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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Stabilitas ekonomi secara keseluruhan yang membentuk fondasi 

perekonomian yang kuat tidak cukup hanya didukung oleh konsumsi, melainkan 

juga harus didukung oleh investasi yang tinggi. Menurut Sarwedi (2002), 

menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana 

yang besar untuk menjalankan pembangunan nasional, karena Indonesia masih 

mencari dana untuk pembangunan dalam upaya menyetarakan pembangunan di 

berbagai sektor dari negara maju, di tingkat regional maupun global. Oleh karena 

itu Indonesia memanfaatkan sumber Investasi Asing Langsung (foreign direct 

investment) untuk pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah 

satu indikator pertumbuhan ekonomi menurut Todaro (2000) adalah akumulasi 

modal (capital accumulation) atau pembentukan modal (capital formation), 

bahwa akumulasi modal atau pembentukan modal terjadi apabila sebagian 

pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar 

output dan pendapatan dikemudian hari. Tujuan memperbesar output yakni 

melaksanakan pembangunan infrastruktur guna penunjang kegiatan 

perekonomian, seperti infrastruktur jalan sebagai jalur transportasi untuk 

pendistribusian produk dan jasa sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

sekaligus menjadi daya tarik untuk berinvestasi begitupun dengan tingkat laju 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga yang akan menentukan tinggi rendahnya 

investor dalam menanamkan modalnya. Menurut Situmorang (2011) Infrastruktur 
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merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung investasi dan 

dunia bisnis. Dalam memeringkat kemampuan daya saing suatu negara, 

infrastruktur digunakan sebagai salah satu aspek penilaian yang akan menarik 

para investor asing sebanyak mungkin, hal tersebut akan menghasilkan 

pembentukan modal bersumber dari investor asing yang mampu menyediakan 

modal cukup besar. Berikut adalah grafik perkembangan Penanaman Modal Asing 

di Indonesia per tahun 2015-2019. 

 

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal  

Gambar 1.1 PMA di Indonesia Tahun 2015-2019 (US$ Juta) 

 

Berdasarkan data pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan 

Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 

29.275,96 US$ hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2014 sebesar 28.529,70 US$ Juta lalu mengalami penurunan di tahun 2016 

sebesar 28.964,1 US$ Juta. Pada tahun 2017 meningkat cukup besar yakni sebesar 

32.239,8 US$ Juta dengan pertumbuhan sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya, 

dan mengalami penurunan kembali di tahun 2018 dengan realisasi sebesar 
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29.307,91 US$ Juta dan terjadi penurunan cukup tinggi pada tahun 2019 sebesar 

28.208,70 US$ Juta.  Pertumbuhan realisasi PMA pada tahun 2015 sampai tahun 

2019 terjadi penurunan tertinggi di tahun 2016 dan di tahun 2019 sebesar -0,01%. 

Pertumbuhan Realisasi PMA pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami 

fluktuasi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, salah satunya adalah 

hambatan dalam negeri, menurut (Komite Pemantauan Otonomi Daerah : 2019) 

dengan adanya kebijakan baru yakni kebijakan online single submission (OSS) 

yaitu sistem pelayanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik yang eksekusinya 

tidak berjalan karena banyak kementerian dan lembaga yang belum terhubung, 

serta belum meratanya informasi kepada pemerintah provinsi seluruh Indonesia, 

terutama di tingkat daerah. KPPOD melakukan Tata Kelola Ekonomi Daerah 

(TKED) menemukan masalah dengan sistem OSS yaitu perlu mematangkan 

infrastruktur pendukung akses telekomunikasi seperti komputer dan internet, 

sumber daya manusia, anggaran dan sosialisasi terkait dengan OSS sehingga lebih 

optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan realisasi per Provinsi pun 

mengalami fluktuasi.. 

