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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menyadari pentingnya 

pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. 

Pembangunan nasional ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti 

bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, yang tujuan 

utamanya adalah untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

Dalam proses pembangunan ekonomi, Indonesia mengalami berbagai 

permasalahan salah satunya membutuhkan dana cukup besar untuk 

melaksanakannya. Untuk melakukan pembangunan ekonomi, dana didalam 

negeri masih belum bisa mencukupi kebutuhan pembangunan. Besarnya 

tabungan domestik masih kurang dalam memenuhi investasi yang 

dibutuhkan. Di samping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam 

negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri. 

Sumber pembiayaan dari luar negeri berasal dari hutang luar negeri dan 

investasi asing (T. M. Dewi & Cahyono, 2016). 

Indonesia mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai 

pembangunan. Keterbatasan tabungan domestik untuk membiayai 

pembangunan menjadi alasan penggunaan utang luar negeri tersebut. Pada 

awalnya penggunaan utang luar negeri hanya sebagai dana pendamping untuk 

menutup kekurangan dana pembangunan yang belum bisa dipenuhi oleh 
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sumber dana domestik. Namun dalam perkembangannya utang luar negeri 

telah mengarah menjadi sumber dana defisit fiskal. Selain utang luar negeri 

pemerintah dapat mengupayakan sumber dana dari luar negeri antara lain 

dengan penanaman modal asing (Mariska, 2016). 

Investasi langsung berarti bahwa perusahaan dari negara penanaman 

modal secara langsung melakukan pengawasan atas aset yang ditanam di 

negara pengimpor modal. Investasi langsung luar negeri dapat mengambil 

beberapa bentuk yaitu pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan 

dari negara penanaman modal memiliki mayoritas saham pembentukan suatu 

perusahaan di negara pengimpor modal-modal atau menaruh aset tetap di 

negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanaman modal (Jinghan, 

2012 : 483). 

Grafik 1.1 

Data Produk Domestik Bruto dan Penanaman Modal Asing Tahun 2015-

2019 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

Berdasarkan Grafik 1.1 pada tahun 2015 PDB mengalami peningkatan 

sebesar 8.982,517 miliar rupiah sedangkan PMA di Indonesia sebesar 

29.275,90 juta US$ mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 
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tahun 2016 PDB sebesar 9.434,613 miliar rupiah mengalami peningkatan 

sedangkan PMA mengalami penurunan sebesar 28.964,10 juta US$. Pada 

tahun 2017 PDB sebesar 9.912,928 miliar rupiah sedangkan PMA mengalami 

peningkatan sebesar 32.239,80 juta US$. Pada tahun 2018 PDB sebesar 

10.425,397 miliar rupiah mengalami peningkatan sedangkan PMA tahun 

2018 mengalami penurunan sebesar 29.307,91. Pada tahun 2019 mencapai 

10.949,243 miliar rupiah sedangkan PMA mengalami penurunan sebesar 

28.208,76 juta US$. 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

investasi asing langsung. analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai 

oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang 

dicapai satu negara(E. Dewi et al., 2013). Suatu perekonomian dikatakan 

meningkat apabila jumlah barang dan jumlah jasa mengalami peningkatan. 

Peningkatan nilai PMA yang diharapkan mampu menutup saving-

investment gap dalam pembiayaan pembangunan merupakan salah satu 

prioritas kebijakan yang harus diupayakan dengan langkah yang tepat. 

Indentifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PMA sangat 

diperlukan dalam rangka mengoptimalkan peran PMA dalam pembentukan 

modal pembangunan. 

Dalam saving-investment correlation puzzle (Froyen, 2002) bahwa 

dalam sebuah perekonomian tertutup tabungan berkaitan erat dengan 

investasi, dimana besarnya private domestic saving (S) ditambah goverment 

saving (T-G) (atau disaving jika (T-G) defisit) harus sama dengan besarnya 
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domestic investment (I). Dalam perekonomian terbuka, faktor ekspor dan 

impor ikut diperhitungkan sehingga domestic saving ditambah defisit 

perdagangan (ekspor dikurangi impor) harus sama dengan besarnya investasi 

domestik. 

Adanya kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi 

(saving-investment gap) yang diperlukan dalam mencapai satu tingkat 

pertumbuhan ekonomi tertentu, menghancurkan pemerintah untuk mencari 

alternatif sumber pembiayaan lain. 

Grafik 1.2 

 Laju Pertumbuhan (%) Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

Berdasarkan grafik 1.2 diatas menjelaskan bahwa laju pertumbuhan 

pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 

5,03 persen. Pada tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Pada tahun 2018 mencapai 

sebesar 5,17 persen. Sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 5,02 

persen. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pendapatan 

nasional sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomia suatu negara merupakan 
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tujuan dari perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional sering diartikan 

sebagai Produk Domestik Bruto (BPS) yang sering digunakan sebagai salah 

satu pengukuran tingkat pendapatan nasional suatu negara dengan 

menghitung nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh aktifitas 

perekonomian suatu negara dalam kurun waktu dan periode tertentu (Fadilla, 

2016). 

