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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama tiga tahun dari 2005, 2006, dan 2007 perekonomian Indonesia 

tumbuh cukup signifikan (rata-rata di atas 6%), menjadikan Indonesia saat ini 

secara ekonomi cukup dipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Hal ini 

dapat dilihat dengan diundangnya Indonesia ke pertemuan kelompok 8-plus 

(G8plus) di Kyoto Jepang pada bulan Juli 2008 bersama beberapa negara 

yang disebut BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia dan South Africa). Pada 

tahun 2008 pendapatan per kapita Indonesia sudah meliwati US$ 2.000, 

bahkan pada tahun 2009, GDP Indonesia ditetapkan di atas angka 5.000 

triliun Rupiah atau setara dengan US$ 555 milyar. Angka-angka ini cukup 

mendukung estimasi bahwa pada tahun 2015 Indonesia sudah menjadi salah 

satu raksasa ekonomi dunia dengan GDP di atas US$ 1 triliun.(Kadin-

indonesia,12:10:2010) 

Tabel 1 

PDB, PMA dan  Inflasi  

Tahun 2007 – 2009 
Tahun PDB 

(Milyar rupiah) 

% PMA 

(Milyar rupiah) 

% Inflasi 
(%) 

2007 1.055.223,30 26.40 % 40.145.8 56.9 % 6.47 
2008 1.237.839,17 17.30 % 36.546.7 -8.9 % 10.16 
2009 1.403.360,42 13.37 % 42.328.5 15.8 % 4.29  
Sumber :  Satatistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia(SEKI) 2004 - 2011 

Laju pertumbuhan PDB di Indonesia mempunyai peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
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(PDB) tahun 2009 meningkat sebesar 6,1 persen terhadap tahun 2009, terjadi 

pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi 13,5 persen dan terendah di Sektor Pertanian 

2,9 persen. Sementara pertumbuhan PDB tanpa migas tahun 2009 mencapai 

6,6 persen. 

Besaran PDB Indonesia tahun 2009 atas dasar harga berlaku mencapai 

Rp1.403.360,42 Milyar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 

2000) mencapai Rp2.310,7 triliun. Secara triwulanan, PDB Indonesia 

Triwulan IV-2009 dibandingkan dengan Triwulan III-2010 (q-to-q) menurun 

sebesar 1,4 persen, tapi bila dibandingkan dengan Triwulan IV-2009 (y-on-y) 

tumbuh sebesar 6,9 persen. (lihat tabel 1). 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menurut sisi penggunaan terjadi pada 

komponen ekspor sebesar 14,9 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto 

(PMTB) 8,5 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,6 persen, dan 

pengeluaran konsumsi pemerintah 0,3 persen. Sedangkan komponen impor 

sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 

17,3 persen. Pada tahun 2010, PDB digunakan untuk memenuhi konsumsi 

rumah tangga sebesar 56,7 persen, konsumsi pemerintah 9,1 persen, 

pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 32,2 persen, dan ekspor 

24,6 persen. Sedangkan untuk penyediaan dari impor sebesar 23,0 persen. 

PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 mencapai 

Rp27,0 juta (US$3.004,9), sementara tahun 2009 sebesar Rp23,9 juta 
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(US$2.349,6).  Penurunan prosentase PDB menjadi permasalahan yang cukup 

serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia (www.bps.go.id) 

Berdasarkan sektoral, prakiraan pertumbuhan ekonomi akan didukung 

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengakutan dan 

komunikasi, sektor listrik, gas, dan air minum. Peningkatan konsumsi 

masyarakat akan memacu pertumbuhan subsektor industri makanan, 

minuman dan tembakau, serta subsektor industri alat angkutan. Selain itu 

Penanaman modal asing menjadi salah satu penopang kenaikan GDP di 

Indonesia.namun masih terjadi permasalahan dalam hal penanaman modal 

asing. 

Sedangkan menurut (Jhingan:2000), teory keynes menyatakan bahwa 

kenaikan investasi menyebabkan kenaikan pendapatan dan karena pendapatan 

meningkat muncul lebih banyak permintaan atas barang konsumsi dan 

menyebabkan kenaikan harga secara umum yang sesuai dengan hukum 

permintaan dalam teori mikro ekonomi karena jumlah permintaan yang 

meningkat, sedangkan jumlah barang terbatas. 