Kuncoro (2009) mengungkapkan bahwa untuk menunjukkan kinerja dan 

potensi suatu negara terhadap Penanaman Modal Asing adalah dengan melihat 

berbagai indikator, salah satunya adalah indikator makro ekonomi. Inflasi adalah 

naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak 

sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, 

pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh 

masyarakat (Putong, 2002:147). Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan barang 

dan jasa menjadi kurang kompetitif yang menyebabkan keuntungan yang 
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diperoleh oleh perusahaan akan menurun, pada akhirnya akan menghambat 

investasi baru. Oleh sebab itu semakin tinggi tingkat inflasi akan mengakibatkan 

menurunnya jumlah Penanaman Modal Asing Langsung yang masuk ke 

Indonesia. Berikut adalah grafik perkembangan Inflasi Indonesia tahun 2015-

2019: 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Gambar 1.2 Inflasi Indonesia Tahun 2015-2019 (Persen) 

Berdasarkan data pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di 

Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Inflasi pada tahun 

2015 sebesar 3,35%. Kemudian pada tahun 2016 inflasi mengalami penurunan 

sebesar 3,02%. Pada tahun 2017 inflasi sangat tinggi mencapai 3,61%. Penyebab 

utama inflasi pada tahun 2017 karena kenaikan tarif listrik yang berkontribusi 

sebesar 0,81%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 

3,13%. Terakhir tahun 2019 inflasi juga mengalami penurunan sebesar 2,72%. 

Rendahnya inflasi ini disebabkan daya beli masyarakat melemah, akibatnya 

permintaan terhadap barang turun sehingga para pedagang tidak menaikan harga. 
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Selain Inflasi, besarnya suku bunga suatu negara juga diyakini memiliki 

pengaruh terhadap investasi. Terjadinya investasi harus mempertimbangkan 

besarnya suku bunga, apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian 

modal, maka investasi yang akan direncanakan tidak menguntungkan, oleh karena 

itu rencana investor asing untuk melakukan investasi tidak melakukan 

ekspansinya atau membatalkan rencana pembangunan perusahaan baru di negara 

penerimanya. Berikut adalah grafik perkembangan Suku Bunga Indonesia tahun 

2015-2019: 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Gambar 1.3 Suku Bunga Indonesia Tahun 2015-2019 (Persen) 

Berbagai teori ekonomi menjelaskan bahwa investasi merupakan fungsi dari 

tingkat bunga. Meningkatnya tingkat bunga akan mengakibatkan berkurangnya 

pengeluaran investasi, dan sebaliknya menurunnya tingkat bunga akan 

mengakibatkan bertambahnya pengeluaran investasi. Sukirno (2002) mengatakan 

bahwa tingkat suku bunga adalah faktor yang menentukan besar kecilnya investasi 
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yang dilakukan oleh masyarakat. Menurunnya tingkat suku bunga akan 

meningkatkan permintaan investasi. Suku bunga yang tinggi merupakan hambatan 

bagi pertumbuhan sektor swasta maupun sektor publik. Oleh karena itu suku 

bunga rendah merupakan syarat penting untuk mendorong investasi.  

Capaian realisasi penanaman modal asing tahun 2018 dan 2019 ini 

merupakan cerminan dari upaya tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sampai 2019 

terdapat kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu berimbas 

pada perlambatan investasi di tahun ini, disamping adanya hambatan dari faktor 

eksternal. Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren 

perlambatan investasi di tahun ini. Sehingga terdapat dampak terhadap realisasi 

PMA per Provinsi di Indonesia. Mengingat bahwa Provinsi Jawa Barat adalah 

Provinsi yang memiliki kegiatan perekonomian yang produktif, dan didukung 

oleh pembangunan infrastruktur fisik yang memadai guna penunjang kegiatan 

perekonomian, hal tersebut menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan 

modal di Jawa Barat. Namun, hal ini akan menyebabkan tidak meratanya realisasi 

investasi di Indonesia, maka dari itu Pemerintah harus terus mengupayakan 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara merata, tidak hanya berfokus di 

