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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menganut 

perekonomian terbuka di mana dalam menjalankan perekonomiannya, pemerintah 

Indonesia tidak lepas dari campur tangan baik dari pihak dari dalam negeri 

maupun pihak luar negeri guna menjaga dan ikut serta dalam menstabilkan 

pertumbuhan ekonominya sendiri. Indonesia membutuhkan dana cukup besar 

untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan 

perekonomian tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara meningkatkan 

investasi di seluruh daerah di Indonesia. Terbatasnya dana yang dimiliki 

pemerintah untuk menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka 

Penanaman Modal Asing (PMA) maupun (PMDN) sangat diharapkan untuk 

melaksanakan pembangunan (Ambarsari & Purnomo, 2005). 

Secara umum, investasi terbagi menjadi dua macam, yaitu Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan kekayaan masyarakat 

Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun 

swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Penanaman 

Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri 

yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct 

investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2003). 
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Indonesia yang tergolong negara berkembang tidak dapat mencukupi 

kebutuhan dana dari dalam negeri. Dana dari dalam negeri tidak mencukupi untuk 

melakukan pembangunan karena besarnya tabungan domestik masih kurang 

dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga opsi atau jalan lain untuk 

memenuhi kebutuhan negara dengan cara investasi dari luar negeri. Dana dari luar 

negeri dapat diperoleh dari hutang luar negeri atau PMA. Secara umum, PMA 

atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan 

kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri 

yang dapat mengakibatkan penumpukan utang dalam jangka panjang yang pada 

akhirnya akan menjadi beban bagi anggaran di negara, karena berkewajiban untuk 

membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Investasi asing diharapkan sebagai 

penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia (Ambarsari & Purnomo, 2005). 

Melalui Penanaman Modal Asing dapat memberikan kontribusi yang 

dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing 

maupun domestik merupakan langkah awal kegiatan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Modal yang cukup akan membawa pada pertumbuhan 

ekonomi dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya bagi para 

pengusaha yang membutuhkan dukungan dana untuk mengembangkan usahanya.  

Masuknya Penanaman Modal Asing tidak hanya berupa modal tetapi 

adanya transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan yang lebih maju, serta 

adanya pembukaan lapangan kerja baru. Negara maju cenderung memiliki modal 

dan teknologi yang canggih, sedangkan negara berkembang memiliki sumber 

daya yang modal dan sumber daya alam yang melimpah. Untuk melakukan 

peningkatan pembangunan di negara berkembang diperlukan adanya modal 
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seperti dana, skill, dan teknologi untuk mengolah sumber daya yang ada. 

Sedangkan negara maju selaku pihak penanam modal membutuhkan bahan baku, 

tenaga kerja, pasar, jaminan keamanan, serta kepastian hukum untuk 

mengembangkan atau memperluas jaringan usahanya guna meningkatkan 

profitnya. Maka dari itu untuk mewujudkan kepentingan tersebut kedua negara 

harus mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan.  

Tabel 1. 1  

Data Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia 

Tahun PMA 

2003 13 207,20 

2004 10 279,80 

2005 8 916,90 

2006 5 977,0 

2007 10 341,4 

2008 14 871,4 

2009 10 815,2 

2010 16 214,8 

2011 19 474,5 

2012 24 564,7 

2013 28 617,5 

2014 28 529,7 

2015 29 275,9 

2016 28 964,1 

2017 32 239,8 

2018 29 307,9 

2019 28 208,8 

2020 28 666,3 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dari tabel 1.1, terlihat bahwa rata-rata Penanaman Modal Asing (PMA) di 

Indonesia mengalami fluktuasi. Fluktuasi adalah keadaan atau kondisi yang tidak 

tetap atau berubah-ubah. Dalam penelitian ini perubahan cenderung mengalami 

kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2003 nilai PMA sebesar Rp.13.207,20 Juta 



4 

 

 

 

US$ dan mengalami penurunan pada tahun 2004 sebesar Rp.10.279,80 Juta US$. 

Pada tahun 2006 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp. 5.977,0 Juta 

US$. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang tinggi  sebesar Rp.16.214,8 

Juta US$. Pada tahun 2011 sampai pada tahun 2015 selalu mengalami 

peningkatan, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.28 964,1 

Juta US$. Pada tahun 2017 mengalami  peningkatan sebesar Rp.32 239,8 Juta 

US$. Lalu pada tahun 2018 sebesar Rp.29 307,9 Juta US$, sedangkan tahun 2019 

sebesar Rp.28 208,8 Juta US$ dan pada tahun 2020 sebesar Rp.28 666,3 Juta US$. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi PMA di Indonesia yaitu inflasi, kurs 

dan suku bunga.  

Menurut Soebagiyo (2012), inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat 

harga barang dan jasa secara umum mengalami peningkatan. Salah satu fenomena 

moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-

barang secara umum, yang berarti adanya penurunan nilai uang. Tingkat inflasi 

yang tinggi menyebabkan barang dan jasa menjadi kurang kompetitif yang 

menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan menurun, yang 

pada akhirnya akan menghambat investasi baru yang masuk ke Indonesia. 

