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ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi pembangunan memiliki hubungan timbal balik
yang positif dengan investasi. Semakin banyak investasi suatu daerah maka
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut semakin baik. Dalam melakukan investasi,
para investor harus memahami potensi investasi di suatu daerah. Penelitian yang
dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perkembangan investasi
di Kabupaten Banyuwangi periode 2011-2016. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan realisasi investasi
sektor di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2011-2016. Teknik analisis yang
digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten
Banyuwangi memiliki perkembangan investasi yang sangat baik dan memiliki
potensi yang sangat besar. Perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi di
sebabkan oleh diadakannya even tahunan yang mengangkat potensi dari setiap
sektor di Kabupaten Banyuwangi. Luasnya lahan di Kabupaten Banyuwangi dan
baiknya performa dari sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di
Kabupaten Banyuwangi juga menjadi salah satu penyebab naiknya invetasi di
Kabupaten Banyuwangi..

Kata Kunci: investasi, inflasi, produk domestik regional bruto, suku bunga,
Kabupaten Banyuwangi
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ABSTRACT
Economic growth has a positive reciprocal relationship with investment.
The more investment in a region, the better the economic growth of the region
becomes. Investors must understand the potential investment in certain areas. This
research aims to analyze and explain the development of investment in the
regency of Banyuwangi in the period of 2011-2016. The data of this study were
collected from documents of sectoral investment realization in the region from
2011 to 2016 and analyzed using descriptive statistics analysis. The result of the
research shows that Banyuwangi has an excellent investment development and
huge potentials. The investment is boosted by annual events promoting the
potential of all sectors in the region. The availability of vast land in Banyuwangi
and the performance of agricultural sector, which is the leading sector in the
region, also contribute to the investment growth.

Keywords: investment, inflation, gross regional domestic product, interest rate,
Banyuwangi
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju
keadaan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik daripada kondisi yang
lalu. Sejak tahun 1969 pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mulai
melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Dalam mempercepat
pembangunan nasional di segala bidang pemerintah memerlukan modal yang
besar. Akan tetapi kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal untuk
keperluan mempercepat pembangunan terbatas. Oleh karena itu sebagai salah satu
aspek dalam kebijakan pemerintah perlu melakukan usaha - usaha agar
memperoleh lebih banyak dana (modal) untuk pembangunan (Amiruddin,2003:1).
Pada teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan
ekonomi dan investasi memiliki hubungan timbal balik yang positif. Semakin
banyak investasi yang ada di suatu negara menjadikan pertumbuhan ekonomi
negara tersebut semakin baik. Investasi juga mendorong meningkatnya kegiatan
ekonomi di masyarakat seperti produktivitas perusahaan yang terus bertambah.
Produktivitas yang bertambah tersebut akan menambah pendapatan perusahaan
sehingga pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat. Dengan demikian
pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi, dimana investasi berperan
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Zaenuddin, 2009).
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara
dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan
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perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, sumber-sumber pembiayaan bisa
berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi, dan tabungan domestik.
Adapun alokasi modal yang kita kenal sebagai investasi, umumnya berasal dari
dalam negeri maupun luar negeri yang akan memberi dampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan investasi atau penanaman modal
diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana dana yang dimiliki
pemerintah untuk melakukan investasi baik dari luar negeri (PMA) maupun dari
dalam negeri (PMDN) sangat diharapkan demi terwujudnya pembangunan daerah
(Ambarsari dan Purnomo, 2005).
Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan
masyarakat mengelola suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan
sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu,
pembangunan harus dilaksanakan di seluruh tanah air untuk kesejahteraan seluruh
masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota bertindak sebagai
penggerak sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator yang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat
berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban
kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga ikut mengelola sumber-sumber
keuangan termasuk sumber penerimaan dan pengeluaran daerah (Sasana, 2008).
Dalam hal ini, Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang sedang
melakukan pembangunan daerah. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu
kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya yaitu
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Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur pulau Jawa, di kawasan
Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di
timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten
Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di
Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas
wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km2, atau lebih luas dari Pulau Bali
(5.636,66 km2). Di pesisir Kabupaten Banyuwangi terdapat Pelabuhan Ketapang
yang merupakan perhubungan utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali
(Pelabuhan Gilimanuk). Sebagai kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Jawa
Timur, Kabupaten Banyuwangi memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor
untuk berinvestasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya
(Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2017).
Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 20102015 tercatat lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata pertumbuhannya
sebesar 6,59 %, sedangkan di Jawa Timur sebesar 6,27 %. Pertumbuhan ini
nampaknya seiring dengan gencarnya promosi pariwisata yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sektor yang terkait pariwisata juga
mengalami kenaikan signifikan salah satunya adalah transportasi dan pergudangan
yang pertumbuhannya sebesar 8,42 %. Pertumbuhan juga terjadi di sejumlah
sektor ekonomi lainnya, seperti kategori industri pengolahan mencapai sebesar
7,30 % (LAKIP BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi, 2015).
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak lepas dari pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi yang terus mengalami
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peningkatan. Tercatat dalam BPS Kabupaten Banyuwangi (2015), dari tahun
2011-2016 PDRB selalu mengalami peningkatan. Sektor yang memiliki
kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 yaitu
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan/agriculture foresty and fishing dengan
presentase sebesar 36,39% yang diikuti dengan sektor perdagangan sebesar
14,50%. Dalam hal ini, sektor pertanian selalu menjadi sektor yang paling
produktif dalam pembentukan PDRB. Hal tersebut ditunjang dengan luas wilayah
Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur.
Salah satu komponen yang yang berpengaruh dalam pertumbuhan
perekonomian di Kabupaten Banyuwangi adalah investasi. Investasi adalah salah
satu faktor produksi yang memiliki daya dorong dan daya ungkit yang kuat dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Kegiatan investasi mampu
mengakumulasikan modal dan meningkatkan produktivitas. Investasi dapat
meningkatkan output dan meningkatkan permintaan input. Pembangunan di
bidang ekonomi melalui kegiatan investasi memiliki efek yang besar dalam
mendorong

