
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sektor pertambangan masih menjadi andalan bagi Indonesia dalam mendukung 

pertumbuhan investasi. Hal ini terlihat dari masih tingginya minat investasi di sektor 

pertambangan. Kondisi terjadi karena masih melimpahnya sumber daya alam yang 

dimiliki Indonesia seperti, Adanya peningkatan investasi baik dari dalam negeri 

maupun asing. (Lestari, 2016) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 

dan penjualan serta pasca tambang. 

Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi 

suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat 

diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, potensi yang kaya akan 

sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk 
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melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut. Sifat dan karakteristik 

industri pertambangan berbeda dengan industri lainnya, salah satunya industri 

pertambangan memerlukan biaya investasi yang sangat besar, berjangka Panjang, 

syarat risiko, dan adanya ketidakpastian yang tinggi menjadikan masalah pendanaan 

sebagai isu utama terkait dengan pengembangan. (Winda, 2015) 

Menurut laporan Dewan Internasional Pertambangan dan Mineral, pada tahun 

2018 Indonesia menempati urutan ke-7 dalam negara dengan nilai produksi 

pertambangan terbesar di dunia yang menguasai 88% produksi mineral dunia dengan 

nilai produksi mencapai $47.5 miliar per tahun. (International Council on Mining and 

Metal, 2018) 

Sektor pertambangan Indonesia merupakan sektor yang menarik untuk investasi. 

Hal ini dapat dilihat dari sumber tambang yang dimiliki Indonesia: peringkat 6 

cadangan emas, nomor 5 dalam produksi tembaga, urutan 5 dalam produksi bauksit, 

penghasil timah terbesar di dunia setelah Cina, produsen nikel terbesar kedua di dunia. 

Indonesia berada dalam urutan teratas dalam hal bahan mentah. Serta Indonesia 

merupakan produsen sumber energi terbesar (Fitriana, 2016). Hal ini mengindikasikan 

bahwa potensi produksi barang tambang Indonesia kaya akan sumber daya alam dan 

diprediksi akan selalu meningkat. Hal tersebut membuat investor optimis dengan 

kondisi internal pertambangan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam akan dapat 

memberikan return besar dan jangka Panjang 

Meskipun begitu, Indonesia memiliki keterbatasan dana dalam kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan. Dalam melakukan pengelolaan sumber 
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daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan 

kesiapan menanggung resiko yang tinggi. Oleh karena itu, Indonesia masih 

memerlukan kerjasama dengan pihak asing dalam pengelolaan sumber daya alam 

(Salim, 2014) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang 

melimpah terutama dalam sektor pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian 

kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan 

penjualan bahan tambang (mineral, batubara, panas bumi, migas). Sektor 

pertambangan sekarang ini tetap menjadi salah satu sektor utama yang menggerakkan 

roda perekonomian Indonesia. (Dewi dan Asakdiyah, 2018) 

Sektor pertambangan mempunyai peran penting dalam pembangunan Indonesia 

yaitu penambah pendapatan negara. Peran sektor pertambangan bagi pendapatan 

Indonesia terlihat dari kontribusi yang diberikan sektor pertambangan. 

Grafik I-1 

        Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap GDP Tahun 2011-2018 

(persen) 

 

 Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan BPS. 
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Grafik I-1 menunjukkan kontribusi yang diterima pemerintah dari hasil sektor 

pertambangan dari tahun 2011 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, Di mana pada 

tahun 2011 pertambangan sebesar 11,81% menurun di tahun 2012 menjadi 11,61%, di 

tahun 2013 menurun menjadi 10,89%, di tahun 2014 menurun menjadi 9,87%, tahun 

2015 juga mengalami penurunan presentasi menjadi 7,62%, tahun 2016 terdapat 

penurunan presentase menjadi 7,20% akibat penurunan harga barang tambang dunia 

dampak dari kondisi krisis Eropa serta perlambatan ekonomi China, yang 

menyebabkan produksi serta permintaan ekspor komoditi dunia menurun yang 

berdampak pada penurunan kontribusi, pada tahun 2017 terjadi kenaikan presentase 

menjadi 7,57% dan 2018 naik menjadi 8,03% sebagai hasil dari kenaikan harga mineral 

dan batubara. 

