ketidakmerataan 

infrastruktur menghambat investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. 

Kurniati dan Yanifitri (2007) juga menemukan bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap masuknya investasi asing langsung adalah upah buruh. 

Upah buruh yang meningkat mengakibatkan biaya produksi menjadi lebih mahal, 

sehingga menghambat masuknya investasi asing langsung ke suatu negara. 

Aditama dan Hasyim (2016) justru menunjukkan adanya pengaruh positif upah 

buruh terhadap masuknya investasi asing langsung ke suatu wilayah. Upah yang 

tinggi akan meminimalisir adanya unjuk rasa dari para pekerja, sehingga untuk 

mempermudah dan melancarkan proses penanaman modal perusahaan cenderung 

memilih wilayah dengan tingkat upah yang tinggi. 

Soekro dan Widodo (2015) memperlihatkan bahwa untuk melakukan 

penanaman modal investor cenderung memilih wilayah yang memiliki tenaga 

kerja yang terampil. Tenaga kerja yang terampil akan menghasilkan produktivitas 
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yang tinggi sehingga meningkatkan keuntungan bagi investor asing karena dengan 

biaya dan jumlah input yang sama, perusahaan asing tersebut akan memproduksi 

output lebih banyak. 

Susilowati et al. (2012) juga memperlihatkan adanya pengaruh positif 

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) terhadap masuknya investasi ke suatu 

wilayah. ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan 

kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit 

output. ICOR yang tinggi merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada 

akhirnya menyangkut besarnya output yang bisa dicapai. 

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 

perekonomian. Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan 

ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. 

Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih 

banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini akan mengamati pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, upah buruh, infrastruktur panjang jalan, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

terhadap investasi asing langsung di Kawasan Timur Indonesia tahun 2011-2019. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah 

buruh, infrastruktur panjang jalan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan 



9 

 

 

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) terhadap investasi asing langsung di 

Kawasan Timur Indonesia tahun 2011-2019. 

C. Tujuan Penelitian 

Menghitung arah dan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah 

buruh, infrastruktur panjang jalan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan 

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) terhadap investasi asing langsung di 

Kawasan Timur Indonesia tahun 2011-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi lembaga pemerintah selaku pengambil kebijakan, penelitian ini 

diharapkan dapat membantu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan 

mengenai investasi asing langsung di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Bagi 

kalangan akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk 

penelitian yang akan datang dan menambah pengetahuan mengenai investasi 

asing langsung di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan merupakan modifikasi 

dari penelitian Aprianto et al. (2018) dan Soekro et al. (2015) dengan formulasi 

akhir model ekonometrik sebagai berikut: 

                                                    

di mana: 



10 

 

 

    = Investasi Asing Langsung 

   = Pertumbuhan Ekonomi 

   = Upah Buruh 

    = Infrastruktur Panjang Jalan 

    = Indeks Pembangunan Manusia 

     = Incremental Capital Output Ratio 

  = provinsi ke i 

  = tahun ke t 

   = Kontanta 

               = koefisien regresi variabel independen 

  = unsur kesalahan 

 

E.2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu 

kombinasi antara data cross section dan data time series. Data cross section 

meliputi 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, antara lain: Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua 

Barat dan Papua. Sedangkan data time series meliputi tahun 2011-2019 (9 tahun). 

Data yang digunakan antara lain investasi asing langsung, pertumbuhan 

ekonomi, upah buruh, infrastruktur panjang jalan, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Sumber data berasal dari 

publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM). 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

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

sistematika pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori tentang investasi asing langsung dan faktor-

faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung ke suatu negara. 

Selain itu juga diuraikan penelitian-penelitian terdahulu terkait determinan 

investasi asing langsung. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan alat dan model analisis, jenis dan sumber data, serta definisi 

operasional variabel penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang diwakili oleh 

variabel yang ada dalam model ekonometrik, hasil estimasi regresi data panel, 

interpretasi hasil penelitian secara kuantitatif dan interpretasi hasil penelitian 

secara ekonomi. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran kebijakan bagi stakeholder dan 

penelitian yang selanjutnya. 