pertumbuhan

perekonomian

daerah

(Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2015).
Dornbusch, Fischer, dan Startz (2008:340). mengartikan bahwa investasi
atau penanaman modal adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik.
Investasi yang dilakukan dapat berbentuk penanaman modal dalam negeri
(PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal dalam
negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA)
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merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke
sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (dirrect investment) maupun
investasi tidak langsung berbentuk portofolio.
Selain PMA dan PMDN,investasi non fasilitas juga memiliki peran penting
dalam pembentukan investasi di suatu daerah. Menurut Keppres RI No. 22 Tahun
1986 investasi non fasilitas adalah investasi atau perusahaan yang tidak tunduk
dan tidak mendapatkan fasilitas berdasarkan UU No. 1Tahun 1967 jo UU No. 11
Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU
No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang
Kedua Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25
tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Investasi dapat berlangsung ketika para investor yakin memperoleh
keuntungan yang besar dan kemungkinan resiko kerugian yang kecil. Selain itu,
investasi dapat dilakukan dengan memahami peluang investasi dan potensi
investasi di suatu daerah. Dalam menentukan potensi investasi pada suatu daerah,
perlu mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis atau sektor potensial
yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komperatif. Penelitian yang
dilakukan oleh Jauhariyah dan Inayah (2016) menunjukkan bahwa terdapat Sektor
Unggulan di Kabupaten Banyuwangi yang di kelompokkan sebagai berikut: 1)
Sektor maju dan tumbuh pesat (sektor prima) adalah Sektor Pertanian, sektor
inilah yang sebaiknya mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah
untuk dikembangkan; 2) Sektor maju tapi tertekan (Sektor Potensial) adalah
sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa
perusahaan; 3) Sektor yang berpotensi untuk Berkembang adalah sektor
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Kontruksi; Listrik, gas, dan air bersih; dan Industri Pengolahan; 4) Sektor
tertinggal di Kabupaten Banyuwangi adalah Perdagangan, Hotel, dan Restoran;
Pengangkutan dan Komunikasi; dan Jasa-jasa. Selain itu sektor tradisional
(primer-pertanian) lebih potensial dibandingkan sektor lainnya. Sektor pertanian
merupakan sektor yang masih berperan penting dan potensial terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.
Pada dasarnya dalam melakukan investasi tidak hanya memperhatikan
potensi investasinya saja tetapi ada pertimbangan lain. Survei yang dilakukan oleh
KPPOD (2005) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang
menentukan daya tarik investasi di sutau daerah, kemudian baru diikuti oleh
kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah, dan
produktivitas tenaga kerja. Institusi yang dimaksud adalah pelayanan penanaman
modal yang diberikan seperti perijinan, informasi mengenai investasi di daerah,
keamanan, fasilitas yang didapat jika melakukan penanaman modal di daerah dan
juga layanan informasi. Haryotejo (2012) juga meneliti mengenai analisis iklim
investasi daerah yang dilaksanakan di kota semarang menunjukkan terdapat tiga
indikator yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan iklim investasi yang
kondusif. Ketiga indikator tersebut adalah keamanan kondisi, pelayanan
infrastruktur publik, dan akses pembiayaan. Berbeda dengan penelitian
Haaryotejo, penelitian yang dilakukan Dayanti (2016) yan meneliti mengenai
studi empiris investasi di Indonesaia menyatakan bahwa variabel PDRB, inflasi,
ekspor, dan infrastruktur (pelabuhan dan listrik) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap PMA di Indonesia.
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Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam
indikator maupun variabe yang dapat mempengaruhi masuknya investasi di suatu
negara maupun daerah. Selama tahun 2011-2016, Kabupaten Banyuwangi
memiliki tingkat pertumbuhan investasi yang sangat besar. Jika dilihat dari
realisasi investasi Kabupaten Banyuwangi, pertumbuhan investasi tertinggi terjadi
pada tahun 2012 dan 2013. Tercatat dalam realisasi investasi Kabupaten
Banyuwangi pertumbuhan investasi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011
sebesar 2 milyar rupiah meningkat pada tahun 2012 menjadi 1 trilyun rupiah dan
kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 sebesar 3 trilyun rupiah. Pertumbuhan
tersebut tentunya sangat besar bagi sebuah Kabupaten yang baru melakukan
pembangunan daerah. Hal tersebut tentunya sangat menarik untuk dikaji
mengenai Analisis Perkembangan Investasi di Kabupaten Banyuwangi.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diambil
dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan investasi di Kabupaten
Banyuwangi periode 2011-2016?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan
perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi periode 2011-2016 .
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1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak, yakni sebagai berikut.
1. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan,
pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menganalisis
perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi.
2. Bagi Kabupaten Banyuwangi
Dengan adanya penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat
melakukan evaluasi investasi, sehingga dapat memajukan pembangunan
di Kabupaten Banyuwangi.
3. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bagi
perguruan tinggi (baik di tingkat fakultas maupun universitas), sehingga
akan bermanfaat untuk mengembangkan bidang perekonomian, terutama
pada konsentrasi manajemen keuangan yang membahas tentang
investasi.
4. Masyarakat
Dengan adanya penelitian ini, investasi di Kabupaten Banyuwangi dapat
meningkat sehingga akan muncul lapangan pekerjaan baru bagi
masyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten
Banyuwangi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelian Terdahulu
Setyowidodo (2010) melakukan analisis pengaruh indikator fundamental
makroekonomi (ekspor, pengeluaran investasi pemerintah, inflasi, nilai tukar) dan
krisis keuangan dunia 2008 terhadap penanaman modal asing di Indonesia periode
2003:1 – 2009:3, diperoleh hasil bahwa variabel ekspor berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia, sementara variabel
pengeluaran investasi pemerintah, tingkat inflasi dan nilai tukar berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Sedangkan
variabel krisis keuangan dunia 2008 tidak terlalu berdampak besar terhadap
penurunan minat investor asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Haryotejo (2012), yang menganalisis
iklim investasi di kota Semarang dengan menggunakan 10 indikator tertimbang
yaitu perizinan, perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, jalan raya, kepabeanan
dan kepelabuhan, jasa infrastruktur publik, perolehan tanah/lahan untuk investasi,
kondisi keamanan, akses pembiayaan perusahaan, kondisi lingkungan bisnis.
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang
memberikan kontribusi terbesar adalah keamanan kondisi, pelayanan infrastruktur
publik, dan akses pembiayaan. Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai
terendah adalah pajak, kondisi lingkungan bisnis, dan kondisi jalan.
Selanjutnya penelitian mengenai investasi dilakukan oleh Dayanti (2016),
diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional
Bruto, Inflasi, Ekspor, Infrastruktur Listrik dan Pelabuhan memiliki pengaruh
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yang signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Variabel Upah
Minimum Provinsi dan Infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA).
2.2. Kajian Teori
2.2.1. Definisi Investasi
Francis (1991) menyatakan bahwa investasi merupakan penanaman modal
yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang.
Menurut Sunariyah (2010), Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau
lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan
mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Reilly
dan Brown (2003:5) menyatakan bahwa investasi adalah komitmen satu dolar
dalam satu periode tertentu yang akan mampu memenuhi kebutuhan investor di
masa yang akan datang dengan: (1) waktu dana tersebut akan digunakan, (2)
tingkat inflasi yang terjadi, (3) ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan
datang.
Mankiw (2007) berpendapat bahwa investasi terdiri dari barang-barang
yang dibeli untuk penggunaan di masa depan. Investasi dapat dibedakan dalam
tiga macam, yaitu business fixed investment, residential investment, dan investory
investment. Business fixed investment mencakup peralatan dan sarana yang
digunakan perusahaan dalam proses produksinya. Residential investment meliputi
pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik sendiri maupun
yang akan disewakan kembali. Sedangkan inventory investment adalah barang
yang disimpan oleh perusahaan di gudang yang meliputi bahan baku, persediaan
barang setengah jadi, dan barang jadi.
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Secara statistik, investasi digunakan untuk membeli barang-barang modal
dan peralatan produksi yang dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu investasi
perusahaan-perusahaan swasta, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal,
perubahan dalam inventaris (inventory) perusahaan, dan investasi yang dilakukan
oleh pemerintah. Tujuan pengusaha untuk mewujudkan alat-alat produksi tersebut
adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukan di
masa depan. Hal ini berarti bahwa investasi yang dilakukan di masa kini sangat
erat hubungannya dengan prospek memperoleh untung di masa depan. Semakin
cerah prospek untuk memperoleh keuntungan di masa depan, semakin tinggi
investasi yang dilakukan pada masa sekarang (Gunawan, 2001).
2.2.2. Dasar Keputusan Investasi
Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan,
tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko (Tandelilin,2001:6).
a. Return
Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut
sebagai return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan
merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko
penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks manajemen
investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan (expected return) dan
return yang terjadi (realized return). Return yang diharapkan merupakan tingkat
return yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan return yang terjadi
atau return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada
masa lalu. Perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-
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benar

diterima

(return

aktual)

merupakan

risiko

yang

harus

selalu

dipertimbangkan dalam proses investasi.
b. Risiko
Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return
yang diharapkan. Risiko bisa diartikan kemungkinan return aktual yang berbeda
dengan return yang diharapkan. Dalam ilmu investasi pada khususnya terdapat
asumsi bahwa investor adalah makhluk yang rasional. Investor yang rasional
tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko. Investor seperti ini tidak
akan mau mengambil risiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak
memberikan harapan return yang layak sebagai kompensasi terhadap risiko yang
harus ditanggung investor tersebut.
c. Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan
Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan
yang bersifat linier. Artinya semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula
return yang diharapkan atas aset tersebut, demikian pula sebaliknya.
2.2.3. Tipe dan Bentuk Investasi
Fahmi (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe investasi, yaitu
sebagai berikut.
1. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan dengan cara membeli aset
secara langsung dari perusahaan baik melalui perantara atau cara lainnya.
Investasi langsung terdiri dari investasi yang tidak diperjualbelikan (misalnya:
tabungan dan deposito) dan investasi yang diperjualbelikan (misalnya: saham
preferen dan saham biasa).
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2. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dengan tidak terlibat
secara langsung atau pembelian aset keuangan dalam bentuk saham dan
obligasi yang dijual di pasar modal melalui perusahaan investasi atau
perantara. Sehingga perantara tersebut mendapatkan keuntungan sebagai upah
jasa.
Menurut Keppres RI No. 22 Tahun 1986, investasi langsung berdasarkan
perizinannya dibagi menjadi dua, yakni investasi dengan fasilitas dan investasi
non fasilitas. Investasi dengan fasilitas kemudian dibagi kembali menjadi dua
yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
2.2.4. Investasi Dengan Fasilitas
a. Penanaman Modal Dalam Negeri
Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal
1, yaitu sebagai berikut :
1. Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah : bagian dari
kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik
yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia
yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang
modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12
tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal
ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan
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berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2
disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam UndangUndang ini dengan
"Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan
seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung
untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan
Undang-Undang ini
Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Penanaman modal
dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan
hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Penanaman Modal Asing
Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang
dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal
asing

secara

langsung

yang

dilakukan

menurut

atau

berdasarkan

ketentuanketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan
Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung
menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian Modal
Asing antara lain :
1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa
Indonesia,

yang

dengan

persetujuan

pembiayaan perusahaan di Indonesia.

pemerintah

digunakan

untuk
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2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan
bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia
selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan
di Indonesia.
Undang-undang tersebut kemudan diganti dengan Undang-Undang Nomor
25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa Penanaman
Modal Asing adalah Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas (Undang-Undang
No.25 Tahun 2007):
1. Keputusan hukum.
2. Keterbukaan.
3. Akuntabilitas.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara.
5. Kebersamaan.
6. Efisiensi berkeadilan.
7. Berkelanjutan.
8. Berwawasan lingkungan.
9. Kemandirian.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
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Tujuan

penyelenggaraan

penanaman

modal

antara

lain

untuk

(UndangUndang No. 25 Tahun 2007) :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Undang – Undang No.25 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa pemerintah
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing
maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan,
lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional
lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi
dan distribusi, peningkatan kapasitas tekhnologi, partisipasi modal dalam negeri,
serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.
Bentuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada penanaman
modal dapat berupa (Undang - Undang No.25 Tahun 2007):
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1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat
tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu
tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,
atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong
untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan
tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang
modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum
dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha
tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
2.2.5. Investasi Non Fasilitas
Menurut Keppres RI No. 22 Tahun 1986 investasi atau perusahaan non
fasilitas adalah investasi atau perusahaan yang tidak tunduk dan tidak
mendapatkan fasilitas berdasarkan UU No. 1Tahun 1967 jo UU No. 11 Tahun
1970 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12
Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang Kedua
Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal.
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2.2.6. Risiko Investasi
Dalam berinvestasi seseorang dihadapkan pada suatu risiko yang dinamakan
risiko investasi, sehingga dalam melakukan investasi seseorang harus selalu
mempertimbangkan tingkat risiko. Menurut Tandelilin (2001:46),

