
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang berkembang yang 

dalam proses globalnya membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang 

proses pembangunan yang seutuhnya. Salah satu sektor vital didalam suatu 

pembangunan negara adalah sektor ekonomi, karena pembangunan tidak 

berjalan dengan semestinya apabila sektor ekonominya tidak memadai. 

Untuk itu salah satu wujud nyata dari sektor ekonomi untuk merealisasikan 

pembangunan yang seutuhnya adalah dengan melakukan investasi baik dalam 

negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri (PMA). Investasi dalam negeri 

dilakukan oleh pemerintah nasional maupun swasta di Indonesia dengan 

tujuan untuk menciptakan suatu produksi, sedangkan investasi asing (PMA) 

adalah modal yang di tanamkan oleh pihak asing untuk memulai usaha di 

negara lain. 

Investasi merupakan unsur utama dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang di kehendaki, 

maka diperlukan sejumlah Investasi tertentu yang di biayai dengan tabungan 

nasional. Di negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia 

tidak mempunyai sumber dana yang cukup guna membiayai pembangunan 

negerinya. Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk 

melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut 

terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan 
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dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. 

Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. 

Terbatasnya akumulasi berupa kapital tabungan di dalam negeri. Selain itu 

dikarenakan oleh rendahnya produktivitas, dan tingginya konsumsi. Sejalan 

dengan sasaran pembangunan bahwa sasaran pembangunan di titik beratkan 

di bidang ekonomi yaitu penataan swastanisasi nasional yang mengarah pada 

penguatan, peningkatan, perluasan dan penyebaran sektor swasta keseluruh 

wilayah Indonesia, maka investasi ke sektor swasta adalah pendukung 

pembangunan nasional untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. 

Kebijakan pembangunan Indonesia mencakup pengembangan iklim usaha 

dan investasi, peningkatan swasta nasional pengembangan usaha kecil dan 

menengah.  

Penggairahan iklim investasi di Indonesia khususnya Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang 

No. 6/Tahun 1968. Pemberlakukan undang-undang ini menyusul tampilnya 

rejim orde baru memegang tumpuk pemerintahan. Kemudian undang-undang 

tadi dilengkapi dan disempurnakan menjadi UU No. 12/Tahun 1970. 

Semenjak diberlakukan Undang-Undang No. 6/Tahun 1968 jo. No. 12/Tahun 

1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan 

investasi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, 

pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. Kecenderungan 

peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan 
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masyarakat atau sektor swasta, namun juga penanaman modal oleh 

pemerintah. 

Tantangan Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi tercermin dari 

rendahnya peringkat yang dimiliki di hampir sebagian besar index 

internasional yang telah diakui di dunia seperti The World Bank’s Doing 

Business (129/181) dan Transparency International’s Corruption Perception 

Index (126/180). Namun berdasarkan World Economic Forum’s Global 

Competitiveness Index (55/134) dan Global Peace Index (68/140), peringkat 

Indonesia sebenarnya sedikit lebih baik. Walaupun terdapat beberapa 

masalah dengan index ini, namun index ini tetap mampu menunjukkan 

kinerja Indonesia terhadap Negara lain. Dan yang terpenting adalah adanya 

peningkatan yang bersifat relative bukan peningkatan yang bersifat absolute 

bila ingin bersaing dalam menarik investasi. Selain dari peringkat tersebut 

tantangan lain yang di alami oleh Indonesia dalam mencerahkan iklim 

investasinya adalah tantangan secara internal maupun eksternal. Dari dalam 

negeri, tantangan itu antara lain masih belum memadainya sarana dan 

prasarana perekonomian yang berupa barang-barang publik. Sementara 

keuangan pemerintah justru harus dikelola lebih efisien, kalangan swasta 

biasanya enggan atau tidak tertarik untuk menanam modal bagi penyediaan 

barang publik. Tantangan lain adalah rendahnya produktifitas pekerja dan 

efisiensi produksi, kelangkaan tenaga kerja terampil, serta kurang teraminnya 

kepastian hukum bagi investor. Sedangkan faktor eksternalnya adalah berupa 
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persaingan iklim investasi dengan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, 

terutama China. 