Grafik I-2 menunjukkan perkembangan realisasi investasi di sektor 

pertambangan selama periode 1999-2018, berdasarkan jumlah nilai nominalnya. 

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa investasi di sektor pertambangan 

mengalami fluktuasi dari tahun 1999 sampai tahun 2018. 

Dari tahun 1999 sampai 2009 fluktuasi relatif kecil, tahun 2008 sampai 2013 

terjadi kenaikan realisasi investasi, terjadi penurunan sejak tahun 2013 sampai 2016 

akibat adanya penurunan harga barang tambang dunia akibat dari kondisi krisis Eropa 

serta perlambatan ekonomi China, pada tahun 2017 terjadi peningkatan investasi akibat 

adanya kenaikan harga barang tambang dunia sejak 2016, Realisasi investasi terbesar 

terjadi pada tahun 2013 sebesar USD 6.541.462.240. Sedangkan untuk realisasi 

investasi terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar USD 34.293.949,3. 
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Grafik 1-2 

Realisasi Investasi Sektor Pertambangan 1999-2018 (Juta USD ) 

 

Sumber : BPS & BKPM (diolah) 

 Investasi pertambangan adalah kegiatan penanaman modal untuk sektor 

pertambangan. Investasi sektor pertambangan terdiri atas investasi langsung maupun 

investasi tidak langsung, Investasi langsung yaitu investasi asing yang melibatkan 

pengalihan aset berwujud dan tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk 

tujuan digunakan di negara itu untuk menghasilkan kekayaan di bawah kendali total 

atau sebagian pemilik aset. (Adolf, 2004)  

 Investasi tidak langsung yaitu investasi dengan jalan membeli saham/obligasi di 

suatu perusahaan pada pasar modal dalam jumlah sedemikian, sehingga tidaklah 

mencukupi untuk memberikan penguasan atas perusahaan kepada investor asing. 

(Sunny, 1976) 

Vivoda (2011) menunjukkan rendahnya investasi asing di industri pertambangan 

China dan India akibat langsung dari rezim fiskal dan peraturan yang tidak memadai 

dan tidak efektif yang mengatur investasi pertambangan, kebijakan yang tidak 
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konsisten dan tidak jelas terhadap investasi asing, kurangnya informasi geologis, 

lingkungan politik yang menguntungkan, masalah lingkungan dan sosial, kualitas 

infrastruktur yang rendah, dan beberapa masalah  lain terkait geografi dan 

pembangunan sosial ekonomi. Hal ini didukung oleh Jalilian et al. (2007) yang 

menyatakan ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi dan penegakan 

peraturan yang ada merupakan pencegah investasi, efektifitas pemerintah secara 

keseluruhan dipengaruhi oleh persepsi tentang kualitas penyediaan publik, kualitas 

birokrasi kemacetan pegawai negeri sipil, tekanan politik dan kredibilitas keputusan 

pemerintah.  

Lestari (2004) menemukan bahwa variabel tingkat suku bunga dan inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi dalam negeri di Indonesia dan 

variabel pendapatan nasional positif dan signifikan terhadap investasi dalam negeri di 

Indonesia. Lubis dan Zulam (2016) juga menemukan bahwa suku bunga memberikan 

pengaruh negatif terhadap permintaan investasi di Indonesia, dan pendapatan nasional 

memberikan pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap permintaan investasi 

di Indonesia. 

Sari (2000) menemukan bahwa pendapatan nasional, tingkat suku bunga riil, 

inflasi secara individu maupun secara bersama-sama berpengaruhi signifikan terhadap 

variabel penanaman modal sektor properti di Indonesia tahun 1989-1999, di mana 

pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat penanaman 

modal, dan tingkat suku bunga dan tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap tingkat penanaman modal sektor properti. Triyani (2003) juga menemukan 



7 

 

bahwa suku bunga dan tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap 

investasi properti di Jawa Tengah.           

