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1.1.  Latar Belakang 

Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan 

produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan 

langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal 

mempengaruhi tinggi rendahnya. pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan 

marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian 

setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. 

Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, 

tetapi juga investor asing (Dumairy, 1997). 

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan 

kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk 

mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan 

modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping 

menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah daerah juga mengundang 

sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Penanaman Modal Asing 

Langsung (Foreign Direct Investment) (Sarwedi 2002).  

Penanaman modal asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal 

yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan 

mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, 

misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Penanaman modal asing 
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lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka 

panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih ketrampilan 

manajemen dan membuka lapangan kerja baru.  

Kesempatan untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Timur semakin terbuka 

dengan adanya kebijakan deregulasi baik di sektor riil maupun di sektor moneter. 

Disamping dalam rangka untuk menarik investasi langsung, keterbukaan ini 

sejalan dengan era globalisasi dan  perdagangan bebas.  

Peluang dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh pemerintah 

Indonesia kepada investor terutama investor asing dengan menerbitkan Undang-

Undang pada tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang 

dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia 

sendiri yang disebabkan oleh ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. 

Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1970 tentang penanaman modal asing yaitu dengan memberikan 

kelonggaran-kelonggaran perpajakan kepada investor asing, antara lain 

kelonggaran dalam bea materai modal, bea masuk dan pajak penjualan, bea balik 

nama, pajak perseroan dan pajak deviden.  

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia terus memperbaharui 

berbagai peraturan untuk lebih mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif 

dan untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan daerah serta 

mempercepat peningkatan penanaman modal yang dituangkan dalam Undang-
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Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penetapan undang-

undang tersebut juga ditujukan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang 

kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan 

tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Sebelumya, melalui 

kebijakan paket 23 Oktober 1993, berbagai wewenang pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan investasi telah dilimpahkan kepada daerah dan tidak lagi 

harus diputuskan oleh pemerintah pusat.  

Dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan 2010 penanaman modal 

asing di Provinsi Jawa Timur mengalami pasang surut dikarenakan berbagai 

kondisi perekonomian antara lain krisis ekonomi pada tahun 1998 yang 

dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Jawa Timur saja tetapi juga 

dirasakan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Suruji et.al. (1998) dalam 

Sutarsono (2010) menyatakan bahwa tahun 1998 menjadi titik terendah tingkat 

investasi Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi yaitu inflasi dan tingkat 

pengangguran yang tinggi serta ketidakstabilan politik telah memicu pelarian 

modal (capital outflow) dalam skala yang cukup tinggi hingga mencapai US$ 20 

milyar. Ketidakstabilan tersebut juga mengakibatkan banyak pengusaha 

meninggalkan Indonesia, terhambatnya jaringan distribusi nasional, terputusnya 

pembiayaan luar negeri, dan ditangguhkannya banyak rencana investasi asing di 

Indonesia. 

Iklim investasi dapat didefinisikan sebagai semua kebijakan, kelembagaan 

dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di 

masa yang akan datang yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko 
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suatu investasi. Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-hentinya dilakukan 

pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan devisa guna mendorong 

perekonomian karena posisi iklim investasi menjadi salah satu alasan utama 

investor untuk menanamkan modalnya. Masih rendahnya pelayanan publik, 

kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah yang tidak “pro-

bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan 

publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya 

waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih 

berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun tidak resmi. Alasan utama 

mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah 

ketidakstabilan ekonomi makro antara lain tingkat inflasi yang tinggi, rendahnya 

Produk Domestik Regional Bruto, fasilitas infrastruktur yang kurang memadai, 

ketidakpastian kebijakan, korupsi multilevel dari pusat hingga daerah, perijinan 

usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (Kuncoro, 2000).  

Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha terus 

melakukan peningkatan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

peningkatan kestabilan keamanan dan ketertiban daerah melalui Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perkembangan penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia dari 

tahun 1990-2010 menunjukkan bahwa invetasi asing yang masuk ke Provinsi 
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Jawa Timur relatif kecil jika dibandingkan dengan besarnya nilai investasi asing 

yang masuk ke Indonesia (Gambar 1.1). Investasi tertinggi dicapai pada tahun 

1993 sebesar 33,13 persen dari total investasi asing nasional. Peningkatan 

investasi ini sejalan dengan perubahan struktur ekonomi di Jawa Timur yang 

semula pada periode 1990-1992 kontribusi sektor pertanian merupakan 

penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian 

bergeser ke sektor industri pengolahan. Hal ini juga berdampak pada laju 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994 yang meningkat sebesar 13,76 persen, 

dimana merupakan laju pertumbuhan tertinggi dalam periode 1990-2010.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Provinsi Jawa Timur 

