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ABSTRAK 

 

Salah satu ciri yang menonjol dalam kemajuan perekonomian suatu negara 

adalah tersedianya investasi yang tinggi yang diperlukan dalam proses pembangunan 

ekonomi suatu negara. Dimana total investasi yang tinggi sangatlah penting untuk 

memperlancar aktivitas ekonomi terutama dalam penyediaan kapital untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia hingga sekarang berupaya keras 

menembus persaingan di era globalisasi dan sangat membutuhkan iklim yang 

kondusif untuk peningkatan investasi. Sejak awal pembangunan kondisi tersebut 

telah direspon dengan penerapan kebijakan moneter ekspansif. Berarti dari sisi 

ekonomi pemerintah telah berusaha  menstabilkan  perkembangan suku bunga dalam 

negeri di Indonesia agar seoptimal mungkin dapat mendukung peningkatan total 

investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku 

bunga dalam negeri Indonesia terhadap total investasi di Indonesia sebagai upaya 

merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi. Metode yang digunakan dalam 

penulisan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kausal dengan menggunakan 

alat analisis regresi sederhana. Hasil yang diharapkan adalah akan ada hubungan 

negatif suku bunga dalam negeri terhadap total investasi Indonesia. Dengan 

demikian hal ini sesuai dengan teori makro bahwa penurunan suku bunga di 

Indonesia akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Kondisi ini 

diperkirakan akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan 

produktivitas ekonomi yang akhirya akan meningkatkan daya saing Indonesia di 

skala internasional terutama dalam era globalisasi. 

Kata kunci: globalisasi, suku bunga dalam negeri, total investasi 

 

ABSTRACT 

 

One of the prominent features in the progress of a country's economy is the 

availability of high investment required in the process of economic development of a 

country. Where high total investment is essential to facilitate economic activity, 

especially in the provision of capital to improve the welfare of the people. Indonesia 

until now struggling to penetrate the global competition and in dire need of a 

favorable climate for increased investment. Since the beginning of the construction 

of these conditions have responded with expansionary monetary policy 

implementation. Means of the economy the government has tried to stabilize the 

domestic interest rate development in Indonesia in order to optimally be able to 

support an increase in total investment in Indonesia. This study aims to determine 

the effect of Indonesian domestic interest rate to the total investment in Indonesia as 

an effort to respond to the Indonesian competition in the era of globalization. The 
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method used in this research paper is a causal descriptive approach using simple 

regression analysis. The expected result is to be a negative correlation of domestic 

interest rates to the total investment in Indonesia. Thus it is in accordance with the 

macro theory that the decline in interest rates in Indonesia will encourage increased 

investment in Indonesia. This condition is expected to improve the ability of 

Indonesia to increase productivity which ultimately the economy will improve 

Indonesia's competitiveness in the international scale, especially in the era of 

globalization. 

Keywords: globalization, domestic interest rates, the total investment 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pembangunan suatu negara senantiasa bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan (Todaro, 2011). Dimana keberhasilan mencapai 

kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat suatu negara dalam 

meningkatkan total investasi yang dimiliki. Demikian pula dengan Indonesia yang 

hingga sekarang berusaha keras untuk dapat  menembus persaingan di era globalisasi 

sangat membutuhkan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi. Bila total 

investasi Indonesia terjadi peningkatan kemungkinan akan membantu meningkatkan 

produktivitas Indonesia dalam menghasilkan barang dan jasa. Secara lebih jauh 

kondisi ini akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional (Faisal 

Basri, 1995).  

Untuk dapat meningkatkan total investasi sesuai yang diharapkan maka 

campur tangan pemerintah merupakan faktor utama yang harus diperhatikan di 

Indonesia. Dengan alasan total investasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 

bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi antara lain pelaksanaan kebijakan moneter  

ekspansif (Sadono Sukirno, 2013). Strategi ini bahkan telah dilakukan Indonesia 

sejak Orde Baru dengan menjaga stabilitas suku bunga agar nilai total investasi dapat 

terus ditingkatkan. 

Dalam perkembangannya memasuki rencana pembangunan jangka panjang 

tahap kedua muncul isyu bahwa iklim investasi di Indonesia mulai kurang kondusif 

terutama setelah terjadi krisis moneter di Indonesia. Dimana pergantian pimpinan 

negara  yang sering terjadi telah berdampak pada sering berubahnya peraturan yang 

secara tidak langsung akan menyebabkan turunnya total investasi di Indonesia (Tulus 

Tambunan, 2014). Dengan demikan pelaksanaan kebijakan moneter ekspansif 

mendapatkan tantangan yang cukup berat dan tentunya penting untuk diteliti sampai 

seberapa jauh keberhasilannya.  
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Untuk dapat mengetahui perkembangan kebijakan moneter ekspansif di 

Indonesia sejak awal PJP II dapat dilihat dari Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Suku Bunga dan Total Investasi di Indonesia 

Tahun 

Interest Rates 

percent per annum; 

period averages 

12 monts 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

Investment Financing  

at current prices; 