risiko

merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual dengan return yang
diharapkan. Semakin besar perbedaannya, maka semakin besar risiko investasi
tersebut. Adapun jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor
dalam melakukan kegiatan investasi menurut Reilly (2003:15) adalah sebagai
berikut.
1. Bussiness Risk
Kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan karena keuntungan
yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan.
2. Financial Risk
Risiko yang ditimbulkan dari cara perusahaan membiayai kegiatannya
misalnya penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan.
3. Liquidity Risk
Adanya ketidakpastian yang timbul pada saat sekuritas berada di pasar
sekunder
4. Exchange Risk
Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik
dengan nilai mata uang negaranya.
5. Country Risk
Risiko ini berkaitan dengan kestabilan politik serta kondisi lingkungan
perekonomian di suatu negara.
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Tandelilin (2001:50), menyebutkan beberapa sumber risiko yang dapat
mempengaruhi besarnya risiko atas investasi antara lain adalah sebagai berikut.
1. Risiko suku bunga
2. Risiko pasar
3. Risiko inflasi
4. Risiko bisnis
5. Risiko finansial
6. Risiko likuiditas
7. Risiko nilai tukar mata uang
8. Risiko negara
Risiko yang harus dihadapi dalam setiap keputusan investasi mengharuskan
investor untuk berhati-hati dan melakukan analisa serta pertimbangan yang
matang. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan membantu investor dalam
mempertimbangkan suatu alternatif investasi. karena itu seorang investor yang
akan berinvestasi dalam sekuritas saham sebaiknya memiliki pemahaman
mengenai pasar modal, bagaimana
2.2.7. Indikator Ekonomi Makro
Indikator ekonomi makro biasanya digunakan untuk menganalisis atau
mengukur tingkat rasio investasi di suatu negara. Analisa fundamental yang
bersifat makro mencakup variabel sangat luas dan relevan yang dapat
memproyeksikan kondisi perekonomian secara keseluruhan dalam suatu negara.
Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2014), dalam melakukan investasi, seorang
investor perlu melakukan analisis fundamental ekonomi makro. Pada perusahaan
tertentu, ekonomi makro bisa memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap laba

20

dibandingkan dengan kinerja relatif perusahaan. Dengan kata lain, investor perlu
memperhatikan keadaan ekonomi secara luas. Berikut ini merupakan indikator
fundamental ekonomi makro (Bodie, Kane dan Marcus, 2014).
1. Produk Domestik Bruto
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah barang dan jasa yang
diproduksi suatu negara. PDB yang meningkat mengindikasikan ekonomi
yang berkembang dan memiliki banyak peluang untuk meningkatkan
penjualan perusahaan.
2. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah presentase total angkatan kerja (orang yang berkerja
atau aktif mencari pekerjaan) yang belum memiliki pekerjaan atau
pengangguran. Tingkat pengangguran mengukur sejauh mana ekonomi
beroperasi pada kapasitas penuh. Tingkat pengangguran adalah faktor yang
terkait dengan pekerja saja, namun kita dapat melihat lebih jauh mengenai
kekuatan suatu ekonomi dari tingkat pengangguran untuk faktor-faktor
produksi lainnya.
3. Inflasi
Inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum. Tingkat inflasi yang
tinggi sering diasosiasikan dengan ekonomi yang “terlalu panas”, dimana
permintaan barang dan jasa lebih tinggi daripada kapasitas produksi,
sehingga terjadi kenaikan harga.
4. Suku Bunga
Suku bunga merupakan beban biaya yang harus dibayarkan. Suku bunga
yang tinggi akan mengurangi nilai kini dari arus kas mendatang, sehingga
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daya tarik peluang investasi menjadi menurun. Karena alasan ini, suku
bunga riil adalah faktor penentu kunci pengeluaran investasi bisnis.
5. Defisit Anggaran
Defisit anggaran pemerintah pusat adalah selisih antara pendapatan dan
belanja negara. Kekurangan anggaran harus ditutup dengan utang
pemerintah. Utang pemerintah yang berjumlah besar dapat menaikkan suku
bunga dengan meningkatkan permintaan utang total dalam ekonomi.
Ekonomi secara umum percaya bahwa utang pemerintah yang terlalu tinggi
akan mengurangi pinjaman dan investasi swasta dengan naiknya suku bunga
dan mencegah investasi usaha.
6. Sentimen
Optimisme atau pesimisme konsumen dan produsen mengenai keadaan
ekonomi adalah penentu besar dalam kinerja ekonomi. Jika tingkat
kepercayaan konsumen cukup baik mengenai tingkat pendapatan mereka di
masa depan, maka konsumsi dan investasi akan barang dan jasa juga akan
naik.
Pada penelitian ini terdapat 3 indikator ekonomi makro yang digunakan
sebagai tinjauan dalam mendukung analisis perkembangan investasi khususnya di
Kabupaten Banyuwangi. Tiga indikator ekonomi makro akan dijelaskan lebih
rinci sebagai berikut.
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2.2.8. Peran Investasi Terhadap Pembangunan
Menurut Baum dan Tolbert (1988), pembangunan ekonomi adalah usaha
mentransformasikan kehidupan jutaan manusia di seluruh dunia yang sedang
berkembang. Karakter pembangunan baik arah dan langkah maupun cara manusia
memanfaatkannya terutama ditentukan oleh bagaimana suatu negara mengelola
investasi sumber dayanya. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah di kebanyakan
negara yang sedang berkembang telah berperan aktif dalam pembangunan
menyusun kebijakan ekonomi makro, menanam investasi untuk membangun
prasarana dan memperluas pelayanan pokok, membantu dan kadang terlibat
langsung dalam kegiatan produktif. Beberapa bentuk perencanaan pembangunan
untuk memberikan pedoman penggunaan sumber daya investasi negara dipandang
sebagai suatu bagian pokok dari upaya pembangunan.
Menurut Situmorang (2011) dalam bukunya yang berjudul menguak iklim
investasi Indonesia pascakrisis menjelaskan mengenai peran investasi terhadap
pembangunan. Investasi memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan
ekonomi, tidak saja dalam konteks makro, tetapi juga dalam konteks mikro.
Investasi adalah salah satu komponen permintaan akhir dalam perspektif ekonomi
makro yang menjadi indikator keseimbangan internal pada situasi keseimbangan
pasar produk. Pada sisi lain, secara mikro investasi mencerminkan dunia usaha
karena sumber investasi adalah dunia usaha. Dalam konteks perkembangan
hubungan internasional, investasi selalu menjadi topik utama pembicaraan. Setiap
kepala negara atau pemerintah negara selalu memasukkan investasi sebagai tolak
ukur keberhasilan hubungan bilateral dan multilateral. Karena begitu pentingnya
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investasi, maka investasi dinyatakan sebagai mesin penggerak pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan.
Haryadi (2007) menyatakan bahwa investasi memainkan peran ganda. Di
satu sisi investasi akan meningkatkan kemampuan produktif (productive capacity)
dalam perekonomian, sementara di sisi lain investasi juga akan menciptakan
permintaan (demand creating) di dalam perekonomian. Oleh karena itu, dalam
suatu perekonomian, investasi memiliki peranan penting karena setiap tambahan
investasi akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang diproduksi
Tujuan penyelenggaraan investasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun
2007 adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2.2.9. Iklim Investasi Indonesia
Berbicara tentang iklim investasi tidak terlepas dari daya saing yang
dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Naik turunnya iklim investasi suatu
negara pihak-pihak yang melakukan pengukuran daya saing dan Iklim Investasi
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atau iklim investasi, dengan berbagai kriteria dan indikator yang disusun. Laporan
tahunan yang disajikan menunjukkan bahwa daya saing Iklim Investasi di
Indonesia senantiasa mengalami penurunan jika dibandingkan dengan negaranegara lainnya.
Kajian yang dilakukan oleh World Economic Forum (2009) mengukur daya
saing Indonesia dengan lima indikator yang terdiri dari tiga faktor pada tataran
makro dan dua indikator pada tataran mikro. Indikator tataran makro meliputi: 1)
tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro, 2) buruknya kualitas kelembagaan
publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat layanan dan 3)
lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan
peningkatan produktivitas. Sedangkan tataran indikator mikro, meliputi: 1)
rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan, dan 2) lemahnya
iklim persaingan usaha. Secara umum, pengembangan iklim investasi perlu
difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang menghambat
kinerja perdagangan dan investasi. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki
keadaan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mempunyai indikator yang dapat
digunakan secara berkala untuk memantau iklim investasi baik dalam kerangka
perekonomian nasional maupun perekonomian daerah. Konsep dasar dalam
rangka mempercepat proses bangkitnya perekonomian daerah adalah semua
pemanfaatan sumber daya termasuk aset-aset, baik yang dimiliki oleh pemerintah
daerah maupun swasta, memegang peranan penting dan menjadi tumpuan utama.
Survey World Bank (2008), dengan menggunakan beberapa indikator antara
lain: memulai kegiatan usaha, regulasi ketenagakerjaan, pajak dan kepatuhan serta
penyelesaian kepailitan menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia kurang
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kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Kajian lainnya dilakukan oleh
The International Institute for Management Development (IMD). IMD
menyatakan bahwa rendahnya daya saing industri di Indonesia disebabkan oleh
buruknya kinerja perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh empat hal pokok,
yaitu: 1) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerja di
perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga; 2)
buruknya efisiensi kelembagaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan
pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, buruknya berbagai peraturan
dan perundangan untuk Iklim Investasi kondusif, lemahnya koordinasi akibat
kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih; 3) lemahnya
efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara
bertanggung jawab yang tercermin dari produktivitas yang rendah, pasar tenaga
kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah,
serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional; dan 4)
keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur
dasar yang berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.
Keberhasilan kinerja investasi di dalam negeri yang dilakukan oleh para
pelaku ekonomi tentunya akan memberikan kontribusi yang positif bagi
pemulihan kondisi ekonomi daerah. Hal ini tergantung sejauh mana berbagai
kendala ekonomis yang menghambat pemulihan investasi dapat diatasi dan
menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut
Tambunan (2006), iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong
seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin, dan
menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi.
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2.3. Kerangka Pikir
Dalam pembangunan ekonomi, Kabupaten Banyuwangi membutuhkan
akumulasi dana yang cukup besar. Namun, usaha penghimpunan sumber dana
yang digunakan untuk membiayai pembangunan mengalami kesulitan dalam
upaya pembentukan modal, baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah
yaitu pajak dan ekspor barang dan jasa ke luar negeri maupun yang berasal dari
penghimpunan dana dari masyarakat melalui tabungan. Oleh karena itu,
pengerahan dana dari investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi non fasilitas
memiliki peran penting sebagai alternatif pembiayaan untuk upaya pembangunan
perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu disusunlah penelitian ini
dalam kerangka pikir sebagai berikut.
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Perkembangan investasi dan perekonomian di
Kabupaten Banyuwangi

