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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mekanisme penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi 

suatu negara, begitu juga halnya dengan investasi yang merupakan lagkah awal 

kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi, 

setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan 

investasi (Hidayati, 2018). Investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi 

domestik dan investasi asing atau penanaman modal asing. Penanaman modal asing 

dilakukan oleh investor asing untuk usaha-usaha yang ada di Indonesia (Isti’anah, 

Utami, Sa’diyah, & Radianto, 2019). 

Investasi secara umum dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign 

Direct Investment (FDI) pada khususnya bisa menjadi salah satu cara untuk 

menghadapi krisis ekonomi. Adanya PMA dapat merangsang ekspansi teknologi, 

efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi (Rahutami, Kekalih, & 

Purnamasari, 2020). Namun, kenaikan investasi dalam bentuk FDI ke Indonesia 

masih relatif rendah. Aliran modal FDI sangat diharapkan dapat membantu 

mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena 

itu, menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi FDI di 

Indonesia (Kurniati, Prasmuka, & Yanfitri, 2007). 
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Tabel 1. 1 Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia Tahun 

2011-2019 

Tahun FDI (Juta Dollar) 

2011 20.564 

2012 21.200 

2013 23.281 

2014 25.120 

2015 19.779 

2016 4.541 

2017 20.510 

2018 18.909 

2019 24.581 

  Sumber: Bank Dunia 

 

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan arus Foreign Direct Investment 

(FDI) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga 2014, FDI terus mengalami 

peningkatan, namun terjadi penurunan drastis FDI pada tahun 2016. Penurunan 

investasi tersebut terjadi karena adanya penyesuain suku bunga oleh Amerika 

Serikat (Fed Fund Rates), referendum Brexit Inggris dari Uni Eropa, serta kondisi 

geopolitik lainnya yang kurang kondusif (Jamil & Hayati, 2020). Pada tahun 2017, 

investasi kembali meningkat tajam yang disebabkan karena meningkatnya 

kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia, sehingga investasi asing 

langsung ke Indonesia meningkat (Astuty, 2017) 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang fluktuatif tersebut 

mengindikasikan ada masalah domestik yang memengaruhi, sehingga target yang 

diinginkan tidak tercapai. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perencanaan 

dalam merancang kebutuhan investasi yang harus dicapai untuk penyusunan sebuah 

rencana pembangunan (Hena, 2021). 

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap investasi asing, salah satunya 

adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik 
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Bruto (PDB). PDB yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan 

masyarakat. Hal ini akan mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga permintaan 

agregat akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi 

(Prakosa, 2003). 

Grafik 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1986-2019 (%) 

 

 
Sumber: Bank Dunia 

 

Berdasarkan Grafik 1.1, diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dari tahun 1986-2019 cenderung fluktuatif. Selama periode 1993-1995, 

rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 6,84%. Akan tetapi, akibat krisis 

1998, laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis 13,1%. Mulai tahun 2000, terjadi 

PDB kembali tumbuh sehingga investor kembali tertarik untuk berinvestasi di 

Indonesia (Sari & Baskara, 2018). 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap investasi asing adalah tingkat suku 

bunga. Tingkat suku bunga merupakan faktor yang diduga kuat berpengaruh 

terhadap investasi, karena tingkat suku bunga merupakan salah satu komponen 

yang utama dalam biaya modal. Para investor hanya akan menanamkan modalnya 

apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (return on 

investment) lebih besar dari tingkat bunga (Marsela, 2014). Grafik 1.2 menyajikan 

data tingkat suku bunga di Indonesia selama tahun 1986-2019. 
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Grafik 1. 2 Tingkat Suku Bunga Indonesia Tahun 1986-2019 (%) 

 

 
Sumber: Bank Dunia 

 

Berdasarkan Grafik 1.2, nampak bahwa tingkat suku bunga di Indonesia 

pada tahun 1986-2019 berfluktuatif, di mana di tahun 1998 suku bunga mengalami 

besaran yang negatif yaitu sebesar -24,6%. Fluktuasi suku bunga Indonesia 

sebagian beasar disebabkan oleh inflasi dan kebijakan pemerintah dalam 

menentukan besarnya tingkat suku bunga. Stabilitas suku bunga sangat diharapkan, 

karena dapat mendorong terjadinya stabilitas pasar keuangan sehingga kemampuan 

pasar keuangan untuk menyalurkan dana dari orang yang memiliki peluang 

investasi produktif dapat berjalan lancar dan kegiatan perekonomian juga tetap 

stabil (Astuty & Siregar, 2018). 