Gross domestic  

capital formation 

trillion Rupiah; 

calendar year 

Laju  

Pertumbuhan 

(%) 

1994 12,99 -7,78 118,707 18,11 

1995 16,28 20,21 145,118 18,20 

1996 16,7 2,51 163,453 11,22 

1997 15,92 -4,90 199,301 17,99 

1998 28,29 43,73 160,327 -24,31 

1999 22,35 -26,58 125,011 -28,25 

2000 12,17 -83,65 309,164 59,56 

2001 15,48 21,38 371,069 16,68 

2002 15,28 -1,31 389,947 4,84 

2003 10,39 -47,06 515,470 24,35 

2004 7,07 -46,96 552,292 6,67 

2005 10,95 35,43 695,829 20,63 

2006 11,63 5,85 848,168 17,96 

2007 8,24 -41,14 984,574 13,85 

2008 10,43 21,00 1376,539 28,47 

2009 9,55 -9,21 1737,093 20,76 

2010 7,88 -21,19 2083,359 16,62 

2011 7,06 -11,61 2443,540 14,74 

2012 6,09 -15,93 2911,370 16,07 

2013 6,89 11,61 3056,031 4,73 

Sumber: ADB (diolah, berbagai tahun) 

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan suku bunga yang 

menurun telah diikuti oleh kenaikan total investasi di Indonesia. Sebagai realisasi 

dari pernyataan tersebut pada tahun  1997  disaat suku bunga turun dari 16,70% 

menjadi 15,92% maka total investasi Indonesia meningkat dari Rp 163,453 trilyun 

menjadi Rp 199,301 trilyun pada tahun yang sama. Sebaliknya pada tahun 1998 

disaat suku bunga naik menjadi 28,29% maka total investasi turun menjadi Rp 

160.327 trilyun. Demikan pula pada tahun-tahun lain seperti tahun 2000, 2003, 2004,  

2007, 2010, 2011 dan 2012 terlihat penurunan suku bunga diikuti oleh peningkatan 

total investasi di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum penurunan 

suku bunga di Indonesia ternyata telah diikuti oleh peningkatan total investasi di 

Indonesia. 
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Walaupun demikian selama periode yang diteliti juga terlihat adanya kondisi 

yang kontradiksi dimana peningkatan suku bunga justru diikuti oleh peningkatan 

total investasi di Indonesia. Sebagai contoh  pada tahun  1995, 1996, 2005, 2006 dan 

2008  disaat suku bunga naik sebesar 20,2%, 2,51%, 35,43%, 5,85% dan 21% maka 

total investasi di Indonesia juga naik menjadi sebesar 18,20%, 11,22%, 20,63%, 

17,96% dan 28,47%. Sebaliknya pada tahun 1999 disaat suku bunga  turun dari 

28,29% menjadi 22,35% atau terjadi laju pertumbuhan yang menurun sebesar 

26,58% telah diikuti oleh penurunan total investasi di Indonesia dari Rp 160,327 

trilyun menjadi Rp 125.011 trilyun atau terjadi laju penurunan sebesar 28,25 %. 

Ketidaksesuaian hubungan tersebut diduga ada faktor lain yang berpengaruh 

terhadap total investasi di Indonesia. 

Oleh karena suku bunga tetap menjadi faktor utama dalam penentuan 

investasi suatu negara maka sangatlah menarik bagi peneliti untuk meneliti yaitu 

pengaruh sukubunga dalam negeri terhadap total investasi di Indonesia sebagai 

upaya merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah sampai seberapa jauh pengaruh suku bunga dalam negeri terhadap 

total investasi di Indonesia sebagai upaya merespon  persaingan Indonesia dalam era 

globalisasi ? 

 

Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah maka penelitian ini untuk 

melihat keterkaitan sukubunga dalam negeri dengan total investasi di indonesia. 

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sampai seberapa jauh pengaruh suku bunga dalam negeri terhadap total investasi di 

Indonesia sebagai upaya merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi. 

 

KAJIAN TEORI 

A. Bentuk-bentuk Kebijakan Makroekonomi 

Beberapa bentuk kebijakan ekonomi dapat dijalankan oleh pemerintah untuk 

mencapai berbagai tujuan antara lain menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai 

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, menciptakan pertumbuhan 
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ekonomi yang teguh dan mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs 

valuta asing. Kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan dibedakan menjadi tiga 

bentuk yaitu (Sadono Sukirno, 2013): (1) Kebijakan Fiskal; (2) Kebijakan moneter; 

(3)  Kebijakan segi penawaran. 

Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan 

dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk 

mempengaruhi pengeluaran agregat. Menurut pandangan Keynes pelaksanaan 

kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. 