 Laju investasi khusunya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

cenderung berfluktuasi. Pada tahun tertentu mengalami penurunan yang 

sangat tajam dan pada tahun tertentu pula mengalami kenaikan yang sangat 

drastis. Hal ini dapat dilihat dari tabel Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia 

Tahun 1990-2010 (Miliar Rp) 

Tahun Realisasi PMDN 

1990 2398.6 

1991 3666.1 

1992 5067.4 

1993 8286 

1994 12786.9 

1995 11312.5 

1996 18609.7 

1997 18628.8 

1998 16512.5 

1999 16286.7 

2000 22038 

2001 9890.8 

2002 12500 

2003 12247 

2004 15409.4 

2005 30724.2 

2006 20649 

2007 34878.7 

2008 20363.4 

2009 37799.8 

2010 60500 

  Sumber : www.bkpm.go.id 



5 
 

 Investasi bukanlah suatu jaminan terciptanya pembangunan ekonomi yang 

baik. Satu hal yang penting yaitu bukan jumlah investasi yang begitu besar 

atau jumlah proyek yang ada melainkan adalah bagaimana cara untuk 

memanfaatkan investasi tersebut seefisien mungkin sehingga menciptakan 

produktivitas dalam investasi tersebut.  

Sumber daya alam yang ada juga harus dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat banyak sehingga 

diperlukan aktivitas penanaman modal baik PMA dan PMDN. Disetiap 

wilayah Indonesia tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai hasil 

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang dapat digunakan oleh 

sektor industri. Disamping itu terdapat pula potensi yang besar dari sektor 

pertambangan, perindustrian dan sebagainya. Semua faktor-faktor ini 

memerlukan investasi yang relatif besar untuk mengelolanya. Dan apabila 

sumber daya tersebut dapat dikelolah dengan baik maka akan berakibat pada 

kelangsungan proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

melibatkan kegiatan kegiatan produksi barang dan jasa di semua sektor-

sektor ekonomi. Terciptanya kegiatan-kegiatan produksi dapat mendorong 

terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang 

selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar. Terjadinya perkembangan 

pasar menunjukkan bahwa volume kegiatan produksi juga berkembang, 

kesempatan kerja dan pendapatan di dalam negeri akan meningkat sehingga 

dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. 
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Inti pokok dari uraian di atas adalah perkembangan yang terjadi pada 

investasi di Indonesia terutama pada Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi investasi seperti 

halnya tingkat suku bunga kredit dan krisis ekonomi, dsb. Faktor tersebut 

adalah sebagai indikator para investor untuk pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi di Indonesia. Maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT DAN KRISIS 

EKONOMI TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 

DI INDONESIA  TAHUN 1990-2010”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan penanaman modal dalam negeri dan tingkat 

suku bunga kredit di Indonesia tahun 1990-2010 ? 

2. Bagaimana pengaruh suku bunga kredit dan krisis ekonomi terhadap 

penanaman modal dalam negeri di Indonesia tahun 1990-2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Perkembangan penanaman modal dalam negeri dan tingkat suku bunga 

kredit di Indonesia tahun 1990-2010 

2. Pengaruh suku bunga kredit terhadap dan krisis ekonomi penanaman 

modal dalam negeri di Indonesia tahun 1990-2010 
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D. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia, 

agar permasalahan tidak meluas, dalam penelitian ini investasi dalam negeri 

dibatasi pada investasi dalam bentuk rupiah, tingkat suku bunga kredit 

dibatasi pada suku bunga kredit investasi dan krisis ekonomi yang diwakili 

oleh variabel dummy yaitu pada tahun 1998-2002, tahun yang diteliti adalah 

pada tahun 1990-2010. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Para Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor yaitu sebagai 

bahan study dalam pengambilan keputusan sebelum menanamkan 

modalnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah guna 

menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran di dalam 

dunia ekonomi khususnya ekonomi makro dan dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 


