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1.1. Latarbelakang 

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi 

oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin 

besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin 

besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain 

pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi. Dalam 

konteks pembangunan nasional maupun regional, investasi memegang peran penting untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007). 

Dalam melakukan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu Negara yang 

sedang berkembang, umumnya pembangunan tersebut berorientasi pada bagaimana memperbaiki 

atau meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Maka untuk mempercepat pembangunan ekonomi 

tersebut diperlukan modal yang besar. Namun dengan adanya keterbatasan modal di suatu negara 

akan menyebabkan rendahnya produktivias perekonomian sehingga berakibat pada rendahnya 

pendapatan yang diterima masyarakat. Kemudian tingkat pendapatan yang rendah akan 

berpengaruh pada keterbatasan tabungan yang diperlukan dalam kegiatan investasi periode 

berikutnya. 

Adanya masalah keterbatasan modal tersebut menjadi penyebab diperlukannya 

pembiayaan pembangunan yang berasal dari sumber-sumber lainnya. Adapun sumber-sumber 

dana investasi bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara seringkali sumber-

 



sumber dana yang berasal dari dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan investasi dalam 

negeri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari dana pembangunan yang berasal dari luar 

negeri. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencari sumber dana dari luar negeri 

biasanya berupa Penanaman Modal Asing (PMA). 

Sementara jika dibagi menurut sifatnya, Penanaman Modal Asing (PMA) bisa berupa 

PMA langsung maupun PMA tidak langsung.PMA langsung biasanya masuk dari sektor riil 

yang biasanya bersifat jangka panjang, sedangkan PMA tidak langsung masuk dari pasar uang 

yang biasanya bersifat jangka pendek dan tidak stabil. 

Dibanding dengan PMA tidak langsung, PMA langsung biasanya juga membawa 

teknologi dari negara investor kepada negara penerima. Selain itu, PMA langsung juga diharap 

dapat menambah cadangan devisa negara. Dengan adanya keuntungan ini, PMA langsung dirasa 

lebih dibutuhkan oleh negara untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 

berkelanjutan. 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menggairahkan iklim Penanaman Modal Asing 

(PMA) di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri (sekarang keduanya disatukan dengan menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal). Dengan diberlakukannya kedua undang-undang ini berdampak bagi 

investasi di Indonesia. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut, telah menciptakan iklim 

investasi penanaman modal yang kondusif selama proses pembangunan ekonomi Indoesia yang 

dimulai sejak pelita I. Terakhir, adanya UU PM No.25 tahun 2007 yang merupakan suatu 

kemajuan besar dalam upaya pemerintah menyederhanakan proses perizinan penanaman modal 

untuk meningkatkan investasi di dalam negeri yang diharapkan dapat mengakomodasi keinginan 



investor untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Hal ini jugalah yang 

menyebabkan peningkatan nilai investasi pada tahun 2006 yang awalnya US $ 4.914,20 juta 

menjadi US $ 6.928,48 juta pada tahun 2007 dan selalu mengalami peningkatan hingga sekarang 

kecuali tahun 2009 (Word Bank, 2010). 

Sebagaimana diketahui sejak 2001 Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia 

mengalami penurunan pasca krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Selama periode 

2001 sampai 2018, penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia mengalami penurunan 

beberapa kali. Dua diantaranya terjadi pada tahun politik, yakni tahun 2004 yang hanya masuk 

sebesar US $ 1.896,08 juta dan 2009 sebesar US $ 4.877,37 juta dimana Penanaman Modal 

Asing (PMA) meningkat dari tahun sebelumnya. Terakhir tahun 2017 Indonesia menerima aliran 

Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US $ 32.239,80 juta (Word Bank, 2010). 

Pendapatan perkapita merupakan bagian dari pendapatan nasional dan merupakan salah 

satu indikator pembangunan, pendapatan perkapita selain bisa memberi gambaran tentang laju 

pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu juga dapat 

menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di 

berbagai daerah. Pendapatan perkapita diperoleh dari membagi jumlah pendapatan nasioanal 

bruto/pendapatan domestik bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun 

tersebut. Angka pendapatan perkapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam 

harga konstan tergantung kebutuhan (Taringan, 2005). Pendapatan perkapita memiliki dampak 

terhadap PMA, karena semakin tinggi pendapatan perkapita maka minat investor asing untuk 

berinvestasi di suatu negara semakin tinggi. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan setiap 

tahun. Pada tahun 2001 pendapatan perkapita Indonesia sebesar Rp. 7.887.150 meningkat pada 

tahun 2005 menjadi Rp. 12.592.207. Kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan hingga 



Rp. 28.812.048. Selanjutnya terjadai peningkatan lagi pada tahun 2017 menjadi Rp. 51.923.593. 