Laju pertumbuhan jangka panjang di suatu negara akan meningkatkan 

situasi ekonomi di negara tersebut (Soumia dan Benhabib Abderrezzak, 

2013). Tingkat pertumbuhan PDB yang baik akan memberikan efek yang 

positif bagi negara karena akan menarik para investor untuk berinvestasi 

(Shahzad, 2013). Penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Jayachandran 

(2010), dalam penelitiannya ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi atau rendah tidak memiliki efek pada keberadaan investasi asing 

langsung. 

Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan peran PMA 

dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah 

dengan memperkuat fundamental ekonomi, melalui stabilitas moneter yang 

kuat. Penerapan kebijakan yang lebih tepat, yang lebih kondusif bagi 

masuknya modal asing merupakan prioritas pilihan bagi otoritas moneter. 

Berdasarkan data dan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul “Kebijakan Moneter dan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)” 
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B. Rumusan Masalah 

Fluktuasi PMA di Indonesia tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya keadaan ekonomi domestik baik itu stabilitas ekonomi maupun 

monetary policy yang berlaku. Untuk itu perlu menganalisis terkait 

Penanaman Modal Asing di Indonesia, diantaranya: 

1. Bagaimana Pengaruh Inflasi Terhadap Penanaman Modal Asing di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana Pengaruh Kurs Terhadap Penanaman Modal Asing di 

Indonesia ? 

3. Bagaimana Pengaruh Suku Bunga Terhadap Penanaman Modal Asing di 

Indonesia ? 

4. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penanaman 

Modal Asing di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap penanaman modal asing di 

Indonesia 

2. Untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap penanaman modal asing di 

Indonesia 

3. Untuk manganalisis pengaruh suku bunga terhadap penanaman modal 

asing di Indonesia 
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4. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik bruto terhadap 

penanaman modal asing di Indonesia 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

kontribusi sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi pengaruh inflasi, kurs, suku bunga, produk domestik 

bruto terhadap penanaman modal asing. 

2. Bagi akademisi khususnya yang tertarik meneliti mengenai penanaman 

modal asing dapat memanfaatkan hasil analisis ini untuk dijadikan 

dasar pengambilan keputusan menganai penelitian tersebut. 

3. Bagi penulis, diharapkan dapat memahami dan menambah 

wawasan/pengetahuan tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap 

penanaman modal asing. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Penelitian 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

Ordinary Least Square (OLS). Analisis yang digunakan untuk mengukur 

besarnya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel 

dependen, yaitu pengaruh inflasi, kurs, suku bunga, produk domestik bruto 

terhadap penanaman modal asing. Model persamaan dalam penelitian ini 

merupakan modifikasi dari jurnal JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 

2017 yang diteliti oleh  Muhammad Akmal Fadilah dengan judul Analisis 
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Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Investasi 

Asing Langsung (PMA) di Indonesia dan Jurnal Administrasi Bisnis 

(JAB), Vol. 25 No. 2 (Agustus) 2015 yang diteliti oleh Amida Tri 

Septifany, dkk dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku 

Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman 

Modal Asing di Indonesia, dengan model ekonometriknya adalah sebagai 

berikut: 

𝑷𝑴𝑨𝒕 = 𝜷𝟎 +𝜷𝟏𝑰𝑵𝑭𝒕 + 𝜷𝟐𝑲𝑼𝑹𝑺𝒕 +𝜷𝟑𝑺𝑩𝒕 +𝜷𝟒𝒍𝒏𝑷𝑫𝑩𝒕 + 𝓮𝒕 

 Dimana: 

 PMA  : Penanaman Modal Asing  

 INF  : Inflasi 

 KURS  : Nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah 

 SB  : Suku Bunga 

 lnPDB  : LOG Produk Domestik Bruto  

 e   : Error term 

 𝛽₀  : Konstanta 

 β₁ .. β₂  : Koefisien regresi variabel independen 

 t  : Tahun ke t 

2. Data dan Sumber Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 

dari tahun 2000-2019. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik(BPS), dan Worldbank serta literatur lainnya seperti: buku, jurnal 

dan penelitian terdahulu. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang yang menjadi acuan 

dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dan sebagai 

inti permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya melali penelitian ini, 

selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang secara 

ringkas menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. 

Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang penanaman modal 

asing, teori inflasi, teori  kurs, teori suku bunga dan teori produk domestik 

bruto. Pada bagian ini juga akan dipaparkan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya yang menjadi pedoman penyusun dalam proses penelitian ini. 

Selanjutnya diuraikan pula kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang 

relevan dan hippotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-langkah 

estimasi dan uji hipotesis nya, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu 

negara Indonesia. Dibahas juga prosedur pengumpulan data dan uji statistik 

yang digunakan dalam mengolah data pada bab selanjutnya. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas secara rinci analisis data-data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu dengan menggunakan metode data time series. Bab ini akan 
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juga menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil 

pengolahan data dan landasan teori yang relevan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil 

estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas 

pembuat kebijakan ekonomi dan stakeholder, serta bagi penelitian 

selanjutnya. 


