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PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI   

DI SURABAYA 

 

 Oleh : 

MEILISA MANJASARI SANTOSO 

 

Abstraksi 

Pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian 
yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan 
kemakmuran masyarakat meningkat. Perkembangan ekonomi yang berlaku dari waktu 
ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat 
pertumbuhan ekonomi menunjukkan prestasi kenaikan pendapatan nasional riil pada 
suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun 
sebelumnya.Besarnya pendapatan nasional diukur dari komponen-komponen 
expenditure para pelaku ekonominya lewat anggaran-anggarannya yaitu; sektor rumah 
tangga (C), perilaku usaha dan dunia usaha tercermin lewat komponen investasi (I) yang 
ditanam, pemerintah melalui anggaran belanjanya (G) dan sektor perdagangan 
internasional yang tercermin lewat nilai Ekspor / Impor netto-nya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis variabel bebas 
mana yang berpengaruh paling dominan dalam pertumbuhan ekonomi 
diSurabaya.Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time series pada 
tahun 1994-2013. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda dan variabel yang digunakan adalah Penanaman Modal Asing (X1), 
Penanaman Modal Dalam Negeri (X2), Ekspor (X3), Impor (X4),Inflasi (X5) dan Produk 
Domestik Regional Bruto (Y) sebagai variabel terikatnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel 
Penanaman Modal Asing (X1) tidak berpengaruh signifikan dalam Pertumbuhan 
Ekonomi di Surabaya, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (X2) tidak 
berpengaruh signifikan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Surabaya, variabel Ekspor (X3) 
berpengaruh signifikan pada taraf kepercayaan 95% dalam Pertumbuhan Ekonomi di 
Surabaya, variabel Impor (X4) tidak berpengaruh signifikan dalam Pertumbuhan 
Ekonomi di Surabaya sedangkan variabel Inflasi (X5) berpengaruh signifikan pada taraf 
kepercayaan 85% dalam Pertumbuhan Ekonomi di Surabaya.  

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi,PMA,PMDN,EKSPOR,IMPOR dan Inflasi 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negara berkembang tidak 

akan lepas dari peranan sumber dana dari luar negeri. Hal ini terjadi karena  

hampir semua Negara berkembang tidak dapat mencukupi kebutuhan dana dari 

dalam negeri. Masalah tipikal yang dihadapi Negara berkembang adalah 

kelangkaan dana domestik ( saving gaps ) yang lazimnya di tutup dana dari 

luar negeri. Dana dari luar negeri dapat diperoleh dari hutang luar negeri atau 

penanaman modal asing (PMA). Secara konseptual,penanaman modal asing 

atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan 

kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri. 

Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah,untuk menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar 

negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN) sangat diharapkan ( Sri 

Sumarni,2007) 

Secara umum investasi atau penanaman modal,baik dalam bentuk 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing 

(PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan Negara,membutuhkan adanya 

iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman 

modal.Terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya 
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iklim berinvestasi di Indonesia .Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut 

stabilitas politik dan sosial tetapi juga stabilitas ekonomi,kondisi infrastruktur 

dasar (listrik,telekomunikasi, dan prasarana jalan dan pelabuhan) berfungsinya 

sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja ( termasuk isu-isu perburuhan), 

regulasi dan perpajakan birokasi (dalam waktu dan biaya yang 

diciptakan),masalah good governance termasuk korupsi,konsistensi serta 

adanya kepastian dari kebijakan pemerintah (Tambunan,2006)   

Selain hutang luar negeri pemerintah dapat mengupayakan sumber 

dana dari luar negeri di antara lain dengan investasi asing langsung atau  

foreign direct investment  (FDI)  dan  investasi  asing  portofolio  yaitu  

penanaman  modal  oleh pihak asing yang masuk kedalam pasar modal 

Indonesia. Sarwedi (2002) menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang 

berasal dari penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment 

(FDI) merupakan pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan 

dengan sumber pembiayaan luar negeri lainnya.  

FDI  lebih  penting  dalam  menjamin  keberlangsungan  

pembangunan jangka panjang dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal 

portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan transfer of 

technology, know- how, Management skill, resiko usaha relatif kecil, dan lebih 

profitable. Untuk meningkatkan daya tarik investor, pemerintah memulai 

menata kembali kebijakan akan pengaturan penanaman modal yang akan 

masuk ke Indonesia dengan mengeluakan Undang-Undang RI Nomor 36 

tahun 2010 Tentang Penanaman Modal.  