Bila pengangguran suatu negara dianggap tinggi maka pemerintah melakukan 

kebijakan fiskal ekspansif yaitu menaikkan pengeluaran pemerintah atau dengan 

menurunkan pajak. Bila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan 

menyebabkan naiknya pendapatan nasional dan kondisi ini akan berdampak pada 

penuruan pengangguran. Demikan pula dengan penurunan pajak akan meningkatkan 

daya beli masyarakat terhadap pembelian barang-barang dan jasa sehingga akan 

meningkatkan pengeluaran agregat dan penggunaan tenaga kerja. 

Sebaliknya bila negara dilanda inflasi tinggi maka harus dilakukan kebijakan 

fiskal kontraktif yaitu dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran 

pemerintah. Dimana kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat 

terhadap barang-barang dan jasa sehingga akan berakibat menurunnya tingkat harga. 

Hal ini akan berdampak pula pada penurunan tingkat inflasi suatu negara. 

Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan 

oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau 

mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. 

Salah satu komponen dari pengeluaran agreat adalah penanaman modal (investasi) 

oleh perusahaan-perusahaan. Bila suku bunga tinggi maka akan mengurangi minat 

penanam modal untuk menawarkan modal, dan sebaliknya bila suku bunga rendah.  

Secara lebih jauh Keynes menekankan bahwa bila kondisi negara dilanda 

pengangguran tinggi maka pemerintah harus melakukan kebijakan moneter ekspansif 

yaitu menurunkan suku bunga dengan harapan agar penanaman modal akan 

bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sedangkan pada pada 

masa inflasi pemerintah melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan 
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suku bunga, sehingga akan menurunkan investasi dan akan berdampak pada 

penurunan pengeluaran gregat. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi. 

Kebijakan Segi Penawaran 

Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan 

perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga 

yang lebih murah dan mutu yang lebih tinggi. 

Kebijakan segi penawaran memiliki berbagai jenis antara lain kebijakan pendapatan 

(incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan 

kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah 

kenaikan pendapatan yang berlebihan, sehingga dapat menghindari kenaikan biaya 

produksi yang berlebihan. 

Kebijakan segi penawaran yang kedua adalah bertujuan untuk meningkatkan 

kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan usaha para pengusaha untuk 

mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Dimana unutuk meningkatkan 

kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dengan cara menurunkan pajak pendapatan 

rumah tangga, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang 

berpendapatan tinggi. Sedangkan untuk mempertinggi efisinsi perusahaan dilakukan 

pemerintah dengan cara memberi insentif berupa pengurangan pajak atau 

pembebasan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, 

menggunakan tehnologi yang canggih serta mau mengeluarkan dana untuk penelitian 

dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

Disamping dengan cara tersebut di atas maka kebijakan segi penawaran 

untuk meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif 

kepada perusahaan, dapat dilakukan pemerintah dengan cara mengembangkan 

infrastruktur dan pelayanan dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. 

 

B. Definisi Investasi dan Faktor Penentunya 

Investasi yang sering diistilahkan dengan penanaman modal atau 

pembentukan modal didefinisikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam 

modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang 

dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. 
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Dalam praktiknya, investasi meliputi pengeluaran-pengeluaran sebagai 

berikut (Sadono, 2013): 

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan 

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 

2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, 

bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. 

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan 

barang-barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun 

perhitungan pendapatan nasional. 

Faktor-Faktor Penentu Investasi 

Secara umum penanam modal melakukan investasi untuk mendapatkan 

keuntungan. Dimana besar kecilnya keuntungan tersebut ditentukan oleh harapan di 

masa depan. Secara lebih jauh faktor-faktor utama yang menentukan tingkat 

investasi adalah: 

1) Tingkat keuntungan yang diramalkan 

2) Suku bunga 

3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan 

4) Kemajuan tehnologi 

5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya 

6) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. 

Ad 1. dan 2. 

Menurut teori Keynes, investasi, keuntungan dan suku bunga akan terjadi 

keterkaitan. Dimana ramalan mengenai keuntungan masa depan akan : (1) 

memberikan gambaran kepada pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang 

mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan. (2) Menunjukkan besarnya 

investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal 

yang diperlukan. Sedangkan suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan 

memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para 

pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanam modal apabila 

tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan lebih besar dari suku bunga. 

Suku Bunga dan Tingkat Investasi 

Menurut pandangan Klasik hubungan antara suku bunga dengan investasi 

adalah negatif. Dimana bila suku bunga naik maka permintaan dana bagi penanam 
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modal untuk investasi akan turun. Sebaliknya bila suku bunga turun maka 

permintaan dana untuk investasi akan meningkat. 