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini akan fokus mengamati pada 

pengaruh variabel incremental capital output ratio, BI rate, inflasi, kurs, harga 

komoditi internasional, indeks harga saham sektor pertambangan terhadap 

perkembangan investasi di sektor pertambangan tahun 1999-2018 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh ICOR, suku bunga BI, inflasi, kurs 

nilai tukar, harga komoditi internasional dan indeks harga saham sektor pertambangan 

terhadap Investasi Sektor Pertambangan tahun 1999-2018 

C. Tujuan Penelitian 

Menganalisis arah dan besarnya pengaruh ICOR, suku bunga BI, inflasi, kurs 

nilai tukar, harga komoditi internasional dan indeks harga saham sektor pertambangan 

terhadap Investasi Sektor Pertambangan tahun 1999-2018. 

D.  Manfaat 

Di bidang akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

referensi berkaitan dengan investasi khususnya pada sektor pertambangan, sehingga 

dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

Bagi pembuat kebijakan, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan guna menetapkan kebijakan dalam rangka menjaga kesetabilan investasi 

sektor pertambangan di Indonesia. Bagi praktisi investasi, penelitian diharapkan dapat 

menjadi data atau informasi tambahan dalam melakukan investasi. 
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E. Metode Penelitian 

E.1.   Alat dan Model Penelitian 

alat analisis regresi berganda dengan pendekatan model data time series, yang 

menggunakan data Sekunder  dengan model analisis OLS (Ordinary Least Square) : 

𝐼𝑁𝑉𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐶𝑂𝑅𝑡 + 𝛽2𝐵𝐼𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽4𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡 + 𝛽5𝐼𝑃𝑡 + 𝛽6𝐼𝐻𝑆𝑃𝑡 + 𝑒𝑡 

Di mana: 

𝑰𝑵𝑽𝒕 = Investasi sektor pertambangan 

𝑰𝑪𝑶𝑹𝒕 = Incrementasl capital output ratio 

𝑩𝑰𝒓𝒂𝒕𝒆𝒕 = Suku bunga BI rate 

𝑰𝑵𝑭𝒕 = Inflasi 

𝑲𝑼𝑹𝑺𝒕 = Nilai tukar/ Kurs rupiah 

𝑰𝑷𝒕 = Harga komoditi internasional (minyak, batubara, 

emas) 

𝑰𝑯𝑺𝑷𝒕 = Indeks harga saham sektor pertambangan  

𝒆𝒕 = Error 

𝜷𝟎 = Konstanta 

𝜷𝟏 … 𝜷𝟔 = Koefisien regresi variable independent 

t = Tahun ke t 

 

E.2   Data dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk 

time series yang merupakan data tahunan selama kurun waktu 20 tahun, yaitu mulai 
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dari tahun 1999 sampai tahun 2018. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

World Bank, Bank Indonesia, BEI serta Badan Koordinasi penanaman modal (BKPM) 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai investasi secara umum dan 

investasi di sektor pertambangan, menjelaskan tentang variabel–variabel yang 

berpengaruh, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan topik yang 

sama, dan diakhiri dengan formulasi hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai alat dan model analisis yang digunakan, data dan 

sumber data yang diperoleh, serta definisi operasional variabel dan pengukurannya. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan berisi uraian perkembangan nillai berbagai variabel yang di amati, 

penyajian hasil estimasi model ekonometrika, pengujian kelayakan hasil estimasi, 

pembahasan hasi estimasi yang meliputi interpretasi kuantitatif dan interpretasi 

ekonomi. 

 

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang perlu 

disampaikan sebagai masukan untuk pembuat kebijakan, praktisi investasi, peneliti 

selanjutnya. 

  