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



3 
 

 
 

Undang-Undang yang terbaru diharapkan dapat memberikan 

kepercayaan akan perlindungan hukum dan penyerderhanaan dalam perizinan 

dalam investasi untuk para investor asing dan lokal. Dengan meningkatnya 

investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi juga diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan output dan nilai tambah, 

sehingga akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif cepat dan 

berlanjutnya perlemahan permintaan produk ekspornya telah membebani 

neraca eksternal.Namun demikian,neraca pembayaran kuartalan secara 

keseluruhan kembali mencatat surplus dikuartal ketiga untuk pertama kali 

sejak pertengahan tahun 2011 walau hanya dalam jumlah yang relatif  kecil 

yaitu sebesar 800 juta dolar AS.Surplus ini terjadi karena adanya penurunan 

tajam impor dan mengecilnya deficit neraca berjalan sementara aliran masuk 

modal tetap menguat. 

Perlemahan ekonomi global dan peningkatan ketidakpastian di tahun 

2012 tidak merintangi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat.Hal 

ini terlihat pada kuartal ketiga dimana PDRB riil meningkat sebesar 6.2 persen 

tahun ke tahun,hanya sedikit dibawah 6,4 persen tahun ke tahun pada kuartal 

kedua,walaupun laju pertumbuhan mengalami perlambatan secara 

penyesuaian musiman kuartal ke kuartal (seasonally adjusted quarter on 

quarter).Pertumbuhan tetap didorong oleh permintaan swasta yang kuat 

dimana konsumsi swasta tetap menjadi sumber pertumbuhan dengan 

peningkatan sebesar 5,7 persen tahun ke tahun pada kuartal ketiga,meningkat 
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dari 5,2 persen pada kuartal kedua.Yang cukup menarik dari pertumbuhan 

tahun 2012 adalah kuatnya investasi tetap (fixed investment),yang selama 

beberapa waktu telah tumbuh lebih cepat di banding kelompok pengeluaran 

yang lain.Sebagai akibatnya,nilai investasi kini mencapai sekitar sepertiga dari 

PDRB nominal,naik dari 25 persen pada tahun 2007.Sejauh ini investasi tidak 

terpengaruh oleh penurunan harga komoditas maupun ekspor. 

Menurut Irawan dan M. Suparmoko  faktor yang bisa menentukan 

berhasil atau tidaknya proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara 

tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-

ekonomi yang meliputi sistem hukum, pendidikan, kesehatan, agama, 

pemerintah, dll. Suatu negara dikatakan aktif dalam perdagangan internasional 

jika nilai total ekspor lebih besar dari pada nilai total impor 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka hal ini 

mendorong peneliti untuk mengkaji pengaruh penanaman modal asing (PMA), 

penanaman modal dalam negeri (PMDN),Ekspor,Impor dan Inflasi pada 

pertumbuhan ekonomi di Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh dalam 

pertumbuhan ekonomi di Surabaya? 

2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh 

dalam pertumbuhan ekonomi di Surabaya? 

3. Apakah Ekspor berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di 

Surabaya? 
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4. Apakah Impor berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di 

Surabaya? 

5. Apakah Inflasi berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di 

Surabaya? 

 1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah diatas, 

maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1.  Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing 

(PMA) dalam pertumbuhan perekonomian di Surabaya. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) dalam pertumbuhan  perekonomian di Surabaya. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Ekspor dalam 

pertumbuhan  perekonomian di Surabaya. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Impor dalam pertumbuhan  

perekonomian di Surabaya. 

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi dalam 

pertumbuhan  perekonomian di Surabaya. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pengetahuan tentang pengaruh Penanaman Modal 

Asing,Penanaman Modal Dalam Negeri,Ekspor,Impor dan Inflasi 

dalam Pertumbuhan Ekonomi di Surabaya.   

2. Bahan   masukan   dan   sumbang   saran   bagi   pembuat   dan   
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pengambil kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal 

asing langsung dan penanaman modal dalam negeri sebagi 

alternatif sumber dana dalam pembangunan perekonomian di 

Surabaya. 

3. Sebagai bahan pengetahuan tentang peranan pentingnya Kerja 

sama antar Negara melalui Ekspor dan Impor dalam kemajuan dan 

stabilitas perekonomian di Surabaya 

4. Bahan referensi dan perbaikan rujukan untuk penelitian lebih 

lanjut yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 
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