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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut 

perekonomian terbuka di mana dalam menjalankan perekonomiannya, 

pemerintah tidak luput akan adanya interaksi dari pihak swasta ataupun 

negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tentu memerlukan pembiayaan 

yang cukup besar untuk membangun  perekonomian yang merata dan 

sejahtera bagi rakyatnya seperti yang ditegaskan  di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, maka pembangunan 

disetiap propinsi maupun  nasional mengarah pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Tiap propinsi membutuhkan pembangunan dalam bentuk sarana 

dan prasarana fisik untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomian. 

Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan akan fasilitas 

tempat tinggal maupun fasilitas kegiatan ekonomi yang semakin tinggi, maka 

terpenuhinya tempat tinggal dengan berbagai kelas, gedung, pabrik, 

perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan merupakan perwujudan 

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi 

dan industri, khususnya di daerah perkotaan, yang semakin pesat perlu 

didukung dengan sistem pengembangan pemukiman yang baik. 

Perkembangan kegiatan dibidang perekonomian, industri dan sektor-sektor 
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lainya memerlukan sarana dan prasarana, khususnya dibidang pemukiman, 

agar dapat tumbuh selaras dalam suatu pengembangan wilayah yang 

terencana, karena pertumbuhan industri akan mempercepat pertumbuhan 

penduduk yang ingin mencari kerja. Pertumbuhan tersebut menyebabkan 

kompleksitas permasalahan pemukiman di daerah perkotaan yang padat 

penduduk (Usahawan Indonesia, 1991:21). 

Saat ini, Indonesia belum mampu untuk menyediakan seluruh dana 

pembangunan tersebut salah satu  penyebabnya adalah besarnya tabungan 

domestik masih kurang memenuhi investasi yang dibutuhkan. Sebagai mana 

yang disebutkan oleh Sri Sumarni (2007) kesenjangan antara tabungan 

domestik dan kebutuhan investasi (saving investment gap) yang diperlukan 

dalam mencapai satu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, mengharuskan 

pemerintah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain. Oleh karena itu, 

pemerintah selain menggali sumber pembiayaan dalam negeri juga 

melakukan kebijakan dalam mendapatkan sumber-sumber dana dari luar 

negeri, diantaranya adalah pinjaman luar negeri, penanaman modal asing, dan 

hibah. 

Jika pemerintah suatu negara terus-menerus mengandalkan utang luar 

negeri dalam menutupi defisit dana yang dibutuhkan dalam pembangunan, 

maka 2 hal ini akan mengakibatkan penumpukan utang dalam jangka panjang 

dan akhirnya akan menjadi beban tersendiri yang harus ditanggung oleh 

negara tersebut.  
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Pada masa krisis ekonomi yang mengguncang Asia Tenggara pada 

tahun 1997-1998,  perekonomian  Indonesia sudah kembali menunjukkan  

laju pertumbuhan ekonomi yang positif  pada tahun berikutnya yaitu tahun 

1999, namun hingga saat ini pertumbuhannya rata-rata per tahun relatif masih 

lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti 

Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan rata-rata per tahun yang pernah dicapai oleh pemerintahan Orde 

Baru, khususnya pada periode 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Menurut 

Tulus Tambunan (2006) salah satu penyebabnya adalah masih belum 

intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama 

dalam bentuk penanaman modal asing langsung. Padahal era  Orde Baru  

membuktikan bahwa investasi, khususnya investasi asing langsung, 

merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama melihat 

kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, 

diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia selama Orde Baru 

sebagian besar karena kehadiran investasi asing langsung di Indonesia. 

Mudrajad Kuncoro (2009) dalam bukunya menuliskan bahwa untuk 

menunjukan  kinerja dan potensi suatu negara terhadap PMA dengan melihat 

berbagai indikator, salah satunya adalah indikator makro ekonomi, United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) sejak tahun 1998 

membuat suatu matriks yang dibagi dalam empat bagian, yaitu (1) front 

runner; yaitu negara dengan kinerja dan potensi PMA yang tinggi, (2) above 
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potential; yaitu negara dengan potensi PMA yang rendah namun memiliki 

kinerja PMA yang tinggi, (3) below potential; yaitu negara dengan potensi 

PMA yang tinggi namun memiliki kinerja PMA yang rendah, (4) under 

performers; yaitu negara dengan potensi dan kinerja PMA yang rendah. Pada 

periode 2004-2006, Indonesia merupakan negara yang paling lemah dalam 

pengelolaan PMA, sementara posisi Brunei Darussalam, Malaysia, 

Singapura, Thailand dan Vietnam berada pada kategori front runners. Oleh 

karena itu, untuk mendorong masuknya investasi langsung yang lebih besar 

masuk ke Indonesia, maka akan dilakukan penelitian tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia tahun 2011-2013. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap investasi di Indonesia tahun 2011-

2013? 

2. Bagaimana pengaruh BI rate terhadap investasi di Indonesia tahun 2011-

2013? 

3. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap investasi di 

Indonesia tahun 2011-2013? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini tentang investasi di Indonesia dari tahun 2011.1 sampai 

2013.12. 
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2. Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari investasi, inflasi, BI 

rate dan Produk Domestik Bruto. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap investasi di 

Indonesia tahun 2011-2013 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh BI rate terhadap investasi di 

Indonesia tahun 2011-2013 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto 

terhadap investasi di Indonesia tahun 2011-2013 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Pemerintah,  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  

yang berguna dalam menentukan kebijakan-kebijakan disektor Investasi. 

2. Bagi  peneliti  yang  lain  dapat  dijadikan  bahan  perbandingan  dan  

bahan -bahan diskusi penelitian selanjutnya. 

 

 