Tingginya tingkat inflasi akan mengakibatkan menurunnya jumlah Penanaman 

Modal Asing Langsung yang masuk ke Indonesia. 

Pada masa inflasi yang tinggi, nilai barang akan terus naik (semakin 

mahal), sedangkan nilai uang dan daya beli akan semakin turun. Oleh karena itu, 

pada masa inflasi yang tinggi para pemilik modal memilih menyelamatkan uang 

mereka dengan cara membeli harta-harta tetap dan benda-benda berharga lainnya. 

Kondisi inflasi yg rendah dan stabil menjadi iklim yang baik bagi para investor 
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asing menanamkan modalnya di suatu negara. Hal ini karena inflasi yang rendah 

akan dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan 

nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan 

meningkatkan investasi. 

Nilai tukar merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi 

stabilitas suatu perekonomian. Mengetahui nilai tukar suatu mata uang akan 

memungkinkan kita untuk membandingkan harga barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh berbagai negara. Risiko nilai tukar dalam penanaman modal asing lebih rumit 

dikarenakan perusahaan berinvestasi dalam aktiva berdenominasi mata uang 

asing. Perusahaan yang melakukan penanaman modal di suatu negara akan 

mengembalikan aliran keuntungannya dalam mata uang negara asal perusahaan. 

Dengan terdepresiasinya kurs rupiah akan mengakibatkan biaya yang akan 

ditanggung perusahaan semakin besar sehingga akan menekan tingkat keuntungan 

yang diperoleh perusahaan. 

Suku bunga adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

kebijaksanaan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan 

kepada publik. Terjadinya peningkatan suku bunga mengakibatkan investasi akan 

mengalami suatu penurunan dan begitu sebaliknya, apabila suku bunga turun 

sehingga investasi akan mengalami suatu peningkatan hal ini dikarenakan biaya 

dari investasi mengalami penurunan (Ernita, Amar, & Syofyan, 2013). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Moneter 

Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia”.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 

Indonesia tahun 2003-2020 

2. Bagaimana pengaruh kurs terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 

Indonesia tahun 2003-2020 

3. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) 

di Indonesia tahun 2003-2020 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap Penanaman Modal Asing 

(PMA) di Indonesia tahun 2003-2020 

2. Untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) 

di Indonesia tahun 2003-2020 

3. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap Penanaman Modal Asing 

(PMA) di Indonesia tahun 2003-2020 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi:  

1. Penulis  

a) mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama ini. 
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b) Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan 

ilmu pengetahuan lebih tentang faktor yang mempengaruhi penanaman 

modal asing. 

2. Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan tamban 

data kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai penanaman 

modal asing (PMA). 

3. Pihak Lain  

Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan 

dalam mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs, dan 

suku bunga terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Tahun 2003-

2020 adalah menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan teknik 

Partial Adjustment Model (PAM) atau Penyesuaian Parsial Model. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini memodifikasi jurnal Sanjaya, Wimba, & 

Kawiana (2019)  yakni sebagai berikut:  

 

di mana: 

PMA  = Penanaman Modal Asing (Juta US$) 

INF  = Inflasi (%) 

Kurs  = Kurs (Rupiah)  

SB  = Suku Bunga (%)  

  = (1 - ); 0 <  < 1;  = koefisien penyesuaian (adjustment) 

0  = 0 ; konstanta jangka pendek 
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1…3 = 1 … 3; konstanta regresi jangka pendek 

0  = Konstanta jangka panjang 

1…3 = Koefisien regresi jangka panjang 

v  = Unsur kesalahan (error term) 

t  = Tahun ke t 

log  = Operator logaritma natural (ln) 

 

E.2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini adalah 

melalui studi kepustakaan. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), Bank Indonesia (BI) dan sumber-sumber lain untuk melengkapi penelitian 

ini. Data sekunder ini berbentuk data runtun waktu (time series) pada tahun 2003-

2020. Data tersebut meliputi data Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai 

variabel dependen, sedangkan data inflasi, kurs dan suku bunga sebagai variabel 

independen. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung 

dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Skripsi ini 

disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang yang menampilkan landasan 

pemikiran secara garis besar alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah 

berisi mengenai rumusan masalah terkait tentang penanaman modal asing dan 

pengaruhnya. Tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan hal yang 

diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini. Dan terakhir pada bab ini yaitu 
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sistematika penulisan yang menjelaskan ringkasan materi yang akan dibahas pada 

setiap bab yang ada dalam skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori dan 

menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil 

penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka 

pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat 

permasalahan yang akan diteliti. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk 

yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi 

deskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. 

Hasil penelitian mengungkapkan interpretasi untuk memaknai implikasi 

penelitian.  
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BAB V: PENUTUP  

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari 

pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan 

anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dalam penelitian ini. 




