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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2007 menyebutkan bahwa “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 

asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Menurut Marsela 

(2014:78) investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan 

oleh seorang investor dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari tempat 

menanam modal tersebut. Keuntungan dari penanaman modal yang dilakukan oleh 

seorang investor tidak hanya dirasakan oleh investor itu sendiri tetapi dapat 

dirasakan juga oleh masyarakat dan daerah tempat investor tersebut menanamkan 

modalnya. Keuntungan yang dapat dirasakan oleh daerah tempat investasi adalah 

adanya suntikan dana yang dapat digunakan sebagai dana tambahan untuk 

mempercepat pembangunan di daerah tersebut.  

Investasi merupakan faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi 

baik pada tingkat nasional maupun regional. Investasi bisa dikatakan sebagai salah 

satu aspek yang memberikan multiplier effect dalam kegiatan ekonomi. Sebagai 

contoh, ketika lembaga negara atau swasta melakukan investasi di sektor 

manufaktur lalu menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan hingga dapat 

berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja agar memberikan pendapatan bagi 

masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. 
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Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi iklim investasi yang ada di 

Indonesia baik itu dari segi penanaman modal dalam negeri (PMDN) ataupun 

penanaman modal asing (PMA). Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut 

stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur 

dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan, dan pelabuhan), berfungsinya 

sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi 

dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good 

governance termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan 

pemerintah (Tambunan, 2006 dalam Zaenuddin, 2009:156-157). 

 

Gambar 1.1 Realisasi Total Investasi di Beberapa Provinsi yang Ada  

di Indonesia pada Tahun 2018-2021 dalam Miliar Rupiah 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (data diolah) 

 

Data di atas merupakan data total realisasi penanaman modal dari beberapa 

provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Dapat kita lihat 

pada gambar 1.1 realisasi penanaman modal yang ada di Provinsi Jawa Barat dari 
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tahun 2018 sampai tahun 2021 mempunyai total investasi yang tinggi namun 

cenderung mengalami fluktuasi dengan persentase kenaikan yang kecil apabila 

dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 

mempunyai total investasi sebesar Rp 122.988,20 Milyar, kemudian meningkat 

pada tahun 2019 menjadi Rp131.036,20 Milyar, lalu menurun menjadi 

Rp119.015,50 Milyar pada tahun 2020 sebagai dampak masuknya pandemi covid-

19 ke Indonesia, dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi Rp134.399,50 

Milyar sebagai tanda pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Dapat kita lihat 

pada gambar di atas selain Provinsi Jawa Barat terdapat juga provinsi lain yang 

dijadikan sebagai perbandingan dalam hal penerimaan investasi, seperti Provinsi 

Jawa Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadikan 

perbandingan sebab total investasi yang masuk ke daerah tersebut selalu naik dari 

tahun ke tahunnya termasuk di tengah kondisi pandemi covid-19.  

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 mempunyai total penerimaan 

investasi sebesar Rp 52.641,10 Milyar rupiah, kemudian meningkat menjadi Rp 

57.494,70 Miliar pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 berada pada angka Rp 

77.882,60 Miliar, dan terakhir pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp78.938,20 Milyar. 

Provinsi Riau pada tahun 2018 mempunyai total investasi sebesar 

Rp23.794,40 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 40.665,20 Miliar pada tahun 

2019, lalu pada tahun 2020 menjadi Rp49.322,80 Milyar, dan terakhir pada tahun 

2021 berada pada angka Rp52.413,80 Milyar. 
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Sama hal nya seperti Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau, Provinsi 

Sulawesi Tenggara juga mempunyai total investasi yang terus meningkat dari tahun 

ke tahunnya yaitu pada tahun 2018 mempunyai total investasi sebesar Rp11.347,40 

Milyar kemudian meningkat menjadi Rp17.557,10 Milyar pada tahun 2019, lalu 

pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp 20.758,70 Miliar, dan terakhir 

pada tahun 2021 berada pada angka Rp27.399,20 Milyar. 

Selain itu ada juga Provinsi Kalimantan Utara yang dijadikan sebagai 

perbandingan, sebab mempunyai persentase kenaikan total penerimaan investasi 

yang signifikan yaitu pada tahun 2019 mempunyai total penerimaan investasi 

sebesar Rp5.535,90 Milyar dimana mempunyai kenaikan lebih dari 100% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mempunyai total penerimaan 

investasi sebanyak Rp2.330,80 Milyar.  