Studi Literatur

Penelitian Terdahulu
1. Widodo (2010)
2. Haryotejo (2012)
3. Dayanti (2016)

Pendekatan Deskriptif

Studi Dokumentasi

Sumber Data
1. Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Banyuwangi
2. BPS Kabupaten
Banyuwangi
3. Bank Indonesia

Analisis Statistik Deskriptif

Pembahasan

Kesimpulan
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2014)
penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
3.2. Objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Kabupaten Banyuwangi.
Informasi diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Data merupakan data realisasi investasi pada periode 2011-2016.
3.3. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.
Menurut Agung (2012:59), data kuantitatif adalah seluruh data atau informasi yang
dikumpulkan dari lapangan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka.
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Menurut Arikunto (2013:172), data sekunder adalah data yang dikumpulkan
melalui pihak kedua, biasanya diperoleh melalui instansi yang bergerak di bidang
pengumpulan data seperti Badan Pusat Statisktik dan lain-lain. Data sekunder pada
penelitian ini berupa data-data stastistik daerah (existing statistic data) yang
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dikumpulkan pada penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh
Pemerintah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
BPS Kabupaten Banyuwangi serta Bank Indonesia.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian.
Hal ini terjadi karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan
gambaran permasalahan dari objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik
dokumentasi berupa laporan realisasi investasi (PMDN, PMA dan investasi non
fasilitas) seluruh sektor di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2011-2016.
Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006) adalah metode mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data diperoleh
dari instansi-instansi terkait antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, BPS Kabupaten Bayuwangi, website resmi Bank Indonesia
serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkembangan investasi di
Kabupaten Banyuwangi.
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian
3.5.1. Investasi
Investasi dalam penelitian ini adalah realisasi investasi di Kabupaten
Banyuwangi dari tahun 2011-2016 dalam satuan milyar rupiah yang diperoleh dari
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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3.5.2. Investasi dengan Fasilitas
Investasi dengan fasilitas dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam
Negeri dan Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Dalam Negeri dalam
penelitian ini adalah nilai penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam
negeri (BUMN maupun swasta) yang berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi dan
telah memiliki izin investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan Penanaman Modal Asing dalam
penelitian ini adalah nilai penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan asing
yang berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki izin investasi dari
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3.5.3. Investasi Non Fasilitas
Investasi non fasilitas yang dimaksud adalah nilai investasi regional yang
terdapat di Kabupaten Banyuwangi yang meliputi mini market, UMKM, toko oleholeh dan toko-toko kecil yang telah memiliki izin usaha dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
3.6. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses mencari, menyusun, membandingkan,
meneliti, dan mempelajari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Metode analisis data menurut Hasan (2006: 35) adalah memperkirakan
atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu atau
beberapa kejadian terhadap suatu atau beberapa kejadian lainnya, serta
memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya. Kejadian dapat dinyatakan sebagai
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perubahan nilai variabel. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah
statistik deskriptif.
Menurut Sugiyono (2014:207), metode statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode
deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan hasil penelitian dalam
menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing-masing variabel yang
diteliti. Berikut ini merupakan urutan proses dari analisis statistik deskriptif, yaitu:
1. Pengumpulan data
2. Pengolahan data
3. Penyajian data
4. Analisis data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi.
Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disajikan kedalam tabel maupun
grafik. Data dalam bentuk tabel dan grafik tersebut kemudian dianalisis dengan
menggunakan pengukuran analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2009)
terdapat dua pengukuran dalam statistik deskriptif yaitu pengukuran gejala pusat
(central tendency) dan pengukuran variasi kelompok. Pada penelitian ini,
pengukuran gejala pusat yang digunakan adalah.
a. Mean
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai ratarata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) ini didapat dengan menjumlahkan
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data seluruh individu dalam kelompok itu kemudian dibagi dengan jumlah individu
dalam kelompok tersebut. Hal ini dirumuskan dalam rumus berikut:
𝑀𝑒 =

∑ 𝑥𝑖
𝑛

Dimana:
Me

= Mean (rata-rata)

∑

= Jumlah

Xi

= Nilai x ke-i dampai ke-n

N

= Jumlah individu

Sedangakan pengukuran variasi kelompok, yakni sebagai berikut.
a. Varians
Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual
terhadap rata-rata kelompok. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari varians:
𝜎2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛

Rumus tersebut digunakan untuk data populasi, sedangkan untuk data sampel
rumusannya tidak hanya dibagi dengan n saja. Tetapi dibagi dengan n – 1, (n – 1 =
derajat kebebasan).
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑠 =
(𝑛 − 1)
2

Dimana:
𝜎2

= Varians populasi

𝑠2

= Varians sampel

𝑥𝑖

= Data ke-i

𝑥̅

= Rata-rata

𝑛

= Jumlah sampel
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b. Standar Deviasi
Standar deviasi merupakan akar dari varians. Berikut ini merupakan rumus
dari standar deviasi:

𝜎 = √
2

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛

Rumus tersebut digunakan untuk data populasi, sedangkan untuk data
sampel rumusannya tidak hanya dibagi dengan n saja. Tetapi dibagi dengan n – 1,
(n – 1 = derajat kebebasan).

𝑠2 = √

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
(𝑛 − 1)

Dimana:
𝜎2

= Varians populasi

𝑠2

= Varians sampel

𝑥𝑖

= Data ke-i

𝑥̅

= Rata-rata

𝑛

= Jumlah sampel

Setelah semua data dianalisis, hasil analisis data akan diinterpretasikan ke
dalam kalimat yang akan menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1. Profil Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa
Timur, Indonesia dengan ibukotanya yaitu Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di
ujung paling timur pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan
Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta
Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi
merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di
Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km2, atau lebih luas
dari Pulau Bali (5.636,66 km2). Di pesisir Kabupaten Banyuwangi, terdapat
Pelabuhan Ketapang, yang merupakan perhubungan utama antara Pulau Jawa
dengan Pulau Bali (Pelabuhan Gilimanuk)

Sumber: www.google.com
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi
Bayuwangi
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Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 Kecamatan,
189 Desa, dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2014

Menurut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam RPMJD (2016),
beberapa kecamatan tersebut dibagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan budidaya
dan kawasan lindung. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Adapun kawasan budidaya
di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
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1.

Kawasan peruntukan hutan produksi, dengan luas 56.890 ha yang meliputi
Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Glagah, Songgon, Sempu,
Purwoharjo, Tegaldelimo, Tegalsari, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran,
Glenmore dan Kalibaru.

2.

Kawasan peruntukan hutan rakyat, dengan luas kurang lebih 18.375 ha, dan
pengembangan kurang lebih 7.032 ha berada diseluruh kecamatan.

3.

Kawasan perungukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian
tanaman pangan, kawasan peruntukan holtikultura, kawasan peruntukan
perkebunan dan kawasan peruntukan peternakan.

4.

Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas kawasan peruntukan perukanan
tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan peruntukan
pengolahan ikan, dan pengembangan fungsi pelabuhan perikanan. Kawasan
perikanan terdapat pada

Kecamatan Muncar, Wongsorejo, Kalipuro,

Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Tegaldelimo, Purwoharjo, Bangorejo,
Pesanggaran dan Siliragung.
5.

Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas pertambangan mineral logam,
pertambangan mineral buka logam, pertambangan batuan, dan pertambangan
panas bumi. Kawasan pertambangan berada di Kabbupaten Pesanggaran dan
Wongsorejo.

6.

Kawasan Peruntukan industri, terdiri dari industri besar, industri menegah
dan industri kecil yang berada di Kecamatan Wongsorejo.

7.

Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri dari daya tarik wisata budaya, daya
tarik wisata alam, dan daya tarik wisata buatan.
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8.

Kawasan peruntukan pemukiman, terdiri dari kawasan pemukiman perkotaan
dan kawasan pemukiman pedesaan.

9.

Kawasan andalan, terdiri dari kawasan andalan perikanan dan kawasan
andalan pertanian.

10. Kawasan peruntukan sektor informal, terdiri dari penyediaan ruang kegiatan
sektor informal/pedagang kaki lima dalam kawasan perkotaan serta penataan
dan revitalisasi kawasan PKL pada pusat kegiatan perkotaan.
11. Kawasan Peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. Kawasan peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan.
Kawasan lindung merupakan kawasan yang berfungsi melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan. Kabupaten Banyuwangi memiliki 7 kawasan lindung, diantaranya yakni:
1.

Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro,
Licin, Songgon, Sempu,Glenmore, Kalibaru, Pesanggaran Siliragung,
Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldelimo.

2.

Kawasan resapan air yang meliputi Kecamatan Kalipuro, Licin, Songgon,
Sempu, Glenmore, Kalibaru, Pesanggaran, dan Tegaldelimo.

3.

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,
sempadan jaringan irigasi, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan rawa,
kawasan sekitar mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

4.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam budaya meliputi cagar
alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup dan cagar alam Jangganan
Rogojampi. Kawasan suaka alam laut meliputi perairan sekitar pantai Pulau
Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo dan perairan sekitar pantai Pulau
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Merah berada di Kecamatan Pesanggaran. Kawasan suaka alam darat.
Kawasan pantai meliputi Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Muncar,
Tegaldelimo, Purwoharjo, dan Pesanggaran. Kawasan Taman Nasional Alas
Purwo, kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dan Taman Wisata Alam
Kawah Ijen. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas
kawasan lingkungan non bangunan, kawasan lingkungan bangunan non
gedung, dan kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya.
5.

Kawasan rawan bencana alam yang meliputi kawasan rawan gempa, banjir,
kerentanan gerakan tanah, rawan letusan gunung berapi, rawan gelombang
pasang dan tsunami, dan rawan kebakaran hutan.

6.

Kawasan lindung geologi meliputi, kawasan cagar alam geologi berupa situs
geologi Teluk Grajagan. Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi
kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa dan kawasan
rawan tsunami. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
berupa daerah imbuhan air tanah untuk cekungan air tanah (CAT) meliputi
CAT Wonorejo merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 543 km2, CAT
Banyuwangi dengan luas1.737 km2, dan CAT Blambangan dengan luas 413
km2.

7.

Kawasan lindung konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi
perairan Kayu Aking berada di Kecamatan Tegaldelimo, perairan Takatbulan
berada di Kecamatan Wongsorejo, dan perairan pulau Tabuhan berada di
Kecamatan Wongsorejo.
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4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan
berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya
manusia” dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah
daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan
daerah/rumah tangganya sendiri

menurut

prakarsa dan aspirasi

masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar
secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap
pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan
daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan
adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok
manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan
lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya
ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih
difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara
simultan

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

secara

keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat
untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini
bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar
kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya
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keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental–
spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan
masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia.
3. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan
pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah
yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
b. Misi
1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif
dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku
usaha

dan

kelompok-kelompok

masyarakat

untuk

mempercapat

peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan
mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan
masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi
pembangunan

melalui

penciptaan

iklim

yang

kondusif

untuk

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah,
khususnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
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7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan
sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kearifan lokal.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan
daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.
4.1.3. Potensi Investasi Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi memiliki enam potensi investasi unggulan,
diantaranya yakni:
1. Potensi Pariwisata
Peluang investasi di sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sangat
terbuka seiring dengan barbagai inovasi pengembangan wisata yang dilakukan
bersama-sama oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kabupaten
Banyuwangi telah berhasil meraih penghargaan dari Badan Pariwisata
Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nation World Turism Organization/
UNWTO) dalam ajang 12th UNWTO Awards Forum di Madrid, Spanyol, 2016.
Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan UNWTO Awards for
excellence and Innovator in Tourism untuk kategori “Inovasi Kebijakan Publik
dan Tata Kelola” dengan mengalahkan nominator lainnya dari seluruh dunia.
Penghargaan ini membuktikan kebijakan pariwisata Banyuwangi yang diakui di
kancah dunia.
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Beberapa destinasi pariwisata yang berpotensi untuk dilakukannya investasi
diantaranya yaitu Wisata Kawah Ijen, Bangsing Underwater, Pulau Tabuhan,
Pantai Sukomade, Pantai Boom, Teluk Hijau, Agrowisata Kopi Glenmore, Pantai
Pulau Merah dan Air Terjun Jagir. Selain itu, sektor yang berkaitan dengan
pariwisata termasuk sektor yang tumbuh paling tinggi di antara sektor-sektor
usaha lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2015, Banyuwangi
dikunjungi lebih kurang 50.000 wisatawan mancanegara dan 2 juta wisatawan
domestik yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dari tahun ke tahun, angka
kunjungan tersebut terus meningkat. Besarnya tingkat kunjungan wisatawan ke
Kabupaten Banyuwangi menunjukkan besarnya potensi bisnis di bidang
pariwisata dengan berbagai sektor penunjangnya.

Wisatawan Domestik

Wisatawan Asing

Gambar 4.2 Tingkat Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyuwangi

2. Potensi Pertanian
Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pertanian tanaman bahan
makanan yang cukup potensial. Potensial terbesar terdapat pada produksi tanaman
padi sawah dan ladang, tanaman jagung serta tanaman kedelai. Produksi tanaman
padi (sawah dan ladang) tahun 2016 adalah sebanyak 796.305 ton. Tanaman
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jagung sebanya 209.191 ton sedangkan tanaman kedelai sebanyak 40.759 ton.
Untuk produksi tanaman bahan makanan terkecil adalah tanaman kacang tanah
dan kacang hijau yang hanya mampu berproduksi dalam setahunnya 870 ton dan
1.368 ton.
Tabel 4.2 Rata-rata Produksi dan Total Produksi Tanaman Bahan Makanan
di Kabupaten Banyuwangi

3. Potensi Perikanan
Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Jawa
Timur, sehigga memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Potensi perikanan
yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi adalah perukanan tangkap ikan air laut
yang pada tahun 2016 mencapai 44.182 ton. Jenis ikan air laut tangkap yang
terbesar adalah jenis ikan lemuru, dan ikan kerapu. Hasil tanfkap ikan lemuru
pada tahun 2016 sebanyak 6.266,3 ton sedangkan untuk ikan erapu 3.353 ton.
Secara sumlah produksi ikan lemuru memang menghasilkan hasil tangkapam
terbanyak namun secara nilai produksi ikan kerapu memiliki nilai produksi
terbesar yaitu senilai Rp 68 miliar. Artinya, secara nilai jual ikan kerapu lebih
tinggi dibandingkan dengan ikan lemuru. Ikan lain yang memiliki nilai ekonomi
tertinggi lainnya adalah ikan kakap merah dengan total produksi sebanyak 1.826
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ton yang mampu menghasilkan nilai produksi sebesar Rp 68,2 miliar. Berikut ini
adalah tabel hasil produksi dan nilai produksi tangkap ikan air laut menurut
jenisnya.
Tabel 4.3 Hasil Produksi dan Nilai Produksi Tangkap Ikan Air Laut
Menurut Jenisnya
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4. Potensi Perkebunan
Potensi perkebunan di Kabupaten Banyuwangi juga memiliki eksistensi
yang tidak jauh berbeda dengan perikanan, pertanian maupun pariwisata.
Pembangunan perkebunan di Kabupaten Banyuwangi menerapkan konsep
“Corporate Community Relationship”. Melalui konsep ini diharapkan pengusaha
perkebunan rakyat atau masyarakat sekitar perkebunan dapat berperan di dalam
pengelolaan perkebunan. Selain itu, pengusaha perkebunan besar dengan segala
kelbihan yang dimilikinya dapat berperan membantu meningkatkan produktivitas
dan mutu hasil perkebunan rakyat, baik melalui peremajaan, rehabilitas maupun
diversifikasi usaha perkebunan. Jenis perkebunan di Kabupaten Banyuwangi
terbagi menjadi tiga yaitu perkebunan Negara (tebu, kopi, dan coklat) kurang
lebih seluas 30.976 Ha, perkebunan swasta (kopi, coklat, karet, cengkeh, abaca,
kelapa, kapuk randu, dan tebu) kurang lebih seluas 18.024 Ha, dan perkebunan
rakyat (kelapa buah, kelapa deres, kopi, coklat, cengkeh, vanili, kapas, kapuk
randu, nilam, jarak, tembakau, rajang, dan tembakau white burly) kurang lebih
seluas 31.964 Ha. Data tersebut menunjukkan bahwa luas perkebunan rakyat
memiliki luas yang lebih besar dari pada perkebunan nasional dan swasta. Hal
tersebut menunjukkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih mementingkan
rakyat dari pada perusahaan besar nasional dan swasta.
5. Potensi Peternakan
Populasi ternak terbesar di Kabupaten Banyuwangi meliputi sapi perah, sapi
potong, kuda, kerbau, kambing, domba, dan babi. Untuk unggas meliputi ayam
potong dan ayam buras. Untuk produksi daging meliputi daging sapi, unggas,
kambing. Berikut ini adalah tabel produksi hasil ternak tahun 2011-2016
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Tabel 4.4 Produksi Hasil Ternak Tahun 2011-2016

6. Potensi Pertambangan
Potensi pertambangan di Kabupaten Banyuwangi juga memiliki prospek
yang cukup bagus karena di Kabupaten Banyuwangi terdapat lokasi yang
memiliki kandungan emas terbaik di dunia. Lokasi tersebut tepatnya berada di
Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Saat ini perusahaan yang sedang
melakukan eksplorasi tambang emas di Kabupaten Banyuwangi adalah PT. Bumi
Suksesindo yang telah memiliki izin usaha pertambangan di Kabupaten
Banyuwangi.
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4.1.4. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Banyuwangi
Perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 20102015 terjadi sangat pesat. Dalam perkembangannya, pertumbuhan perekonomian
di Kabupaten Banyuwangi selalu melampaui pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Timur dan Nasional. Hal demikian dikarenakan strategi dan kebijakan
Pemerintah Daerah yang “PRO RAKYAT” serta dukungan kuat masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
Selama tahun 2011–2015 terjadi peningkatan dan penurunan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah
dicapai oleh Kabupaten Banyuwangi yaitu pada tahun 2012 dengan pertumbuhan
ekonomi sebesar 7,24% dan 0,6% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur serta 1,01% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang berada pada tingkat
terendah adalah pada tahun 2014 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar
5,91% dan 0,05% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur serta 0,89%
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Grafik pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Banyuwangi disajikan pada Gambar 4.3 berikut.