Pendapat tersebut juga diakui oleh Keynes bahwa suku bunga memegang 

peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan 

investasi. Hanya saja investasi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh suku bunga 

namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan dapat berdampak 

naik atau turunnya investasi. Pernyataan tersebut didukung oleh Mankiw (2007) 

bahwa kurva investasi akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawahseperti terlihat 

pada Gambar 1a di bawah ini. Dimana faktor utamanya dalah perubahan suku bunga 

terhadap investasi akan memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan faktor lain 

diluar suku bunga akan menyebabkan pergeseran terhadap kurva investasi, seperti 

terlihat pada Gambar 1b. 

 r r 

(a) 
Fungsi Investasi 

Miring ke bawah 

(b) 
Pergeseran dalam 

Fungsi Investasi 

I I 

 

Gambar 1. Kurva Investasi 

Ad 3. Ramalan Keadaan Perekonomian di Masa Depan 

Ramalan mengenai keadaan perekonomian di masa depan sangat penting 

bagi para pengusaha untuk menentukan apakah kegiatan-kegiatan yang akan 

dikembangkan akan meperoleh keuntungan atau kerugian. Bila ramalan 

menunjukkan keadaan perekonomian pada masa depan lebih baik maka kondisi ini 

akan mendorong pertumbuhan investasi. Dengan demikian semakin baik keadaan 

masa depan, makin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh para pengusaha. 

Ad 4. Kemajuan Tehnologi 

Besarnya investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha ditentukan oleh 

kemampuan para pengusaha untuk menggunakan penemuan-penemuan tehnologi 
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yang baru dalam proses produksi. Dimana semakin meningkat perkembangan 

tehnologi yang dibuat oleh para pengusaha maka akan semakin meningkat 

pembaharuan-pembaharuan yang dapat dilakukan, sehingga semakin tinggi tingkat 

investasi yang akan tercapai. 

Selanjutnya dengan adanya pembaruan-pembaruan dalam semua sektor 

ekonomi maka akan mempertinggi produktivitas di berbagai bidang kegiatan 

ekonomi. Produktivitas ekonomi yang tinggi disatu pihak akan mendorong 

pertambahan produksi yang sangat cepat dan berdampak pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dilain pihak, produktivitas yang bertambah tinggi 

akan menaikkan pendapatan para pekerja. Kondisi ini akan mendorong peningkatan 

daya beli masyarakat meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

investasinya. 

Ad 5. Tingkat Pendapatan Nasional dan Perubahan-Perubahannya 

Berdasarkan jenisnya investasi yang dilakukan para pengusaha dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu investasi yang bersifat otonom dan investasi yang 

dipengaruhi langsung oleh pendapatan. Untuk investasi yang jenis kedua dinamakan 

investasi terpengaruh atau induced investment memiliki hubungan positif terhadap 

pendapatan nasional. Apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi 

bertambah tinggi pula. 

Ad 6. Keuntungan Perusahaan 

Dana investasi diperoleh perusahaan dari meminjam atau dari tabungannya 

sendiri. Tabungan perusahaan terutama diperoleh dari keuntungan, semakin besar 

keuntungan perusahaan semakin besar pula keuntungan yang tetap disimpan 

perusahaan. Keuntungan yang semakin besar ini memungkinkan perusahaan 

memperluas usahanya atau mengembangkan usaha baru. Langkah seperti ini akan 

menambah investasi dalam perekonomian. 

 

C. Daya Saing 

Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam ekonomi, 

yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus 

perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional dalam 

kasus-kasus negara. Kekuatan daya saing sebuah ekonomi/negara/bangsa ditentukan 

oleh kekuatan pondasinya, dimana kekuatan pondasi tersebut ditentukan oleh 
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sejumlah pilar yang dapat memperkuat atau menurunkan daya saing negara. Pilar-

pilar tersebut adalah sebagai berikut (Tulus T.H.Tambunan, 2014): 

1) Alam/fisik 

Secara alami Indonesia mempunyai daya saing yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan Singapura. Pertama, karena Indonesia memiliki luas 

wilayah baik darat maupun lautan tang lebih tinggi dari Singapura. Kedua, 

Indonesia memiliki SDA yang lebih tinggi dari Singapura sehingga menjadi 

keunggulan komparatif bagi Indonesia. 

2) Perusahaan 

Daya saing perusahaan ditentukan oleh daya saing dari masing-masing inputnya, 

yaitu daya saing pengusahanya, daya saing pekerjanya dan daya saing input-

input lainnya. 

3) Inovator/inventor 

Daya saing sebuah negara atau perusahaan tidak lepas dari kegiatan inovasi. 

Dimana inovasi sangat ditentukan oleh kreativitas, keuletan dan pengetahuan 

orang-orang yang disebut inovator/inventor. Dengan kata lian daya saing 

inovator sangat penting bagi perekonomian suatu negara. 

4) Pemerintah 

Daya saing pemerintah suatu negara dapat dilihat dari kebijakan atau peraturan 

yang dikeluarkan. Dimana peraturan tersebut ditentukan oleh faktor-faktor 

internal seperti tingkat suku bunga yang mempengaruhi investasi suatu negara. 

 

D. Globalisasi 

Globalisasi secara sederhana didefinisikan sebagai proses peningkatan 

ketergantungan antar negara dan warga negaranya (Case & Fair, 2007). Dengan 

demikian globalisasi akan memiliki dimensi yang luas yaitu meliputi sosial, budaya, 

politik dan ekonomi. Dalam globalisasi aliran internasional akan terjadi antara 

perusahaan dan rumah tangga baik dalam negeri maupun dengan negara lain. 

