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ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Brutodi Indonesia tahun
1993 – 2004. tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penanaman modal
dalam negeri terhadap produk domestik bruto dan untuk mengetahui pengaruh
penanaman modal asing terhadap produk domestik bruto.
Pembangunan ekonomi merupakan proses yang selalu dilakukan oleh
setiap negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu
mendorong pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
akan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamankan modalnya di
Indonesia. Penanaman modal ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan
dengan didirikannya perusahaan-perusahaan hasil investasi, sehingga penduduk
akan terserap dalam lapangan pekerjaan yang tercipta dan pada akhirnya nanti
akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita.
Jenis penelitian ini adalah explanatory yang artinya menjelaskan
hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya melalui pengujian data yang
diperoleh dan diolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder time series. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan
regresi linier berganda.
Dengan menggunakan derajat keyakinan sebesar 95% (α = 0,05) diketahui
bahwa nilai probabilitas F lebih kecil dari α yaitu 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak dan
Ha diterima, artinya penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produk domestic bruto.
Pengujian hipotesis variable penanaman modal dalam negeri terhadap produk
domestic bruto yang disalurkan perbankkan diperoleh nilai probabilitas t < α yaitu
0,008 < 0,05 , maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya variable penanaman modal
asing berpengaruh secara nyata terhadap variable jumlah produk domestic bruto.
Hasil perhitungan R2 diketahui bahwa kontribusi atau sumbangan variable
bebas terhadap variasi naik turunnya variable dependent (Y) adalah sebeser 0,939.
hal ini berarti perubahan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal
asing mempunyai kontribusi terhadap naik turunnya produk domestic bruto
sebesar 93,90% sedangkan sisanya 6,10% dipengaruhi factor lain diluar model
penelitian ini.

Kata kunci : Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Madal Asing,
Produk Domestik Bruto.

ABSTRACT

The title of this research is “the Foreig and Domestic Direct Investment to
Indonesia Gross Domestic Product in The Year 1993 – 2004”. The purpose of this
research is to test influence foreign and domestic direct investment to Indonesian
Gross Domestic Product in the year 1993 – 2004. development of economy
represent proces that is always done by every state to realize society prosperity
and welfare. Indonesia as developing countries requires need to push development
of economics. Continuous Development of Economics will be ableto improve
investor enthusiasm to take their capital in Indonesia. Foreign and Domestic
Direct investment will be able to create work field, so the people will be
permeated in created work field and in the end later it will improve earnings per
capita. The type of this reaserch is explanatory variables. The data used in the
reaserch is series time secondary data. The analyse data methode used in the
reaserch is multiple linier regression. By using degree of confidence equal to 95,
can be known that probabilty F value is smaller than α = 0,05 hence Ho is refused
and Ha is accepted, its mean that foreign and domestic direct investment
influences to Indonesian gross domestic product in the years 1993 – 2004. The
examination of variables the influence domestic direct invesment to gross
domestic product chanelled by banking system obtained that probability t value is
0,008 < 0,05, hence Ho is refused and Ha is accepted, its mean that variables
domestic direct investment influences to gross domestic product. The result of R
calculation status that contribution of independent variable to variation of
dependent variable (Y) is 0,939. this mean that flactuating of foreign and domestic
direct invesment to fluctuating Indonesia gross domestic product is 93,90% while
6,10% is influenced by other factors outside of this model.

Key Words : Domestic Capital Investment, Foreign Capital Investment, Gross
Domestic Poduct
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara berkembang menjadikan pembangunan sebagai komitmen
bangsa untuk mengejar ketertinggalannya dalam berbagai aspek kehidupan, salah
satu aspeknya adalah pembangunan ekonomi yang merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional suatu bangsa. Pembangunan ekonomi merupakan proses
yang selalu dilakukan oleh setiap negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan
makmur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan
pembangunan ekonomi, setiap negara memerlukan modal yang besar guna
mendukung proses tersebut, sehingga diperlukan sumber-sumber penerimaan
negara yang mampu menopang kebutuhan akan modal tersebut. Pembangunan
ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang
sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. “Jadi tujuan
pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil
perkapita juga untuk meningkatkan produktifitas” (Suparmoko, 1995:5)
Indonesia sebagai negara berkembang perlu mendorong pembangunan
ekonomi. Menurut Irawan pembangunan ekonomi itu sendiri artinya usaha-usaha
untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi
rendahnya pendapatan perkapita (1995:57). Kita tahu pendapatan perkapita
dipengaruhi oleh tingkat out put, pada suatu saat ditentukan oleh tersedianya atau
digunakannya sumber daya manusia maupun sumber daya alam, tingkat
tekhnologi, keadaan pasar dan sistem perekonomian. Pembangunan sebagai salah
satu syarat untuk ikut dalam dinamisasi kehidupan dunia yang telah mendorong
negara-negara yang sedang berkembang untuk merealisasikan tujuan-tujuan
kehidupan bangsanya.
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dapat meningkatkan
minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal ini
akan mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan didirikannya
perusahaan-perusahaan hasil investasi, sehingga penduduk akan terserap dalam
lapangan pekerjaan yang tercipta dan pada akhirnya nanti akan mampu