Permasalahan dalam penanaman modal asing Menurut Latief (2006), 

antara lain : pertama adalah dominannya kontrol dari luar negeri, entah itu 

dari pemerintah investor luar negeri atau dari badan internasional seperti 

International Monetary Funds (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan lain-

lain. Kontrol ini seringkali sangat merugikan rakyat, baik dari segi politik 

maupun ekonomi. Yang kedua adalah terkurasnya dan rusaknya sumberdaya 

alam Indonesia (natural resources). Hal ini karena kontrak biasanya diadakan 

http://www.bps.go.id/
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sesuai dengan jumlah cadangan (deposit) di bawah tanah, sehingga ketika 

kontrak selesai yang tertinggal hanya kerusakan lingkungan.  

Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin 

Usaha Tetap PMA pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 

159 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 40.412 Milyar 

Sedangkan realisasi Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan 

Izin Usaha Tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 

sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar. 40.145.,5 milyar 

rupiah. ( lihat tabel 1). Dibandingkan dengan FDI global yang selama 2007 

mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika 

Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih 

sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke 

Amerika Serikat. Walau demikian, masuknya FDI ke Indonesia pada tahun 

2007 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan masa puncak pra krisis yaitu 

tahun 1996-1997 yang hanya mencapai US$ 2,98 miliar (1996) dan US$ 4,67 

miliar (1997). Menurut hemat penulis realisasi FDI ke Indonesia akan dapat 

lebih meningkat kalau faktor kunci untuk masuknya FDI dibenahi yaitu 

kondisi infrastruktur (www.bkpm.go.id/file_uploaded/REALISASI-

NARASI_FEB09, diakses Maret 2013) 

Namun pertumbuhan PDB tak luput dari gangguan inflasi, apabila nilai 

inflasi mengalami kenaikan akan membuat harga barang produksi ikut 

meningkat, dan hal ini akan menghambat laju pertumbuhan PDB. Dari sisi 

moneter, Bank Indonesia dengan instrument BI-rate cukup berhasil untuk 

http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/REALISASI-NARASI_FEB09
http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/REALISASI-NARASI_FEB09
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mengendalikan inflasi, khususnya core inflation sejak BI rate diterapkan pada 

tahun 2005. Namun inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga 

energi dan terganggunya masalah distribusi terutama akibat naiknya harga 

gas, premium, solar, dan makanan (volatile food) membuat tahun 2008 ini 

tingkat inflasi cukup tinggi yaitu untuk Januari-Agustus 2008 tercatat 10.16 

persen. tingginya inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga energi 

dunia (sudah menyentuh 11%), belum optimalnya kedatangan FDI ke 

Indonesia, belum optimalnya peranan APBN sebagai stimulus ekonomi 

(belum ekspansif), sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran di 

Indonesia mencapai 9 persen, (Kompas 15 Agustus 2008). (lihat tabel 1) 

Banyaknya media yang menyebutkan permintaan masyarakat untuk 

memelihara tingkat inflasi dan penanaman modal asing membuat pemerintah 

harus bekerja ekstra dalam menangani hal – hal tersebut. 

Oleh karena permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Tingkat Inflasi 

Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 2004 – 2011” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Penanaman Modal Asing, Tingkat Inflasi dan 

PDB di Indonesia ?. 

2. Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing dan tingkat  inflasi 

terhadap PDB di Indonesia ? 
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C. Batasan Masalah 

Suatu batasan masalah yang akan di bahas dan di teliti dalam penelitian 

sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tidak menyimpang 

dari topik. Penelitian ini akan dilakukan untuk suatu kasus Indonesia, dimana 

peneliti akan meneliti pengaruh investasi asing (PMA), Tingkat Inflasi, Kurs 

rupiah dan Pendapatan Domestik Bruto (variabel terikat).  

PMA yang di maksud adalah rencana PMA yang sudah disetujui menurut 

daerah tingkat satu di Indonesia. Sedangkan jumlah produk domestic bruto 

atau PDB dalam setiap tahun (2002-2009). Atas dasar harga berlaku yaitu 

semua data aggregate yang dinilai atas dasar harga pada tahun yang 

bersangkutan. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dari permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan Penanaman Modal Asing, Tingkat 

Inflasi dan PDB di Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh penanaman modal asing dan tingkat  inflasi dan 

terhadap PDB di Indonesia.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam merencanakan dan melakukan kebijakan yang efektif dalam 

pembangunan 
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2. Bagi Peneliti 

Sarana untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam 

rangka menyelaraskan antara pengetahuan yang diperoleh di bangku 

kuliah dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan. 

 