Dimana hubungan pelaku-pelaku makro tersebut dapat mencakup pada pasar output, 

tenaga kerja dan modal. Bahkan dengan globalisasi akan meningkatkan kepuasan 

semua pihak baik dari sisi harga maupun kualitas. 

Sejarah singkat globalisasi ekonomi menurut Jeffery Williamson 

diklasifikasikan menjadi dua periode yaitu periode pertama yaitu periode 1820-1914 

dan periode kedua adalah sejak Perang Dunia II. Kontribusi perdagangan terhadap 
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Produk Domestik Bruto dunia naik dari 5% diawal abad 9 menjadi 20% pada awal 

Perang Dunia I. Kemudian dengan adanya hambatan perdagangan yang dikenakan 

setelah tahun 1914, Perang Dunia dan depresi besar telah mengurangi kontribusi 

perdagangan terhadap PDB dunia menjadi 5%. Namun dengan didirikannya sistem 

keuangan baru di Bretton Woods, New Hampshire, pada tahun 1946 perdagangan 

tumbuh lagi hingga mencapai porsi 20% dari PDB dunia menjelang akhir tahun 

1975. 

Kemajuan dari globalisasi juga terlihat dari mobilitas internasional tenaga 

kerja, dimana angka imigran meningkat dari 7,9% dari populasi pada tahun 1990 

menjadi 10,4% pada tahun 2000. Dalam perkembangannya akhir-akhir tahun ini 

jumlah imigran di Amerika Serikat terus meningkat namun tidak jelas apakah sudah 

mendekati tingkat imigrasi periode 1920-an. Demikian pula dengan aliran modal 

internasional di Amerika Serikat telah terjadi peningkatan sehingga berdampak 

terjadinya krisis besar di Asia tahun 1997. Peristiwa tersebut telah diikuti oleh 

goncangan kurs yang disebabkan oleh penarikan singkat pinjaman dan kredit 

Indonesia, Korea, Thailand dan negara-negara Asia Timur lainnya sehingga 

menyebabkan fluktuasi besar tingkat kurs dan resesi mendalam di negeri ini. 

Dimensi globalisasi berikutnya adalah dilakukannya pengurangan tajam 

hambatan perdagangan melalui penandatanganan NAFTA dan GATT/WTO. 

Selanjutnya peningkatan besar aliran informasi dan perdagangan di Internet serta 

meningkatnya kecepatan dan biaya perjalanan yang lebih rendah membuat dunia 

yang semakin kecil. Dimana dunia yang lebih sadar akan perbedaan budaya, politik 

dan agama. Perkembangan baru dari globalisasi adalah lonjakan outsourcing, atau 

perekrutan pekerja asing berupah rendah melalui internet. 

 

E. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang pengaruh suku bunga terhadap investasi di Indonesia telah 

dilakukan sebelumnya antara lain oleh Erric Wijaya (2015) yang berjudul Pengaruh 

Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Saham Periode 2010-2013. Dalam 

penelitian tersebut menggunakan tiga variabel makro yaitu pertumbuhan ekonomi,  

tingkat bunga, nilai tukar dan tingkat inflasi. Dari hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi 

terhadap investasi pasar modal khususnya untuk reksadana saham. Sedangkan 
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variabel tingkat sukubunga dan nilai tukar terdapat pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap investasi pasar modal. 

Dari hasil penelitian tersebut terlihat dari empat variabel makro yang 

digunakan ternyata variabel tingkat bunga perbankan yang paling sensitif 

mempengaruhi return reksadana periode 2010-2013. Hal inilah yang mendasari 

pemikiran penulis untuk meneliti pengaruh suku bunga dalam negeri terhadap total 

investasi Indonesia.     

 

F. Dasar Formulasi Model 

Dalam persamaan pengaruh suku bunga dalam negeri terhadap total investasi 

Indonesia sebagai upaya untuk merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi, 

akan diperoleh hubungan yang negatif. Hal ini sesuai dengan konsep teori investasi 

bahwa penurunan suku bunga dalam negeri suatu negara akan diikuti oleh 

peningkatan investasi (Samuelson, 2005). Tingginya investasi bagi suatu negara 

akan meningkatkan produktivitasnya dalam menghasilkan barang-barang dan jasa 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing negara memasuki era globalisasi. 

 

G. Hipotesis masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan kajian 

teori maka hipotesis yang dikemukakan adalah: Suku bunga dalam negeri akan 

berpengaruh negatif terhadap total investasi Indonesia sebagai upaya untuk 

merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kausal yaitu 

pengaruh sukubunga dalam negeri terhadap total investasi Indonesia sebagi upaya 

merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi. Dimana variabel bebas adalah 

suku bunga dalam negeri dan variabel terikat adalah total investasi Indonesia. 