Berdasarkan data di atas total investasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 

sampai tahun 2021 tidak lebih baik apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa 

Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai total 

penerimaan investasi yang selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Dan juga tidak 

lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara apabila dilihat dari 

persentase kenaikan total penerimaan investasinya. Berdasarkan hal tersebut, maka 

total penerimaan investasi yang ada di Provinsi Jawa Barat harus ditingkatkan lagi 

dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga 

memberikan kemudahan bagi investor dan menarik lebih banyak minat untuk 

berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. 
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Total penerimaan investasi di suatu wilayah dipengaruhi oleh banyak faktor, 

sehingga apabila ingin meningkatkan investasi di suatu wilayah maka harus 

memperhatikan faktor-faktor tersebut. Tingkat inflasi, tingkat suku bunga kredit, 

pdrb, dan kurs Rupiah terhadap mata uang asing merupakan beberapa faktor yang 

harus diperhatikan oleh pemerintah karena sering dijadikan pertimbangan oleh 

investor ketika akan melakukan investasi di suatu wilayah.  

Indikator pertama yang digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil 

keputusan oleh para pelaku ekonomi dalam menilai kondisi perekonomian di suatu 

negara adalah tingkat inflasi. Oleh karena itu, keputusan seorang investor untuk 

melakukan investasi di suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang ada di 

daerah tersebut (Marsela, 2014:78). 

Inflasi yang terjadi di suatu daerah dapat menimbulkan efek negatif dan efek 

positif. Efek positif yang timbul dari inflasi adalah adanya kenaikan tingkat 

produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang sering mendahului 

kenaikan upah sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan akan 

meningkat. Terlepas dari efek positif yang ditimbulkan oleh inflasi, adapun efek 

negatifnya yaitu apabila terjadi hiperinflasi, yaitu ketika laju inflasi di suatu daerah 

tidak dapat dikendalikan sehingga nilai inflasi menjadi tinggi dan berimbas pada 

nilai uang riil yang dapat turun secara drastis lalu masyarakat cenderung tidak akan 

mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan 

turunnya produksi barang pada akhirnya akan menghambat investasi baru (Dewi & 

Cahyono, 2016:2). Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi yang baik bagi suatu 
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daerah bukanlah inflasi yang nilainya turun dari waktu ke waktu, bukan pula yang 

terus meningkat setiap waktu, tetapi inflasi yang baik adalah yang nilainya stabil.  

 

Gambar 1.2 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 dalam 

Persentase 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat  

 

Apabila dilihat dari gambar 1.2 inflasi yang ada di Provinsi Jawa Barat 

mempunyai nilai yang cenderung menurun dari tahun ke tahunnya. Dapat kita lihat 

pada tahun 2018 inflasi yang ada di Provinsi Jawa Barat berada pada angka 3,54%, 

selanjutnya menjadi 3,21% pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 berada pada 

angka 2,18%, dan yang terakhir berada pada angka 1,69% pada tahun 2021. Naik 

turunnya tingkat inflasi dipengaruhi oleh harga barang yang berada di pasar. 

Contohnya seperti inflasi yang terjadi pada tahun 2021, merupakan inflasi yang 

paling rendah dalam empat tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

produk seperti beras, bawang merah, cabai merah, dan mobil yang mengalami 

deflasi. 
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Pada dasarnya hubungan antara tingkat inflasi dengan investasi atau 

penanaman modal adalah negatif yang berarti bahwa pada saat tingkat inflasi 

mengalami peningkatan maka nilai investasi akan menurun hal tersebut 

dikarenakan akan diperlukan lebih banyak anggaran karena nilai mata uang sedang 

melemah. Begitupun sebaliknya, jika tingkat inflasi menurun maka nilai investasi 

akan bertambah.  

Faktor lain yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal 

pada suatu negara atau daerah adalah tingkat suku bunga kredit yang berlaku pada 

daerah tersebut. Tingkat suku bunga kredit merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi iklim dunia investasi. Tinggi rendahnya suku bunga kredit akan 

berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya investor yang akan berinvestasi di 

suatu daerah. Jika suku bunga kredit tinggi maka investasi akan menurun sedangkan 

jika tingkat suku bunga kredit rendah maka investasi akan meningkat.  