48
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Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran kesejahteraan
masyarakat. Namun, selain pertumbuhan ekonomi, ukuran kesejahteraan rakyat
juga sering diukur dengan pendapatan perkapita. Interpretasi pendapatan perkapita
adalah apabila angka pendapatan perkapita suatu daerah lebih tinggi bila
dibandingkan dengan daerah lain, maka daerah tersebut lebih tinggi pula tingkat
kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2015, angka pendapatan perkapita
Kabupaten Banyuwangi tercatat Rp 37,53 juta rupiah, yang menyatakan bahwa
dari sejumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi diperkirakan mempunyai
pendapatan rata-rata dalam setahunnya sebesar Rp 37,53 juta rupiah. Angka
pendapatan perkapita setiap tahunnya selalu meningkat, dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi
selalu meningkat setiap tahunnya. Namunn, meskipun pendapatan perkapita
Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan etiap tahunnya, pertumbuhan
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ekonomi di Kabupaten Banyuwangi ceenderung sedikit mengalami penurunan
karena pengaruh ekonomi global.
Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi hingga
melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bahkan Nasional
menunjukkan baiknya keadaan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. tingginya
kontribusi sektor andalan Kabupaten Banyuwangi yaitu sektor pertanian,
perhutanan dan perikanan merupakan penyebab pergerakan ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi. Pertumbuhan dan kontribusi sektor tersebut hingga
melampaui Jawa Timur. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan maka
minum juga ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Kabupaten
Banyuwangi. meskipun tidak dominan, namun sektor tersebut juga merupakan
salah satu lokomotif yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Banyuwangi.

Pendapatan Perkapita Kabupaten Banyuwangi
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Gambar 4.4 Pendapatan Perkapita Kabupaten Banyuwangi Tahun
2011-2015
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4.1.5. Perkembangan Investasi Kabupaten Banyuwangi
Dalam sebuah perencanaan pembangunan ekonomi, investasi telah menjadi
indikator input yang sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya investasi dipastikan
pembangunan ekonomi sulit untuk dilaksanakan. Pembentukan investasi tidak
hanya melalui penanaman modal dari luar daerah saja, namun dari dalam daerah
pula. Misalnya pembentukan modal tetap yang dilakukan oleh petani ketika
membutuhkan peralatan berupa cangkul, atau pengusaha industri yang membeli
alat-alat produksi dan sebagainya.
Perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2016
mengalami peningkatan sangat pesat. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan
Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk mempromosikan
Kabupaten Banyuwangi menjadi lahan investasi yang dapat menarik minat
investor dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan investasi di Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2011-2016 terjadi kenaikan dan penurunan yang dapat
dilihat pada Tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5 Realisasi Investasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016
PMA
No

Tahun

1

PMDN

Investasi Non Fasilitas

Investasi Keseluruhan

Nilai
Investasi

Jumlah
izin

Nilai
Investasi

Jumlah
Izin

Nilai
Investasi

Jumlah
Izin

Nilai
Investasi

Jumlah
Izin

2011

0,96

5

0,80

1

0,35

1.635

2,14

1.641

2

2012

83,04

3

645,24

1

462,32

1.336

1.190,61

1.340

3

2013

0

0

2.450,01

5

937,37

1.981

3.387,38

1.986

4

2014

0

0

2.345,24

5

1.099,67

1.588

3.444,91

1.593

5

2015

6,98

11

299,59

7

1.107,14

1.846

1.413,72

1.864

6

2016

27,89

19

2.288,72

12

792,33

1.976

3.107,94

2.007

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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Perkembangan investasi pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan
yang signifikan, yaitu dari Rp 2,14 milyar menjadi Rp.1.190,61 milyar. Pada
tahun 2012-2013 terjadi juga peningkatan yang signifikan dari Rp 1.190,61 milyar
menjadi Rp 3.387,38 milyar. Pada tahun 2013-2014 terjadi sedikit peningkatan
dari Rp. 3.387,38 milyar menjadi Rp.3.444,91 milyar. Namun, pada tahun 20142015 terjadi penurunan investasi yang signifikan dari Rp.3.444,91 milyar menjadi
Rp.1.413,72 milyar. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh kondisi ekonomi
global yang memburuk serta harga lahan yang meningkat. Namun pada tahun
2016, investasi kembali meningkat menjadi Rp.3.107,94 milyar.
Pada tabel 4.5 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari tahun 20112013. Peningkatan tersebut hingga mencapai lebih dari 1000%. Kontribusi
tertinggi dari peningkatan investasi di Kabupaten Banyuwangi terdapat pada
PMDN dan disusul dengan investasi non fasilitas. Sedangkan PMA memiliki nilai
yang sebaliknya, yaitu mengalami penurunan hingga mencapai nilai 0 (nol).
Penutrunan PMA dapat terjadi karen tidak stabilnya perekonomian dunia dan
adanya peningkatan inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013.
4.1.6. Inflasi
Inflasi dapat dijadikan ukuran tingkat kestabilan ekonomi dimana terjadi
hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan investasi atau penanaman modal,
artinya semakin tidak stabil ekonomi makro suatu negara (diukur dengan tingkat
inflasi) maka semakin rendah penanaman modalnya. Inflasi di Kabupaten
Banyuwangi mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yang dapat
dilihat pada Gambar 4.5 berikut.
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Gambar 4.5 Inflasi Kabupaten Bayuwangi Tahun 2011-2016
Berdasarkan

grafik

yang

ditunjukkan

pada

Gambar

4.5

terjadi

perkembangan inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2015. Dari
grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa inflasi di Kabupaten Banyuwangi terjadi
secara fluktuatif. Kenaikan inflasi tertinggi terdapat pada tahun 2011-2012 yaitu
dari 4,9% menjadi 6,2% dan penurunan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 20142015 yaitu dari 6,6% menjadi 2,2%.
Penyumbang dari pergerakan inflasi berasal dari bahan makanan sebesar
2,42%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,19%, kelompok
perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar sebesar 0,38%, kemlompok
kesehatan sebesar 0,04% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa
keuangan sebesar 0,22%. Sementara dari kelompok sandang dan kelompok
pendidikan, rekreasi, olahraga terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,66%,
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0,01%. Dibanding dengan kabupaten lain di Jawa Timur, laju inflasi Kabupaten
Banyuwangi menempati urutan kedua terendah setelah kediri yakni 1,71%.
4.1.7. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Banyuwangi menurut data
statistik BPS Kabupaten Banyuwangi 2017 disajikan pada Gambar 4.6 berikut.
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Gambar 4.6 PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016
Berdasarkan grafik pada Gambar 4.5, dijelaskan bahwa PDRB Kabupaten
Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) selalu mengalami peningkatan
yang konsisten dari tahun 2011-2016. Pada tahun 2011-2016, PDRB Kabupaten
Banyuwangi mengalami peningkatan dari sebesar Rp 36,95 triliun menjadi Rp
66,34 triliun. Pada masa pemerintahan bupati Abdullah Azwar Anas, Kabupaten
Banyuwangi memiliki kemajuan yang cukup pesat di berbagai bidang. Salah satu
bidang yang memiliki kemajuan yang pesat adalah bidang pariwisata. Bidang
pariwisata dapat menunjang pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan pada
setiap objek pariwisata diserahkan dan dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar.
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Dengan bertambahnya pendapatan masyarakat, maka secara otomatis PDRB
Kabupaten Banyuwangi juga akan bertambah. Hal tersebut dapat terjadi karena
dari data RKPD Kabupaten Banyuwangi 2015, bidang pariwisata memiliki peran
yang sangat besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Banyuwangi setelah
bidang pertanian.
4.1.8. Suku Bunga
Kegiatan investasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan/perubahan
tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga merupakan investment cost bagi
para investor. Berikut ini disajikan grafik suku bunga kredit pada tahun 20112016 pada Gambar 4.7 berikut.
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Gambar 4.7 Suku Bunga Tahun 2011-2016
(Triliun Rupiah)
Berdasarkan grafik pada Gambar 4.7, gambaran suku bunga kredit investasi
yang diperoleh langsung dari website resmi Bank Indonesia memperlihatkan
bahwa terdapat kenaikan dan penurunan suku bunga. Nilai tertinggi terdapat pada
tahun 2015 yaitu pada angka 12,46% dan yang paling rendah terdapat pada tahun
2016 yaitu pada angka 11,21%. Pergerakan suku bunga kredit investasi
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dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga acuan, nilai tukar rupiah dan
perkembangan perekonomian dunia. Rendahnya suku bunga pada tahun 2012
merupakan salah satu penyebab tingginya pertumbuhan investasi di Kabupaten
Banyuwangi.
4.2. Analisis Statistik Desktiptif
Pengolahan data secara statistik dilakukan dengan menggunakan program
aplikasi Microsoft Excel 2016. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mean (nilai rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum,
varians dan standar deviasi variabel penelitian
4.2.1. Deskripsi Investasi Berdasarkan Nilai Investasi
Berikut merupakan tabel hasil analisis investasi Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan nilai investasi pada tahun 2011-2016.
Tabel 4.6 Analisis Investasi Berdasarkan Nilai Investasi Tahun 2011-2016
Jenis Investasi