 

Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder  periode tahun 1994 

sampai dengan 2013. Penggunaan data pada tahun 1994 tersebut karena merupakan 

awal dilaksanakannya program pembangunan jangka panjang tahap kedua di 

Indonesia. Sedangkan batasan pada tahun 2013 dimaksudkan untuk dapat membatasi 
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dimensi waktu terjadinya hubungan antara variabel-variabel yang berlaku dan 

akhirnya memberikan hasil yang lebih realistis dari hubungan tersebut. 

 

Sumber Data 

Proses pengumpulan data bersumber dari Asian Developmet Bank (ADB). 

Kemudian untuk menambah referensi dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan 

membaca buku-buku referensi dan jurnal. 

 

Tehnik Analisis 

Dari hubungan yang didapat maka penggunaan model dalam menganalisis 

pengaruh suku bunga dalam negeri terhadap total investasi Indonesia sebagai upaya 

merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi selama periode tersebut adalah 

persamaan regresi sederhana. Sesuai dengan masalah yang akan dianalisis dalam 

penyusunan penelitian ini, maka aplikasi rumus dari model yang dipergunakan 

sebagai berikut: 

 Inv = a0 + a1 R 

dimana: 

 Inv  = nilai total investasi Indonesia 

 R = tingkat suku bunga dalam negeri Indonesia 

Sehingga ada 1 variabel terikat dan 1 variabel bebas. 

 

Rancangan Uji Hipotesis 

- Uji Parsial Persamaan Regresi 

Persamaan Pengaruh Suku Bunga Dalam Negeri Terhadap Total Investasi 

Indonesia Sebagai Upaya Merespon Persaingan Indonesia Dalam Era Globalisasi. 

Hipotesis: Suku bunga dalam negeri  berpengaruh negatif terhadap total investasi 

Indonesia sebagai upaya merespon persaingan Indonesia dalam era 

globalisasi 

H0 : a1 > 0 Suku bunga dalam negeri tidak berpengaruh negatif terhadap total 

investasi Indonesia sebagai upaya merespon persaingan Indonesia 

dalam era globalisasi  

H0 : a1 < 0 Suku bunga dalam negeri berpengaruh negatif terhadap total investasi 

Indonesia sebagai upaya merespon persaingan Indonesia dalam era 

globalisasi 

H0 ditolak bila t hitung > t tabel 
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- Uji Simultan Persamaan Regresi 

Persamaan Pengaruh Suku Bunga Dalam Negeri Terhadap Total Investasi 

Indonesia Sebagai Upaya Merespon Persaingan Indonesia Dalam Era Globalisasi 

H0 : a1 = 0 

H0 : a1  0 

H0 ditolak bila F hitung > F tabel 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Perhitungan 

Dalam perhitungan koefisien regresi untuk persamaan struktural berdasarkan data-

data tahun 1994-2014 maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Inv = 2442,254 – 117,862 R 

            (5,966)        (-3,950) 

F = 15,604  R
2
 = 0,4644 

Hasil tersebut diperoleh melalui estimasi yang dilakukan dengan metode regresi 

sederhana. Adapun angka-angka yang terletak di dalam kurung, di bawah koefisien 

regresi, adalah nilai t-statistiknya. 

 

Analisis Ekonomi Hasil Model 

Persamaan Nilai Total Investasi Indonesia 

Hasil persamaan struktural dari model adalah: 

 Inv = 2442,254 – 117,862 R 

Dari persamaan di atas terlihat bahwa arah koefisien variabel bebas telah sesuai 

dengan teori. Pembahasan selengkapnya akan diuraikan berikut ini. 

Variabel suku bunga dalam negeri Indonesia menunjukkan arah negatif 

terhadap nilai total investasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bila suku bunga dalam 

negeri Indonesia terjadi penurunan maka akan diikuti oleh kenaikan nilai total 

investasi Indonesia. Secara teoritis hal ini dapat dibenarkan karena turunnya suku 

bunga dalam negeri Indonesia akan mendorong penanam modal untuk mampu 

meminjam dana dari Bank dalam jumlah yang lebih besar. Bila seluruh kondisi 

lainnya tetap, maka kenaikan pinjaman dari Bank akan diikuti oleh kemampuan 

untuk berinvestasi dalam jumlah yang besar. Secara lebih jauh peningkatan nilai total 

investasi Indonesia sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas bangsa 
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Indonesia terutama dalam memproduksi barang-barang dan jasa untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.  

Sebagai contoh dari realisasi pernyataan di atas adalah untuk meningkatkan 

industri produk ikan di Indonesia diperlukan investasi yang cukup besar mulai dari 

penyediaan barang modal berupa kapal penangkap ikan, pengelolaan ikan di pabrik 

sampai dengan pengemasan untuk siap dikonsumsi. Bila suku bunga di Indonesia 

menunjukkan penurunan maka akan membantu investor dalam negeri untuk lebih 

produktif yaitu mampu menekan biaya produksi serendah mungkin sehingga akan 

membantu meningkatkan produktivitas ikan di Indonesia. Kondisi ini diperkirakan  

mampu meningkatkan daya saing produk ikan Indonesia di pasar internasional 

(Tempo, 23 Februari – 1 Maret 2015). 