Endah (2010) menyatakan bahwa suku bunga Indonesia masih relatif tinggi 

dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia. oleh karena itu, 

faktor ini dianggap sebagai salah satu penyebab masih rendahnya investasi di 

Indonesia dibandingkan negara lainnya. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi 

gairah investor untuk melakukan investasi karena disebabkan investor harus 
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menambah pengeluaran untuk membiayai dana investasinya, sehingga secara 

umum keuntungan yang diperoleh akan berkurang (Marsela, 2014). 

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap FDI yaitu pajak. Pajak 

merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif. Tingginya pajak yang 

dibebankan pemerintah dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan 

modalnya (Putri, 2012). Hal tersebut disebabkan karena investor menginginkan 

tingkat pengembalian yang tinggi dengan pajak yang rendah dari hasil yang 

diperoleh (Idzni & Purwanto, 2017). Tabel 1.2 menyajikan data pajak di Indonesia 

selama tahun 2011-2019.  

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2011-2019 

Tahun Pajak (Miliar Dollar) 

2011 873.874 

2012 980.518 

2013 1.077.310 

2014 1.145.283 

2015 1.239.483 

2016 1.281.886 

2017 1.342.307 

2018 1.518.026 

2019 1.187.931 

Sumber: Bank Dunia 

Pada Tabel 1.2, terlihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2019. Mulai tahun 2011 hingga 

tahun 2018, penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 

Peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena dengan peningkatan pada pendapatan negara, 

kegiatan ekonomi akan terpacu, sehingga lapangan akan banyak tercipta. Selain itu, 

sarana dan prasarana negara dapat dipenuhi dengan harapan dapat mempercepat 
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pertumbuhan untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat. Hal ini akan menjadi 

daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Putri, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang memengaruhi investasi asing luar negeri di Indonesia, di 

antaranya pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB), tingkat suku bunga, dan 

pajak.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam melakukan kegiatan investasi, investor akan mempertimbangkan 

beberapa hal, baik dari segi biaya, keuntungan, dan kemudahan sebelum 

menginvestasikan modalnya di Indonesia. Investasi asing memiliki peranan penting 

dalam menopang pendanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Bukan hanya 

membantu pendanaan, investasi asing juga menciptakan lapangan pekerjaan baru 

yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di sisi lain, 

masih terdapat kendala yang dikeluhkan para investor selama berlangsungnya 

proses investasi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan makro 

untuk menstimulus kegiatan investasi di Indonesia. 

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan ekonomi dan non ekonomi 

secara nasional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung 

memengaruhi besar keluarnya atau masuknya arus investasi asing langsung di 

Indonesia. Selain itu, rencana pembangunan jangka panjang yang digalakkan 

pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam berlangsungnya 

perekonomian beberapa tahun ke depan. 
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat diformulasikan dengan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi asing di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi asing di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh pajak terhadap investasi asing di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat 

suku bunga, dan pajak terhadap investasi asing di Indonesia. 

C.2. Kegunaan Penelitian 

4. Sebagai bahan referensi dalam pengembangan dan penerapan teori ekonomi 

dalam penelitian selanjutnya, khususnya studi terkait penanaman modal asing 

langsung. 

5. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang 

tepat, khususnya kebijakan moneter, perdagangan dan kemudahan perizinan 

yang terkait dengan kegiatan penanaman modal asing langsung. 

D. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, 

dengan rincian pembahasan sebagai berikut:  
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BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan 

penelitian terdahulu/studi terkait mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

FDI. Selanjutnya, pada bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi uraian tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, metode analisis, dan berbagai uji yang 

akan digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang hasil perhitungan dari analisis data dan 

pembahasan berdasarkan pada rumusan masalah yang ada.  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran berupa 

masukan yang dapat digunakan untuk pemerintah dan untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

 