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 

(P. Dewi & Triaryati, 2015) juga menyebutkan bahwa tingkat suku bunga kredit 

berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung atau foreign direct 

investment (FDI) yang berarti semakin tinggi tingkat suku bunga kredit maka minat 

investor untuk menanamkan modal pada daerah tersebut akan menurun. Hal 

tersebut disebabkan karena ketika tingkat suku bunga kredit tinggi maka investor 

harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk menutupi biaya modal yang 

ikut meningkat, sehingga keuntungan yang didapatkan akan berkurang. Begitupun 

sebaliknya, apabila tingkat suku bunga kredit turun maka akan merangsang investor 
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untuk melakukan investasi pada suatu daerah karena tingkat suku bunga kredit yang 

rendah akan memberikan keuntungan yang lebih besar.  

Berikut merupakan data tingkat suku bunga kredit bank umum tahun 2018-

2021: 

 

Gambar 1.3 Tingkat Suku Bunga Kredit Tahun 2018-2021 dalam Persentase 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (data diolah) 

 

Dari gambar 1.3 di atas dapat kita lihat tingkat suku bunga kredit mengalami 

penurunan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat suku bunga kredit 

berada pada angka 10,38%, kemudian mengalami penurunan menjadi 9,9% pada 

tahun 2019, lalu pada tahun 2020 berada pada angka 8,88%, dan terakhir pada tahun 

2021 juga mengalami penurunan sehingga membuat tingkat suku bunga kredit 

berada pada angka 8,35%. 

Selanjutnya yang menjadi indikator pertimbangan investor dalam 

melakukan penanaman modal yaitu PDRB. PDRB (produk domestik regional 

bruto) merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai alat untuk 
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melihat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. PDRB dapat diartikan juga 

sebagai keseluruhan nilai tambah yang timbul dari total keseluruhan sektor 

perekonomian yang ada pada suatu daerah. Selain itu, PDRB berfungsi memberikan 

gambaran dari hasil kegiatan atau aktivitas perekonomian di suatu wilayah. 

Aktivitas tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat 

pada umumnya dalam suatu rentang waktu tertentu atau biasanya setiap rentang 

waktu satu tahun. Oleh karena itu, secara tidak langsung PDRB dapat digunakan 

sebagai suatu indikator dalam menilai hasil pembangunan perekonomian di suatu 

daerah (Marsela, 2014:78). 

Tujuan dari menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) adalah 

sebagai salah satu indikator yang dapat membantu dalam membuat suatu kebijakan 

pada daerah yang bersangkutan, selain itu dapat pula menjadi acuan untuk evaluasi 

hasil pembangunan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, PDRB merupakan 

jumlah nilai tambah dari keseluruhan sektor perekonomian yang ada pada suatu 

daerah termasuk upah dan gaji, bunga, sewa tanah, pajak tidak langsung, 

penyusutan, serta keuntungan. 

Produk domestik regional bruto (PDRB) juga merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi penanaman modal di suatu daerah karena pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah merupakan cerminan kondisi dan potensi yang ada pada 

daerah tersebut. Apabila nilai PDRB pada suatu daerah meningkat setiap tahunnya, 

maka menandakan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut baik dan berpotensi 

untuk dapat lebih berkembang kedepannya. Hal tersebut bisa menjadi salah satu 

faktor yang menarik minat investor untuk berinvestasi pada suatu daerah. 
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 Berikut merupakan data PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021: 

 

Gambar 1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 dalam Miliar Rupiah 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat  

 

Berdasarkan gambar 1.4 PDRB di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 

mengalami peningkatan yaitu dari Rp1.430.710,10 Milyar menjadi Rp1.504.776,30 

Milyar pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp1.472.826,14 

Miliar pada tahun 2020, hal tersebut sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang 

masuk ke Indonesia dan memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan-

pembatasan kegiatan yang akhirnya berdampak pada perekonomian salah satunya 

karena daya beli masyarakat yang menurun. Terakhir pada tahun 2021 total pdrb 

Provinsi Jawa Barat kembali meningkat menjadi Rp1.507.764,39 Miliar sebagai 

dampak dari kebijakan pemerintah yang semakin baik dalam menghadapi Covid-

19 seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, memberikan bantuan 

terhadap UMKM yang terdampak pandemi, dan lain-lain. Hal ini membuat 

perekonomian mulai berkembang kembali. 
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Faktor terakhir yang mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di 

suatu daerah atau negara adalah nilai tukar. Nilai tukar adalah jumlah nominal uang 

suatu negara yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang negara lain. Variabel 