Minimum

Maksimum

Mean

Varian

Std. Dev

PMA

0

83,04

19,81

1.073,59

32,76

PMDN

0,80

2.450,01

1.338,27

1.300.256,46

1.140,29

Non Fasilitas

0,35

1.107,14

733,20

185.951,64

431,22

Investasi Keseluruhan

2,14

3.444,91

2.091,12

2.036.117,34

1.426,93

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata PMA di Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2011-2016 adalah 19,81 milyar rupiah, artinya rata-rata
dalam jangka waktu 2011-2016 Kabupaten Banyuwangi mendapatkan dana
investasi dari investor sebesar 19,81 milyar rupiah. Pada tahun 2012 dan 2016
PMA di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata secara berturutturut sebesar 83,04 milyar rupiah dan 27,89 milyar rupiah (Tabel 4.5). Kemudian
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pada tahun 2011 dan 2015 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut
sebesar 0,96 milyar rupiah dan 6,98 milyar rupiah (Tabel 4.5). Sedangkan pada
tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai 0 karena pada tahun tersebut tidak ada
investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada
tahun 2013 dan 2014 inilah Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai PMA
terendah. Namun, pada tahun 2012 nilai PMA sebesar 83,04 dan merupakan nilai
PMA tertinggi di Kabupaten Banyuwangi. Tinggi rendahnya PMA juga dapat di
sebabkan oleh pergerakan indikator ekonomi makro. Berikut ini merupakan grafik
hubunga inflasi, suku bunga dan PDRB terhadap pergerakan PMA di Kabupaten
Banyuwangi.
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Gambar 4.8 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan PMA Di Kabupaten Banyuwangi
Dari Gambar 4.8 menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan PMA di
Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 diikuti dengan kenaikan inflasi serta PDRB,
sedangkan suku bunga mengalami penurunan. Pada tahun 2012, peningkatan
harga tidak begitu berdampak pada minat investasi. Namun, pada tahun 2013
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yang merupakan puncak dari peningkatan inflasi di Kabupaten Banyuwangi PMA
Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan hingga mencapai nilai 0 (nol).
Tingginya harga bahan pokok dan harga minyak menjadi penyebab turunnya
investasi di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menjadi suatu pertimbangan
oleh investor dalam menanamkan modalnya agar dapat mencapai keuntungan
yang maksimal. PMA kembali meningkat pada tahun 2015 dan diikuti dengan
turunnya tingkat inflasi dan suku bunga. Dari Gambar 4.8 menunjukkan bahwa
investasi tidak hanya di akibatkan oleh rendahnya inflasi dan suku bunga, namun
terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan meningkatnya investasi di
suatu negara maupun daerah seperti keadaan sosial dan politik, infrastruktur dan
lain-lain.
Varians dari nilai investasi PMA memiliki nilai sebesar 1.073,592 yang
berarti bahwa data pada nilai investasi PMA bervariasi. Sedangkan standar deviasi
memiliki nilai sebesar 32,76 yang berarti bahwa nilai investasi PMA di Kabupaten
Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 32,76 terhadap rata-rata. Simpangan
baku memiliki nilai yang cukup besar diatas 0 (nol) sehingga dapat diartikan
bahwa data nilai investasi PMA pada periode 2011-2016 merupakan data yang
heterogen.
Rata-rata PMDN di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah
1.338,27, yang berarti rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 Kabupaten
Banyuwangi mendapatkan dana investasi dari investor sebesar 1.338,27 milyar
rupiah. Pada tahun 2013, 2014 dan 2016, PMDN di Kabupaten Banyuwangi
memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebesar 2.450,24, 2.345,24 dan 2.288,72
milyar rupiah (Tabel 4.5). Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2015 memiliki

58

nilai di bawah rata-rata yaitu dengan nilai 0,80, 645,24 dan 299,59 milyar rupiah
(Tabel 4.5). Investasi PMDN terendah terjadi pada tahun 2011 dengan nilai
sebesar 0,80 milyar rupiah sedangkan PMDN tertinggi berada pada tahun 2013
dengan nilai sebesar 2.450,24 milyar rupiah. Apabila PMDN dihubungkan dengan
inflasi, PDRB, dan suku bunga, maka akan membentuk grafik berikut ini.
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Gambar 4.9 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan PMDN Di Kabupaten Banyuwangi
Gambar 4.9 menunjukkan bahwa pertumbuhan PMDN pada tahun 2013
diikuti dengan peningkatan inflasi, PDRB dan suku bunga. Apabila diamati, garis
pergerakan PMDN membentuk arah yang sama dengan garis pergerakan inflasi
yang menunjukkan bahwa PMDN dan inflasi memiliki hubungan yang positif.
Hal tersebut berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Bodie, Kane dan
Marcus yang menyatakan inflasi yang tinggi mencerminkan perekonomian yang
panas atau dapat diartikan bahwa inflasi yang tinggi akan mengakibatkan
perekonomian yang tidak stabil sehingga dapat mengurangi tingkat investasi.
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Varians dari nilai investasi PMDN memiliki nilai sebesar 1.300.256,46 yang
berarti data pada nilai investasi PMDN sangat bervariasi. Sedangkan standar
deviasi memiliki nilai sebesar 1.140,29 yang berarti bahwa nilai investasi PMDN
di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 1.140,29 terhadap ratarata. Sehingga dapat diartikan bahwa data nilai investasi PMDN merupakan data
yang heterogen.
Rata-rata Investasi no fasilitas pada Tabel 4.6 selama tahun 2011-2016
menunjukkan nilai sebesar 733,20 milyar rupiah, artinya rata-rata dalam jangka
waktu 2011-2016 Kabupaten Banyuwangi mendapatkan dana investasi dari
investor sebesar 733,20 milyar rupiah. Pada tahun 2013-2016, investasi non
fasilitas di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata secara berturutturut sebesar 937,37, 1.099,67, 1.107,14, dan 792,33 milyar rupiah (Tabel 4.5).
Sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 memiliki nilai di bawah rata-rata secara
berturut-turut yaitu 0,35 dan 462,32 milyar rupiah (Tabel 4.5). Berdasarkan Tabel
4.5 terlihat bahwa nilai investasi non fasilitas terendah terjadi pada tahun 2011
dengan nilai 0,35 milyar rupiah sedangkan investasi non fasilitas tertinggi terjadi
pada tahun 2015 dengan nilai 1.107,14 milyar rupiah. Apabila investasi non
fasilitas dihubungkan dengan inflasi, PDRB dan suku bunga, maka akan
membentuk grafik berikut.
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Gambar 4.10 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan Investasi Non Fasilitas Di Kabupaten Banyuwangi
Gambar 4.10 menunjukkan pergerakan investasi non fasilitas yang
digambarkan dengan garis merah. Pada gambar tersebut menunjukkan
peningkatan investasi non fasilitas yang stabil dari tahun 2011 hingga tahun 2015
dan mengalami penurunan pada tahun 2016. Pergerakan investasi non fasilitas
lebih diikuti dengan pergerakan suku bunga. Apabila diamati dari tahun 2012
hingga tahun 2016, arah pergerakan investasi non fasilitas sama dengan arah
pergerakan suku bunga kredit investasi. sedangkan inflasi memiliki pergerakan
yang berbeda dengan investasi non fasilitas terutama pada tahun 2014 dan 2015.
Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara investasi non fasilitas
dengan suku bunga kredit investasi.
Varians dari nilai investasi non fasilitas memiliki nilai sebesar 185.951,64
yang berarti data pada nilai investasi non fasilitas sangat bervariasi. Sedangkan
standar deviasi memiliki nilai sebesar 431,22 yang berarti bahwa nilai investasi
non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 431,22
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terhadap rata-rata. Sehingga dapat diartikan bahwa data nilai investasi non
fasilitas merupakan data yang heterogen.
Pada investasi keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata nilai investasi di
Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah 2.091,12, artinya ratarata dalam jangka waktu 2011-2016 di Kabupaten Banyuwangi memperoleh dana
investasi dari investor sebesar 2.091,12 milyar rupiah. Pada tahun 2013, 2014 dan
2016 investasi keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas ratarata secara berturut-turut sebesar 3.387,38, 3.444,91, dan 3.107,94 milyar rupiah
(Tabel 4.5). Sedangkan pada tahun 2011, 2012 dan 2015 memiliki nilai di bawah
rata-rata secara berturut-turut dengan nilai 2,14, 1.190,61 dan 1.413,72. Investasi
terendah terdapat pada tahun 2011 dengan nilai 2.14 sedangkan investasi tertinggi
berada pada tahun 2014 sebesar 3.444,91 milyar rupiah. Varians dari nilai
investasi keseluruhan memiliki nilai sebesar 2.036.117,34 yang berarti data pada
nilai investasi keseluruhan sangat bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki
nilai sebesar 1.426,93 yang berarti bahwa nilai investasi di Kabupaten
Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 1.426,93 terhadap rata-rata. Sehingga
dapat diartikan bahwa data nilai investasi keseluruhan merupakan data yang
heterogen.
Berikut ini merupakan grafik hubungan inflasi, suku bunga dan PDRB
terhadap pergerakan investasi di Kabupaten Banyuwangi.
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Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
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Gambar 4.11 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan Investasi Keseluruhan Di Kabupaten Banyuwangi
Gambar 4.11 menunjukkan pergerakan investasi secara keseluruhan di
Kabupaten Banyuwangi yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah.
Pergerakan investasi keseluruhan mirip dengan pergerakan PMDN yaitu searah
dengan pergerakan inflasi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa meningkatnya
harga barang di Kabupaten Banyuwangi dapat memicu peluang untuk investasi.
Tingginya permintaan dan kurangnya pasokan barang menjadikan harga barang
menjadi naik. Permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi seorang investor
untuk berinvestasi.
4.2.2. Deskripsi Investasi Berdasarkan Jumlah Unit Usaha
Berikut merupakan tabel nilai investasi berdasarkan jumlah unit usaha di
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2016.
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Tabel 4.7 Analisis Investasi Berdasarkan Izin Usaha Tahun 2011-2016
Jenis Investasi