Pulau Jawa saja, seperti di Pulau Kalimantan dan Papua yang kurang memiliki 

akses jalur transportasi cepat seperti jalan tol, pendistribusian tenaga listrik untuk 

penerangan yang belum merata, kurangnya akses air bersih untuk keperluan 

rumah tangga dan proses produksi, dan tidak meratanya akses telekomunikasi 

jarak jauh. Penyediaan infrastruktur merupakan komponen penting dalam 

perekonomian, dan diharapkan mampu menciptakan arus perekonomian yang 
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lancar. Berikut grafik kondisi permukaan Infrastruktur Jalan di Indonesia pada 

tahun 2014-2019: 

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Gambar 1.4 Kondisi Permukaan Jalan Keadaan Mantap Nasional Tahun 

2015-2019 (Km) 

Berdasarkan data pada Gambar 1.4 kondisi jalan nasional di Indonesia 

secara umum dalam kondisi mantap yaitu baik dan sedang, sepanjang 36.677,09 

km pada tahun 2015. Lalu, mengalami peningkatan pembangunan jalan di tahun 

2016 sepanjang 42.102,54 Km dan mengalami penurunan pembangunan jalan di 

tahun 2017 sepanjang 42.023,94 Km karena ada sedikit peningkatan atas 

pemeliharaan jalan. Di tahun 2018 mengalami peningkatan pembangunan serta 

pemeliharaan jalan sepanjang 47.017,28 Km namun mengalami penurunan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan di tahun 2019 sepanjang 32.778,18 Km. 

Hal tersebut menunjukkan pembangunan jalan dalam pemeliharaan jalan yang 

dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kualitas 

permukaan jalan nasional. Target pemerintah untuk melakukan pengembangan 
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terhadap infrastruktur tidak hanya pembangunan jalan saja, yakni ada infrastruktur 

energi yang bertujuan untuk mengefisiensikan proses produksi.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1.5 Rata-Rata Konsumsi Telekomunikasi Rumah Tangga di 

Indonesia Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) 

Berdasarkan data pada gambar 1.5 diatas, menunjukkan rata-rata konsumsi 

penggunaan produk telekomunikasi seperti telepon, akses internet, kepemilikan 

komputer oleh Rumah Tangga di Perkotaan dan Pedesaan dalam kurun waktu 

2015-2019 terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun 

mengalami jumlah rata-rata yang begitu stabil, tidak mengalami penurunan secara 

drastis namun mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2019 di 

Perkotaan maupun di Pedesaan. Bahwa Rata-rata konsumsi rumah tangga untuk 

telekomunikasi di perkotaan dan di pedesaan terus naik mengingat bahwa di era 

globalisasi kini telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi 

infrastruktur penting untuk peningkatan kualitas teknologi sehingga terciptanya 

iklim investasi. 
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Permintaan akan masuknya investasi ke suatu negara dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Menurut Sukirno (2013) terdapat beberapa faktor utama yang 

menentukan tingkat investasi adalah sebagai berikut: 1) tingkat keuntungan yang 

diramalkan akan diperoleh, 2) tingkat suku bunga, 3) ramalan mengenai keadaan 

ekonomi dimasa depan, 4) kemajuan teknologi, 5) tingkat pendapatan nasional 

dan perubahan-perubahannya, 6) keuntungan yang diperoleh perusahaaan. Selain 

faktor tersebut, tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang ada seperti 

infrastruktur jalur transportasi, energi, dan telekomunikasi  mempunyai pengaruh 

terhadap investasi yang akan masuk ke suatu negara atau wilayah. Beberapa 

penelitian terdahulu telah menganalisis hubungan antara infrastruktur dan PMA, 

yang dimana permintaan akan masuknya investasi ke suatu negara dipengaruhi 

oleh tingkat kualitas pembangunan infrastruktur. Faktor ini dapat mempengaruhi 

kelancaran distribusi output pada konsumen. Dampak dari kekurangan 

infrsatruktur serta kualitasnya yang rendah menyebabkan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya banyak 

perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Karena itulah 

infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan kondisi yang 

sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta. Infrastruktur 

berperan penting dalam peningkatan investasi serta pemerataan hasil 

pembangunan. Kajian ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk 

menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan infrastruktur yang 

memadai.  

