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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tujuan dari negara indonesia adalah untuk meningkatkan 

kemakmuran masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran 

masyarakat tersebut pemerintah melakukan pembangunan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan tersebut 

dikelompokan dalam pembangunan nasional dan pembangunan dalam 

daerah, di mana pembangunan daerah merupakan dari pembangunan 

nasional.     

Indonesia adalah salah satu negara sedang berkembang dalam 

usahanya untuk mewujudkan cita-cita dalm menempuh pembangunan 

nasional secara bertahap. Pembangunan itu pelaksanaannya dari upaya 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan untuk 

tercapainya tahap tinggal landas yaitu suatu keadaan yang telah tercapai 

pembangunan jangka panjang di segala bidang.  

Todaro (2000) menyatakan pembangunan secara lebih luas dapat 

diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumbar 

daya potensial yang dimiliki oleh negara, baik dari sumber daya alam , 

sumber daya manusia, modal maupun sumber daya berupa teknologi, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran kehidupan masyarakat. 

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil makmur, baik moril maupun spiritual. Kemajuan yang 
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telah dicapai dalam proses pembangunan tidak dapat hanya dengan 

mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja melainkan dan perluasan 

lapangan kerja terus di upayakan, terutama melalui peningkatan dan 

penerapan. Pembangunan daerah diartikan sebagai upaya meningkatkan 

kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai satu kesatuan wilayah kehidupan 

individu anggota masyarakat. Pembangunan itu sendiri tidak terlepas dari 

upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional yang diarahkan untuk mencapai tahap tinggal landas. 

Yang dimaksud mencapai tinggal landas yaitu suatu keadaan yang 

menggambarkan telah tercapainya sasaran-sasaran pembangunan jangka 

panjang disegala bidang. Pembangunan ekonomi suatu negara, modal 

merupakan penentu utama dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi 

tersebut, sehingga negara berkembang yang dicirikan sebagai negara dalam 

kekurangan modal dan investasi.Akhirnya alternatif yang tepat untuk 

mengurangi kekurangan investasi yang ada di dalam negeri. Modal asing lah 

suntikan modal yang tepat, tetapi berupa modal fisik dan tenaga ahli saja. 

Sehingga modal asing yang masuk akan membantu mempercepat proses 

pembangunan ekonomi. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak 

mungkin terlepas dari peranan investasi. Indonesia sangat membutuhkan 

investasi yang cukup besar dalam membangunnya sangat sulit dipenuhi 

dengan keseluruhan hanya mengandalkan sumber modal dari dalam negeri 

dan tergantung juga dengan pihak pemerintah dan swasta nasional.  



3 

 

Arsyad (1999 : 138 - 141) menyatakan pendekatan pembangunan 

ekonomi yang menekankan pada pentingnya proses pembentukan modal 

mungkin merupakan pendekatan yang paling berpengaruh dan bertahan 

lama, karena : pertama, bila dibandingkan dengan pendekatan – pendekatan 

lain, pendekatan ini mempunyai landasan teoritis yang cukup kuat seperti 

ditunjukkan oleh model Harrod-Domar. Model Harrod Domar ini 

menunjukkan hubungan antara pertumbuhan investasi dengan pendapatan 

nasional. Pandangan yang menganggap bahwa pembentukan modal 

merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi ini kemudian dikenal sebagai 

aliran fundamentalisme modal ( Capital Fundamentalism). Alasan lain 

mengapa aliran fundamentalisme modal ini bisa bisa bertahan adalah karena 

kerangka kerjanya cukup fleksibel dalam memasukkan gagasan-gagasan 

baru dalam ilmu ekonomi yang lahir pada tahun 1960-an, khususnya tentang 

konsep modal insani (human capital). Dalam beberapa hal  penekanan 

perhatian terhadap investasi padat modal yang sering dijumpai di NSB 

merupakan hasil yang “tidak disengaja” dari kebijakan-kebijakan 

pemerintah. Selain itu, hal tersebut dapat juga menunjukkan keyakinan 

bahwa hanya teknologi padat modal-lah yang efisiensi dan bahwa dalam 

setiap pemilihan tenologi tidak memperhitungkan harga-harga relatif antara 

tenaga kerja dan modal. Beberapa ekonom antara lain( lawrence white) 

mengungkapkan bahwa pemilihan teknik-teknik produksi di NSB umumnya 

tidak dipengaruhi oleh sinyal-sinyal harga. Kebijakan-kebijakan yang 

menyebabkan underpricing atas modal dan overpricing atas tenaga kerja 
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nampaknya menyebabkan perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk 

mengadopsi teknik-teknik yang mengandung lebih banyak modal dan 

kurang tenaga kerja. Namun demikian, dimana pun dijumpai, bias terhadap 

intensitas modal dalam investasi tidak dapat selalu tau bahkan pada 

umumnya dapat diterangkan sepenuhnya oleh sinyal-sinyal harga yang 

terdistorsi. Selain itu perlu juga disadari bahwa asumsi bahwa investasi 

dengan intensitas modal yang tinggi selalu buruk dan bahwa investasi yang 

menggunakan tenaga kerja selalu bijaksana. 