nilai tukar ini cenderung berpengaruh terhadap penanaman modal asing. Menurut 

the currency areas hypothesis theory perusahaan asing yang memiliki nilai tukar 

yang lebih kuat cenderung akan menjadi investor atau berinvestasi pada negara 

yang mempunyai mata uang lemah, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari risiko kerugian (Sukirno, 2014 dalam Sari & Baskara, 2018:4008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Baskara (2018:4023) 

menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi 

asing langsung foreign direct investment yang ada di Indonesia, yang berarti ketika 

nilai tukar Dolar Amerika menguat maka akan merangsang investor asing untuk 

berinvestasi di Indonesia hal itu karena akan lebih banyak Rupiah yang didapatkan 

oleh para investor tersebut begitu pula sebaliknya, apabila Dolar Amerika melemah 

maka akan mengurangi gairah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia 

karena jumlah Rupiah yang didapat akan berkurang. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Yulida et al., (2019:686) menyebutkan bahwa ketika uang di suatu 

negara melemah (terdepresiasi) maka investasi yang ada pada negara tersebut akan 

meningkat begitupun sebaliknya. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat 

Goldberg dalam Yulida et al., (2019:687) yang menyebutkan bahwa hubungan 

antara nilai tukar (kurs) terhadap investasi adalah negatif,  hal tersebut disebabkan 

karena pada saat kurs mengalami depresiasi upah dan biaya produksi akan menurun 
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sehingga menarik minat investor karena berkesempatan mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar. 

Berikut merupakan data nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap Dolar Amerika 

pada tahun 2018-2021: 

 

Gambar 1.5 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat  

Tahun 2018-2021 dalam Rupiah 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (data diolah) 

  

Dapat kita lihat pada gambar 1.5 merupakan nilai tukar Rupiah terhadap 

Dolar Amerika. Pada tahun 2018 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika berada 

pada angka Rp 14.481 per 1 US$, kemudian pada tahun 2019 menguat menjadi 

Rp13.901 per 1US$, lalu kembali melemah menjadi Rp 14.105 per 1 US$ pada 

tahun 2020, dan terakhir kembali mengalami depresiasi menjadi Rp 14.269 per 1 

US$ pada tahun 2021. Naik dan turunnya nilai tukar ini tidak hanya dipengaruhi 

oleh perekonomian dalam dan luar negeri saja, tetapi faktor lain seperti faktor sosial 

dan politik baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri ikut mempengaruhi 

nilai tukar rupiah.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku 

Bunga Kredit, Produk Domestik Regional Bruto, dan Kurs terhadap Investasi 

di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, produk domestik 

regional bruto, dan kurs secara parsial terhadap investasi di Provinsi Jawa Barat 

tahun 2007-2021 ? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, produk domestik 

regional bruto, dan kurs secara bersama-sama terhadap investasi di Provinsi 

Jawa Barat tahun 2007-2021 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, produk 

domestik regional bruto, dan kurs secara parsial terhadap investasi di Provinsi 

Jawa Barat tahun 2007-2021. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, produk 

domestik regional bruto, dan kurs secara bersama-sama terhadap investasi di 

Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021. 
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1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan 

yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi terutama mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi investasi di Provinsi Jawa Barat seperti tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga kredit, produk domestik regional bruto, dan kurs. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan kepada 

permasalahan yang terjadi secara nyata serta penelitian ini juga diharapkan  dapat 

menjadi pengalaman yang berharga selama belajar di universitas. 

b. Bagi peneliti lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber rujukan untuk 

peneliti lain dalam membuat penelitian atau melakukan penelitian lanjutan. 

Khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

investasi di Provinsi Jawa Barat. 

c. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat digunakan 

oleh pemerintah sebagai bahan referensi dalam pembuatan dan pengambilan 
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kebijakan, terutama kebijakan seputar inflasi, suku bunga kredit, produk domestik 

regional bruto, dan kurs. 

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan data sekunder time series dengan data yang 

digunakan berasal dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia 

(BI), dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. 

1.5.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang dibuat oleh penulis berada pada rentang waktu bulan 

Oktober 2021 sampai dengan akhir bulan Juli 2022, dengan uraian kegiatan sebagai 

berikut:
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Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

2021 2022 

Oktobe

r 

Novembe

r 

Desember Januar

i 

Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 Pengajuan Judul 
          

2 
Penyusunan 

Usulan Penelitian  

          

3 
Seminar Usulan 

Penelitian 

           

4 
Pengumpulan  

Data 

          

5 Analisis Data           

6 
Penyusunan 

Skripsi 

          

7 
Sidang 

Komprehensif 

          

8 Revisi Skripsi           

 