Penanaman Modal Asing juga mempunyai manfaat lain selain dari 

tambahan modal untuk investasi, yakni dapat memperkenalkan negara 
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penerimanya dengan proses bisnis, sistem, praktek manajemen dan teknologi yang 

baru, serta sebagai penghubung ke pasar internasional. Pemerintah terus 

mengupayakan terciptanya perekonomian berbasis ekonomi digital maka dari itu, 

pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur telekomunikasi guna 

meningkatkan kualitas telekomunikasi agar kualitas telekomunikasi yang dimiliki 

Indonesia selalu terbarukan. Sistem Telekomunikasi terbaru akan menjadi daya 

tarik investor untuk mendirikan perusahaan digital, seperti perusahaan Start-Up, 

dimana perusahaan tersebut akan memberikan pelayanan-pelayan kegiatan 

perekonomian secara online. Menurut Hardiwinoto (2019) Ketersediaan 

infrastruktur pendukung sangat penting untuk kegiatan usaha. Beberapa daerah 

telah memahami pentingnya investasi bagi perekonomian daerah. Investasi 

diperlukan untuk menutup defisit pendanaan pembangunan. Memperbaiki iklim 

investasi merupakan penentu penting dalam investasi. Indonesia sebagai salah 

satu negara yang masih berkembang di Asia tentunya juga mengalami 

permasalahan yang sejalan dengan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul 

“ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN 

INFRASTRUKTUR EKONOMI TERHADAP PENANAMAN MODAL 

ASING DI INDONESIA TAHUN 2005-2019”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas maka identifikasi yang akan penulis teliti adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Infrastruktur Jalan, dan 

Infrastruktur Telekomunikasi secara parsial terhadap Penanaman Modal 

Asing di Indonesia tahun 2005-2019? 

2. Bagaimana pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Infrastruktur Jalan, dan 

Infrastruktur Telekomunikasi secara bersama terhadap Penanaman Modal 

Asing di Indonesia tahun 2005-2019? 

3. Bagaimana kepekaan Penanaman Modal Asing terhadap Inflasi, Suku 

Bunga, Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia 

tahun 2005-2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Infrastruktur 

Ekonomi terhadap Penanaman Modal Asing secara parsial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Infrastruktur 

Ekonomi terhadap Penanaman Modal Asing secara bersama. 

3. Untuk mengetahui variabel yang paling elastis antara Inflasi, Suku Bunga, 

Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Telekomunikasi mempengaruhi 

Penanaman Modal Asing dalam melakukan Investasi. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Bagi instansi pengambil keputusan terutama pemerintah, dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan perencanaan untuk memelihara stabilitas tingkat 

inflasi, penetapan tingkat suku bunga, pembangunan dan perbaikan 

infrastruktur fisik dan non fisik. 

2. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai pengetahuan dan referensi 

penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi penulis penelitian ini merupakan media untuk meningkatkan 

kemampuan analisis terhadap pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, 

pembangunan infrastruktur terhadap realisasi penanaman modal asing 

serta pengimplementasian ilmu yang didapat selama kuliah. 

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan mengakses berbagai 

website yang diperlukan untuk mendapatkan data. 

1.5.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian yang 

dilakukan dapat diselesaikan sesuai dengan matriks yang direncanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Tabel 1.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

Keterangan 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Oktober November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Pengajuan 

Judul 

                
   

Pengumpulan 

Data  

                   

Pembuatan 

Usulan 

Penelitian 

                   

Seminar  

Usulan  

Penelitian  

                   

Revisi  

Usulan  

Penelitian 

                   

Pengumpulan  

Data  

                   

Analisis  

Data  

                   

Penyusunan  

Skripsi  

                   

Sidang  

Skripsi   

                   