Suku bunga dan prakiraan nilainya dimasa depan merupakan salah satu pertimbangan 

penting sebelum melakukan investasi. Salah satu sumber dana yang digunakan oleh investor 

untuk membiayai pengeluaran investasinya yaitu pinjaman kepada bank. Investor akan 

mempertimbangkan dan membandingkan beban bunga yang harus dibayarkan dengan harapan 

keuntungan yang akan diperoleh dari jumlah investasi yang dilakukan. Suku bunga yang tinggi 

akan membuat investor menunda peminjaman ke bank sampai suku bunga kembali turun. Suku 

bunga di tahun 2001-2018 mengalami perkembangan yang cenderung mengalami penurunan. 

Pada tahun 2001 suku bunga kredit Indonesia sebesar 65,16 persen menurun pada tahun 2005 

menjadi 8,49 persen. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan hingga 6,5 persen. 

Selanjutnya terjadi penurunan lagi pada tahun 2018 menjadi 3,13 persen. 

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak 

sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, 

dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2002). 

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan barang dan jasa menjadi kurang kompetitif yang 

menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan menurun, pada akhirnya akan 

menghambat investasi baru. Oleh sebab itu dalam penelitiannya, Letarisky (2014) 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi akan mengakibatkan menurunnya jumlah 

Penanaman Modal Asing Langsung yang masuk ke Indonesia. 

Nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang 

domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2010). Resiko 

nilai tukar dalam penanaman modal asing lebih rumit dikarenakan perusahaan berinvestasi dalam 

aktiva berdenominasi mata uang asing. Perusahaan yang melakukan penanaman modal di suatu 



negara akan mengembalikan aliran keuntungannya dalam mata uang negara asal perusahaan. 

Dengan terdepresiasinya kurs rupiah akan mengakibatkan biaya yang akan ditanggung 

perusahaan semakin besar sehingga akan menekan tingkat keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. 

Inflasi dan Kurs Indonesia dalam periode 2001-2018 yang dirilis oleh World Bank, 

Inflasi Indonesia mengalami naik turun dari tahun ke tahunnya. Tahun 2001 menjadi titik 

tertinggi Inflasi Indonesia yaitu 77,63% dari tahun sebelumya 11,05% selama periode 2001 

sampai 2018. Pada tahun 2018 Inflasi Indonesia berada pada angka 3,13% atau naik sekitar 

0.59% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.02%. Adapun penurunan Inflasi sempat dialami 

Indonesia dalam periode tahun 2001-2018 sebanyak 8 tahun. Kurs Indonesia tahun 2001 menjadi 

kenaikan tertinggi yaitu Rp 8.025 per US$ dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 4.650 per US$. 

Indonesia juga mengalami beberapa kali mengalami penurunan Kurs dari tahun 2001 sampai 

2018 yakni terjadi sebanyak 6 tahun.  

Masuknya penanaman modal asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif 

terhadap perekonomian. Dampak positifnya yaitu masuknya kodal baru untuk pembangunan, 

menambah devisa negara, berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan 

bagi negara berupa pajak penghasilan, penyerapan tenaga kerja, berpengalaman di bidang 

teknologi dan menciptkan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku. Sedangkan 

dampak negatifnya adalah praktik eksploitasi berlebihan oleh perusahaan asing yang 

notabenenya berasal dari negara maju terhadap negara host country. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita, suku 

bunga, inflasi, dan kurs tidak selalu mempengaruhi PMA setiap tahunnya. Penulis mengharapkan 

bahwa dengan dilakukannya penelitian ini mampu menegaskan faktor apa saja yang memiliki 



pengaruh yang signifikan terhadap PMA. Dari penjelasan diatas peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Pendapatan Perkapita, Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs Terhadap Penanaman 

Modal Asing (PMA) di Indonesia Periode 2001-2018” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, faktor yang berpengaruh terhadap 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam penelitian ini adalah Pendapatan Nasional 

Indonesia yang diukur melalui pendapatan perkapita, suku bunga, inflasi, dan kurs. Untuk 

mendukung pernyataan tersebut, maka peneliti perumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan pendapatan perkapita, suku bunga, inflasi  kurs dan 

penanaman modal asing (PMA) di Indonesia periode 2001-2018 ? 

2. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita, suku bunga, inflasi, dan kurs terhadap 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia periode 2001-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapatditentukan tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan perkapita, suku bunga, inflasi  kurs dan 

penanaman modal asing (PMA) di Indonesia periode 2001-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, suku bunga, inflasi, dan kurs terhadap 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia periode 2001-2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharap dapat diambil dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang 

terkait adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 



Bagi pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan yang tepat dimasa 

mendatang. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing 

(PMA). 

2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai aplikasi dari teori-teori 

ekonomi sehingga dapat menambah referensi untuk mengetahui secara teoritis mengenai 

Penanaman Modal Asing ( PMA) di Indonesia. 

 