Demikan pula dengan sektor agro industri yang menjadi handalan 

perekonomian Indonesia sangat memerlukan kondisi suku bunga yang lebih stabil. 

Faktor utamanya untuk dapat meningkatkan produktivitas di sektor tersebut 

diperlukan investasi yang cukup tinggi terutama untuk keperluan mengimpor barang 

modal dan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi baik untuk 

kepentingan dalam negeri maupun untuk dapat mengekspor di pasar internasional. 

Apabila suku bunga dalam negeri terlihat kondusif maka akan memberikan peluang 

kepada penanam modal untuk meningkatkan pengeluaran investasinya pada produk 

agro industri sehingga akan menjadi salah satu daya saing Indonesia dalam era 

globalisasi. 

Pengaruh suku bunga dalam negeri Indonesia juga mendorong minat 

masyarakat untuk berinvestasi pada properti di Indonesia semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan sesuai teori ekonomi makro investasi properti akan memberikan 

keuntungan dalam jangka panjang. Dengan alasan kebutuhan rumah semakin 

meningkat  akan mendorong harga rumah akan terus meningkat. Peluang ini dapat 

dimanfaatkan oleh investor dengan sedikit kerja keras dalam jangka pendek maka 

kemungkinan dalam jangka panjang para investor dapat meraih keuntungan sesuai 

yang diharapkan. Sebagai contoh adalah investasi apartemen yang didirikan dekat 

dengan lokasi perkuliahan  telah memberikan keuntungan yang besar bagi investor. 

Sebagai bukti antara lain adalah apartemen Taman Melati Sinduadi di dekat Fakultas 

Teknik UGM  sudah terjual sebanyak 640 dari 781 yang ditawarkan (Tempo, 23 

Februari – Maret 2015) 
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Bahkan dalam perkembangan terakhir menunjukkan investasi telah menjadi 

hal penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut pemerintah telah menerbitkan surat berharga syariah 

negara  ritel atau sukuk ritel dengan harapan untuk mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Instrument investasi ini dianggap lebih 

menguntungkan masyarakat karena bisa didapatkan dengan dana yang tidak terlalu 

besar dengan keuntungan yang besar serta risiko yang lebih kecil. Investasi ini 

dinilai aman karena dijamin sepenuhnya oleh negara sampai jatuh tempo. Kelebihan 

investasi ini adalah sifatnya yang likuid sehingga bisa dijual sewaktu-waktu di pasar 

sekunder, yaitu di Bursa Efek Indonesia di luar bursa (over the counter/OTC) dengan 

melibatkan perusahaan efek (Tempo, 2-8 Maret 2015). 

Berdasarkan contoh-contoh konkrit diatas dapat dikatakan bahwa campur 

tangan pemerintah terutama dalam penerapan kebijakan moneter ekspansif sesuai 

dengan teori  yaitu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. 

 

Analisis Statistik 

Pada persamaan nilai total investasi Indonesia, terlihat bahwa variabel suku 

bunga dalam negeri Indonesia menunjukkan arah hubungan yang negatif sebesar -

117,862. Maksud dari angka tersebut adalah setiap penurunan suku bunga dalam 

negeri Indonesia sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan nilai total investasi 

Indonesia sebesar Rp 117,862 trilyun. 

Besarnya kontribusi variabel bebas tersebut terhadap nilai total investasi 

Indonesia adalah 46,44%, sebagaimana ditunjukkan oleh R
2
 nya. Ini berarti bahwa 

nilai total investasi Indonesia dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 53,56%, diluar 

variabel sukubunga tersebut. 

Rendahnya kontribusi sukubunga dalam negeri Indonesia tersebut 

menunjukkan bahwa pengaruh suku bunga dalam negeri Indonesia belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sektor industri di Indonesia. Seperti 

diketahui  sebagian besar sektor industri di Indonesia masih didominasi oleh Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sekitar 98%. Dari perspektif dunia, 

diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Tulus T.H. Tambunan, 2014). Sektor 

UMKM di Indonesia memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 
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sebesar 60%, sedangkan sisanya dari usaha besar. Disampaing itu sektor usaha kecil 

juga menyerap 91% pasar tenaga kerja  nasional.  

Dalam realitasnya meskipun sektor mikro dianggap sebagai penyelamat 

ekonomi Indonesia namun dari sisi pemodalan belum sepenuhnya dapat 

menggunakan jasa perbankan. Dengan alasan, dari pihak perbankan menyatakan 

bahwa biaya operasional untuk melayani UMKM yang demikan banyak dan tersebar 

lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar yang jumlahnya relatif terbatas. 

Sedangkan dari pihak UMKM, faktor pelayanan yang masih dianggap rendah serta 

faktor psikologis ketidakmampuan mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo  

menyebabkan mereka lebih memilih meminjam uang untuk investasi pada keluarga 

atau lembaga yang tidak formal. 