Makmun dan Yasin (2003) Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak 

dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci 

penentu laju pertumbuhan ekonomi. Karena disamping dapat mendorong 

kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatnya 

permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesemptan 

kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya 

pendapatan yang diterima masyarakat. Bagi suatu wilayah pembangunan 

ekonomi daerah berarti peningkatan konsumsi bagi barang dan jasa melalui 

penambahan produksi dan lapangan kerja yang memberikan kenaikan 

pendapatan masyarakat. Peningkatan produksi dan lapangan kerja itu sendiri  

hanya dapat dicapai  jika ada investasi, dengan demikian peningkatan 

kesejahteraan masyarakat luas akan sangat tergantung dari besarnya sumber 

daya yang dapat di investasi dalam sektor-sektor produktif daerah dan 

apakah arah investasi yang menjadi pilihan dapat mewujudkan peningkatan 

pendapatan. 
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Faktor investasi merupakan  bagian dari pembanguanan. Realisasi ini 

mengharuskan kita untuk menjaring investasi sebanyak mungkin. Bahkan 

dalam indonesia sulit beberapa waktu yang lalu salah satu poin essensialnya 

adalah bagaimana upaya untuk menjaring penanaman modal asing (PMA) 

sebanyak mungkin. 

 Keterkaitan antara Investasi Asing dan Dalam negeri dengan 

Tenaga kerja yang di serap. Maka keterkaitan ini terjadi tidak hanya di 

Indonesia tetapi juga terjadi di tingkat Provinsi seperti di Kalimantan Timur. 

Hal ini perlu dikaji mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu 

barometer perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu tujuan 

investasi.  

Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur yang 

perolehannya tertinggi pada tahun 2008 dengan perolehan Penanaman 

Modal Dalam Negeri sebesar Rp.41.233.265.900.000 dan perolehaan 

Penanaman Modal Dalam Negeri yang terendah pada tahun 2007 Provinsi 

Kalimantan Timur memperoleh Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 

Rp.2.392.757.260.000.  

. Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi salah satu tujuan 

Penanaman Modal Asing di indonesia karena Provinsi Kalimantan Timur 

menerapkan bahwa investasi Asing maupun Dalam Negeri diperbolehkan 

ber investasi di Kalimantan Timur karena sumber daya alam yang melimpah 

dari itu Provinsi Kalimantan Timur menjadi tujuan investasi Asing .  
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Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur yang 

perolehannya tertinggi pada tahun 2006 dengan memperolehan Penanaman 

Modal Dalam Negeri sebesar Rp.3.619.248.517.071.000 dan perolehaan 

Penanaman Modal Asing yang terendah pada tahun 2010 Provinsi 

Kalimantan Timur memperoleh Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 

Rp.8.338.058.730.790.  

Adanya Penanaman Modal Asing maupun Dalam Negeri di Provinsi 

Kalimantan timur di iringi dengan adanya tenaga kerja yang diserap dari 

Penanaman Modal. 

Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur yang tertinggi pada tahun 

2013 dengan Tenaga kerja sebesar 98.180 dan Tenaga Kerja yang terendah 

pada tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tenaga Kerja sebesar 

8.100.  

Faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja 

dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga 

kerja juga perlu diperhatiakan.    

Penelitian ini mencoba untuk memahami dalam menggerakan laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia Khusunya Kalimantan Timur lebih 

mendalam tentang pengaruh PMA dan PMDN dan penyerapan tenaga kerja 

dalam perekonomian indonesia Hal ini perlu dikaji mengingat Kalimantan 

Timur merupakan salah satu barometer perekonomian di Indonesia dan 

merupakan salah satu tujuan investasi. Maka itu kami mengkhususkan diri 
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pada “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman 

Modal Asing, dan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 – 2014”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  diatas, maka rumusan  masalah dalam       

penelitian ini adalah sebagai brikut : 

1. Bagaimana kondisi Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman 

Modal Asing, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto di Provinsi Kalimantan Timur? 

2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman 

Modal Asing dan Tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Provinsi Kalimantan Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kondisi Penanaman Modal Dalam Negeri, 

Penanaman Modal Asing, dan Tenaga Kerja terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Dalam 

Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga kerja terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur 
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 D.     Batasan Masalah 

Agar pemebahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih 

terarah, maka peneliti membatasi permasalah yang berkaitan dengan 

“Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal 

Asing dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di 

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006 - 2014” yaitu meliputi antara lain: 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Tenaga 

Kerja Dan Produk Domestik Regional Bruto di Sembilan Kabupaten 

atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006  - 2014. 

2. Penelitian ini menggunakan data Penanamon Modal Dalam Negeri, 

Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Produk Domestik 

Regional Bruto, dari BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, dan Badan 

Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timut 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Pemerintah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan, masukan dan evaluasi bagi pemerintah terkait dalam 

merumuskan kebijakan khususnya terkait dengan Penanaman Modal 

Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja. 
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2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian

yang menarik bagi pihak yang berkepentingan dalam mengawal setiap

kebijakan pemerintah terkait.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan dan

refrensi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan untuk

melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama

dalam skripsi ini, sehingga di harapkan dapat menggembangkan

penelitian ini menjadi lebih baik lagi.