Gambar 1.1. Perkembangan nilai PMA Nasional dan Provinsi Jawa Timur  

Tahun 1990-2010 

 

Sedangkan pada tahun 2009-2010 investasi asing yang masuk ke Provinsi 

Jawa Timur masing-masing sebesar 14,44 persen dan 12,67 persen dari total 
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investasi asing nasional. Meskipun persentase terhadap total investasi nasional 

menurun tetapi nilai investasi asing yang masuk ke Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu dari 1.561,79 juta USD menjadi 

2.053,72 juta USD. Adapun perkembangan penanaman modal asing di Pulau Jawa 

pada tahun 2000-2010 menunjukkan bahwa rata-rata investasi asing yang masuk 

sebesar 80,50 persen dari total investasi nasional, dimana rata-rata investasi asing 

terbesar yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 37,97 persen dan Provinsi Jawa Barat 

sebesar 21,71 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut rata-

rata investasi asing yang masuk sebesar 9,31 persen. 

Eiotman dalam Sodik dan Nuryadin (2008) menyatakan bahwa motif yang 

mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif strategis, motif perilaku 

dan motif ekonomi. Beberapa hal yang termasuk dalam motif strategis adalah 

usaha mencari pasar, mencari bahan baku dan mencari efisiensi produksi.  

Dalam usaha mencari pasar, potential market adalah motivasi paling 

utama dibelakang keputusan investasi untuk memilih suatu lokasi, semakin besar 

potential market suatu daerah/provinsi memberikan harapan kepada investor atas 

besarnya permintaan barang atau jasa yang dihasilkan. Market size ditunjukkan 

oleh tingkat pendapatan domestik regional bruto, semakin tinggi nilai pendapatan 

domestik suatu daerah berarti tingkat pendapatan masyarakat juga tinggi, daya 

beli masyarakat yang tinggi berarti permintaan barang dan jasa yang dihasilkan 

akan tinggi pula.  

Gambar 1.2. PDRB Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan domestik 

terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, hal ini merupakan modal awal untuk 
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menarik investor. Potensi pasar (Potential market) yang besar sebenarnya 

merupakan modal awal untuk bisa menarik investor asing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Gambar 1.2. Distribusi persentase PDRB menurut Provinsi Tahun 2010 (persen) 

 

Berdasarkan klasifikasi United Nation Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) determinan penanaman modal asing (Foreign Direct 

Investmen) yaitu pengaruh ekonomi dan non ekonomi. Pengaruh ekonomi yang 

menentukan arus masuknya penanaman modal asing antara lain yang pertama 

yaitu faktor yang berhubungan dengan pasar (besar kecilnya pangsa pasar dan 

struktur pasar), kedua, faktor yang berhubungan dengan sumberdaya ekonomi 

yaitu sumberdaya alam dan biaya tenaga kerja  ketiga faktor yang berhubungan 

dengan efisiensi yaitu biaya transportasi, komunikasi dan produktifitas tenaga 

kerja di negara tujuan.  
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Sedangkan pengaruh nonekonomi antara lain variabel kebijakan yaitu 

kebijakan pajak, kebijakan perdagangan, privatisasi dan stabilitas politik. Selain 

itu insentif untuk investasi juga mempengaruhi keputusan investor untuk 

melakukan penanaman modal di suatu daerah. Jadi apabila suatu daerah 

mempunyai iklim yang kondusif, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

investasi, seperti pangsa pasar yang besar, nilai tukar rupiah, tersedianya fasilitas 

infrastruktur jalan, pelabuhan dan alat transportasi lainnya yang memadai serta 

aliran listrik yang mencukupi untuk proses produksi, angkatan kerja dan 

keterbukaan ekonomi berada pada kondisi yang memungkinkan untuk investasi 

yang menghasilkan keuntungan maka hal tersebut akan menarik investor 

menanamkan modalnya dan pada akhirnya diharapkan akan mendorong 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang di daerah tersebut. 

Dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perkembangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa 

Timur? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai investasi asing di Provinsi 

Jawa Timur? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Menggambarkan perkembangan penanaman modal asing di Provinsi Jawa 

Timur . 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penanaman modal asing di 

Provinsi Jawa Timur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai perkembangan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Timur periode 

1996-2010 dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya bagi pembaca 

diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan sebagai salah satu 

bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bagi penulis, penelitian ini 

merupakan sarana untuk menambah wawasan dan ilmu di bidang ekonomi serta 

sebagai sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Timur, PDRB Provinsi Jawa Timur 

atas dasar harga berlaku, keterbukaan ekonomi yang diproxi dengan jumlah 

ekspor dan impor dibagi dengan PDRB, inflasi dan upah minimum provinsi. 

Seluruh variabel yang digunakan series dari tahun 1996 sampai dengan 2010. 

Pemilihan variabel ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Tsen (2002). 