Berdasarkan kedua alasan tersebut maka dengan mengingat jumlah UMKM 

di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan usaha besar sehingga pelaksanaan 

kebijakan moneter ekspansif ini belum terdistribusi secara merata. 

 

Pengujian Statistik 

Dalam menganalisis signifikansi dari nilai estimasi persamaan dari model digunakan 

pengujian statistik yaitu uji t-statistik dan uji F-statistik. 

- Uji Parsial Persamaan Regresi 

Hipotesis : Suku bunga dalam negeri akan berpengaruh negatif terhadap total 

investasi indonesia sebagai upaya dalam merespon persaingan Indonesia dalam 

era globalisasi 

Dari hasil pengujian t-statistik ini diperoleh hasil untuk persamaan pengaruh 

suku bunga dalam negeri terhadap total investasi Indonesia sebagai upaya 

merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi, variabel suku bunga dalam 

negeri dan konstanta memiliki koefisien yang lebih besar daripada t-tabel pada 

tingkat signifikansi 1% (t-tabel = 1 ,734). 

- Uji Simultan Persamaan Regresi 

Persamaan Pengaruh Suku Bunga dalam Negeri Terhadap Total Investasi 

Indonesia Sebagai Upaya Dalam Merespon Persaingan Indonesia Dalam Era 

Globalisasi 

Untuk pengujian F-statistik, terlihat pada persamaan pengaruh suku bunga dalam 

negeri terhadap total investasi Indonesia sebagai upaya merespon persaingan 

Indonesia dalam era globalisasi, angka F-hitung pada persamaan ini yang sebesar 
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15,604 adalah jauh lebih besar daripada batas kritis F-statistik pada tingkat 

signifikansi 1% (8,8). Ini menunjukkan variabel bebasnya secara bersama-sama 

akan terbukti signifikan mempengaruhi arah perubahan total investasi Indonesia 

pada tingkat signifikansi 1%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada persamaan pengaruh suku bunga dalam negeri terhadap total investasi 

Indonesia sebagai upaya merespon persaingan Indonesia dalam era globalisasi, arah 

koefisien variabel bebas telah sesuai dengan teori ekonomi. Dimana variabel 

sukubunga dalam negeri memiliki hubungan negatif terhadap total investasi 

Indonesia. 

 

Saran 

1. Untuk dapat meningkatkan kontribusi perbankan di Indonesia dalam pemodalan 

khsusnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maka pelayanan 

perbankan harus ditingkatkan dengan menggunakan teknologi pertukaran data 

elektronik yang sederhana, sehingga mempercepat transaksi dan meningkatkan 

kepercayaan konsumen atau pedagang terhadap perbankan. 

2. Upaya kedua bagi pengembangan pelayanan perbankan dilakukan dengan 

memasuki wilayah produktif untuk membuka akses masyarakat terhadap 

perbankan melalui pertemuan, untuk mendidik masyarakat untuk memahami 

aktivitas bank dan usaha produktif. 

3. Upaya ketiga, pelayanan perbankan dilakukan dengan menggunakan nomor 

telepon seluler sebagai nomor rekening, sehingga inovasi ini diharapkan dapat 

membuka akses-akses perbankan di daerah.     

 

DAFTAR PUSTAKA 

Tulus  T.H.Tambunan: UMKM Di Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia: 

2009. 

Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo 

Persada: 2013. 

N. Gregory Mankiw: Makroekonomi Edisi Keenam, Penerbit Erlangga : 2007. 

Gujarati: Basic Econometrics Fourth Edition, Damodar N. Gujarati, Mc Graw Hill: 

2003. 



 

19 

 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER FAKULTAS EKONOMI 
PELUANG INDONESIA DALAM PERSAINGAN EKONOMI KREATIF GLOBAL UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

Asian Development Bank, http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-

pacific-  

Suplemen Keuangan Syariah, Investasi Halal Minim Risiko, Tempo: 2-8 Maret 

2015. 

Ekonomi Apartemen, Tren Apartemen Mengepung Kampus, Tempo: 23 Februari – 1 

Maret 2015. 

Investigasi, Konglomerat Pencuri Ikan, Tempo: 23 Februari – 1 Maret 2015. 

Erric Wijaya, Pengaruh Makroekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Saham Periode 

2010- 2013, 1
st
 National Conference on Business, Management, and 

Accounting, Bridging the gap between Theory and Practice, Universitas 

Pelita Harapan, Karawaci: 19 maret 2015. 

Case & Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid 2, Erlangga Jakarta: 

2006. 

Michael P. Todaro/Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Jilid 1 Edisi 

Kesebelas, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2011. 

Samuelson, Paul A & Willian D. Nordhaus, Economics, 18th ed. Mc.Graw-Hill: 

2005. 

Tulus T.H. Tambunan: Perekonomian Indonesia, Edisi ,Ghalia Indonesia, Bogor: 

2014. 

Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, Menjelang Abad XXI, Penerbit Erlangga 

Cetakan Pertama Jakarta :1995. 

 

http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-
http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-