meningkatkan pendapatan perkapita. Menurut kaum klasik, besarnya investasi
ditentukan oleh tingkat bunga. Setiap perubahan dalam tingkat bunga akan
menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan investasi. Kondisi di
Indonesia pada umumnya mempunyai pendapatan perkapita rendah, di Indonesia
hampir seluruh pendapatan yang diterima dikeluarkan lagi untuk keperluan
konsumtif. Menurut Djamin negara-negara sedang berkembang senantiasa
menghadapi kesulitan modal untuk investasi yang disebabkan karena kesempatan
untuk menabung masih rendah (1993:57).
Kekurangan modal adalah salah satu ciri dari setiap negara yang memulai
pembangunannya salah satunya adalah Indonesia dan kekurangan ini bukan saja
mengurangi kepesatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan, tetapi
juga menyebabkan kesukaran kepada negara tersebut untuk keluar dari keadaan
kemiskinan. Perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan
modal yang sangat banyak. Infra struktur harus dibangun, sistem pendidikan harus
dikembangkan dan kegiatan pemerintah harus diperluas. Selain itu, berbagai jenis
kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan. Ini berarti bahwa
pemerintah dan swasta memerluan modal yang banyak untuk menciptakan
modernisasi diberbagai kegiatan ekonomi. Pendapatan masyarakat yang sangat
rendah dan sistem perbankkan yang belum berkembang pada tahap-tahap
permulaan proses pertumbuhan ekonomi tidak memungkinkan suatu negara
berkembang untuk mengatasi kekurangan modal tersebut. “Kekurangan modal ini
dikarenakan pasar yang terbatas sebagai akibat pendapatan yang rendah dan
tabungan terbatas sehingga tidak dapat membiayai proyek-proyek yang akan
dikembangkan” (Sukirno, 1994:439).
Salah satu syarat untuk menutupi kekurangan modal adalah investasi,
investasi sangat dibutuhkan untuk menunjang baik produk domestik bruto
maupun perluasan tenaga kerja. Investasi adalah variabel yang diperlukan untuk
meningkatkan produk domestik bruto. Variabel ini bersifat future consumtion,
penggerak pertumbuhan dimasa datang dengan konsekuensi mengorbankan
konsumsi dimasa kini. Dari cara pandang seperti ini, dengan melihat essensinya

maka masalah kekurangan modal ini menjadi fenomena yang menghambat
pertumbuhan ekonomi.
Untuk mencapai semua ini, pada hakekatnya pemerintah memerlukan
investasi sebagai langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.dinamika
investasi mempengaruhi tinggi rendahnya produk domestik bruto. Dalam upaya
menumbuhkan perekonomian pemerintah senantiasa berusaha menciptakan iklim
yang dapat menggairahkan investasi. Selain itu pemerintah juga melakukan
pinjaman luar negeri dengan memanfaatkan dana investasi dari luar negeri.
Melambatnya pertumbuhan tabungan membuat pemerintah harus mampu
menggali sumber dana lain seperti penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan
penanaman modal asing (PMA). PMDN dan PMA ini diharapkan sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi karena keterbatasan dana pemerintah tersebut.
Peran investasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan produksi barang dan jasa.
Meningkatnya produksi ini akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB)
yang tercermin dalam out put yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga
negara dan milik warga negara asing dalam perekonomian dalam periode tertentu.
PDB di Indonesia mengalami pertumbuhan yang selalu berfluktuatif dari tahun ke
tahun.
Untuk itu, peran investasi sangat penting dalam perekonomian Indonesia.
Salah satu bentuk komitmennya untuk meningkatkan investasi, pemeriintah
mengeluarkan paket kebjakan disektor moneter yaitu paket Mei 1993 yang
memberikan kemudahan pembukaan cabang bank, penerbitan sertifikat deposito
serta perluasan bentuk tabungan. Paket ini dikeluarkan karena adanya keinginan
pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sebelum krisis moneter tahun 1993 sampai dengan 1997 pertumbuhan
ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 17 % (PMA 32,6 % dan PMDN 54,8 %)
sedangkan setelah terjadinya krisis moneter pertumbuhan ekonomi Indonesia
merosot tajam khususnya pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yakni menjadi –
18 % dengan tingkat investasi total yang menurun pula sekitar - 11 % (PMA 28 %
dan PMDN - 49 %) hal ini sangat bertolak belakang dengan tahun tahun
sebelumnya yakni pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan pertumbuhan