Minimum Maksimum

Mean

Varian

Std. Dev

PMA

0

19

6,33

55,07

7,42

PMDN

1

12

5,17

16,97

4,12

Non Fasilitas

1.336

1.981

1.727

64.268,8

253,51

Keseluruhan

1.340

2.007

1.738,5

67.715,5

260.22

Sumber: Data Olahan

Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah izin usaha PMA di
Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah 6,33 unit usaha, artinya
rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 terdapat 6 unit usaha yang menanamkan
modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah izin
usaha PMA di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata yaitu
sebesar 11 dan 19 unit usaha (Tabel 4.5). Sedangkan pada tahun 2011-2014
memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut yaitu dengan nilai 5, 3, 0,
dan 0 unit usaha (Tabel 4.5). Pada tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai 0 unit
usaha yang disebabkan oleh tidak adanya investor asing yang menanamkan modal
di Kabupaten Banyuwangi. Jumlah izin usaha PMA terendah terdapat pada tahun
2013 dan 2014 dengan nilai 0 sedangkan yang tertinggi berada pada tahun 2016
sebesar 19 unit usaha. Varians dari jumlah izin usaha PMA memiliki nilai sebesar
55,07 yang berarti data pada jumlah izin PMA juga bervariasi. Sedangkan standar
deviasi memiliki nilai sebesar 7,42 yang berarti bahwa jumlah izin usaha PMA di
Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 7,42 terhadap rata-rata.
Sehingga dapat diartikan bahwa data dari jumlah izin usaha investasi memiliki
keragaman tidak terlalu jauh dari rata-rata PMA. Apabila jumlah izin PMA
dihubungkan dengan inflasi, suku bunga dan PDRB, maka akan membentuk
grafik berikut ini.
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Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap Pergerakan
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Gambar 4.12 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan Jumlah Izin PMA Di Kabupaten Banyuwangi

Gambar 4.12 menunjukkan pergerakan jumlah izin investasi di Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2011-2016. Pada gambar tersebut diketahui bahwa
jumlah izin investasi memiliki hubungan yang negatif terhadap inflasi di
Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pergerakan inflasi
dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan investor yang berinvestasi. Pada tahun
2012 terdapat perbedaan antara jumlah izin dan nilai investasi dimana pada nilai
investasi tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan pada
jumlah izin mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan tingginya nilai
investasi tidak bergantung pada banyaknya perusahaan yang berinvestasi.
Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah izin usaha
PMDN di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah 5,17 unit
usaha, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 terdapat 5 unit usaha yang
menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2015 dan 2016
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jumlah izin usaha PMDN di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas ratarata yaitu sebesar 7 dan 12 unit usaha (Tabel 4.5). Sedangkan pada tahun 20112014 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut dengan nilai 1, 1, 5,
dan 5 unit usaha. Jumlah izin usaha PMDN terendah terdapat pada tahun 2011 dan
2012 dengan nilai 1 unit usaha sedangkan yang tertinggi berada pada tahun 2016
sebesar 12 unit usaha. Varians dari jumlah izin usaha PMDN memiliki nilai
sebesar 16,97 yang berarti data pada nilai investasi PMDN juga bervariasi.
Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 4,12 yang berarti bahwa jumlah
izin usaha PMDN di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 4,12
terhadap rata-rata. Sehingga dapat diartikan bahwa data dari jumlah izin usaha
PMDN memiliki keragaman yang tidak terlalu jauh dari rata-rata seluruh data.
Apabila jumlah izin PMDN dihubungkan dengan inflasi, suku bunga dan PDRB,
maka akan membentuk grafik berikut ini.
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Gambar 4.13 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan Jumlah Izin PMDN Di Kabupaten Banyuwangi
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Gambar 4.13 menunjukkan pergerakan jumlah izin PMDN yang cenderung
selalu meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016. Namun, hal
tersebut berbeda dengan nilai investasi. Nilai investasi tertinggi pada PMDN
terjadi di tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah izin investasi
meningkat sedangkan nilai investasi mengalami penurunan. Hal tersebut juga
dapat dijadikan sebagai bukti bahwa banyaknya investor atau perusahaan yang
berinvestasi tidak menjamin banyaknya nilai investasi yang akan dikeluarkan
perusahaan. Pergerakan jumlah izin PMDN di Kabupaten Banyuwangi memiliki
pergerakan yang sama dengan PDRB yaitu selalu meningkat.
Pada Tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa rata-rata jumlah izin usaha
investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah
1.727 unit usaha, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 terdapat 1.727

unit usaha yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun
2013, 2015, dan 2016 jumlah izin usaha investasi non fasilitas di Kabupaten
Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata secara berturut-turut sebesar 1.981,
1.846, dan 1.976 unit usaha (Tabel 4.5). Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan
2014 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut sebesar 1.635, 1.336,
dan 1.588. Investasi non fasilitas terendah terjadi pada tahun 2012 dengan nilai
1.336 sedangakan yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar
1.981 unit usaha. Varians dari jumlah izin usaha investasi non fasilitas memiliki
nilai sebesar 64.268,8 yang berarti data pada nilai investasi non fasilitas juga
bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 253,51 yang berarti
bahwa jumlah izin usaha investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi
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memiliki perbedaan sebesar 253,51 terhadap rata-rata. Sehingga dapat diartikan
bahwa data dari jumlah izin usaha investasi non fasilitas merupakan data yang
heterogen dan memiliki tingkat keragaman yang tinggi terhadap rata-rata jumlah
izin usaha investasi non fasilitas. Apabila jumlah izin investasi non fasilitas
dihubungkan dengan inflasi, suku bunga dan PDRB, maka akan membentuk
grafik berikut ini.
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Gambar 4.14 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan Jumlah Izin Investasi Non Fasilitas Di Kabupaten Banyuwangi

Gambar 4.14 menunjukkan pergerakan jumlah izin investasi non fasilitas di
Kabupaten Banyuwangi yang memiliki nilai fluktuatif dari tahun 2011-2016.
Pergerakan tersebut berbeda dengan pergerakan nilai investasi non fasilitas yang
memiliki pergerakan cenderun stabil. Apabila di amati pada gambar 4.14,
pergerakan investasi non fasilitas tidak terpengaruh oleh indikator ekonomi makro
yaitu inflasi, PDRB dan suku bunga. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam
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melakukan investasi non fasilitas, investor hanya perlu menganalisis potensi pasar
dan target pasar.
Pada investasi keseluruhan menunjukkan bahwa nilai rata-rata jumlah izin
usaha investasi di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 sebesar
1.738,5 unit usaha, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 terdapat 1.738
unit usaha yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun
2013, 2015, dan 2016 jumlah izin usaha investasi di Kabupaten Banyuwangi
memiliki nilai di atas rata-rata secara berturut-turut yaitu sebesar 1.986, 1.864,
dan 2.007 unit usaha (Tabel 4.5). Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2014
memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut yaitu sebesar 1.641, 1.340,
dan 1.593 unit usaha.
Menurut jumlah izin usaha investasi keseluruhan pada tahun 2012 dengan
nilai 1.340 merupakan nilai yang terendah sedangkan nilai investasi tertinggi
berada pada tahun 2016 dengan nilai 2.007 unit usaha. Varians dari jumlah izin
usaha investasi non fasilitas memiliki nilai sebesar 67.715,5 yang berarti data
pada nilai investasi juga bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai
sebesar 260,22 yang berarti bahwa jumlah izin usaha investasi di Kabupaten
Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 260,22 terhadap rata-rata. Hal demikian
menunjukkan bahwa simpangan dari jumlah izin usaha investasi keseluruhan
tidak terlalu jauh dari rata-rata seluruh data. Apabila jumlah izin investasi secara
keseluruhan dihubungkan dengan inflasi, suku bunga dan PDRB, maka akan
membentuk grafik berikut ini.
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Gambar 4.15 Hubungan Inflasi, Suku Bunga Dan PDRB Terhadap
Pergerakan Jumlah Izin Investasi Keseluruhan Di Kabupaten Banyuwangi
Gambar 4.11 menunjukkan pergerakan jumlah izin investasi keseluruhan
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2016. Apabila diamati, pergerakan
jumlah izin investasi secara keseluruhan memiliki arah pergerakan yang mirip
dengan investasi non fasilitas. Hal tersebut terjadi karena kontribusi jumlah izin
investasi tertinggi merupakan investasi non fasilitas dengan nilai sebesar 99%.
Kemudahan dalam melakukan investasi menjadi salah satu alasan banyaknya
investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi juga ingin menumbuhkan jiwa wirausaha pada
masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
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4.2.3.

Kontribusi

Investasi

Keseluruhan

Kabupaten

Banyuwangi

Berdasarkan Nilai Investasi dan Izin Usaha Tahun 2011-2016
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut disajikan Gambar 4.16
yang merupakan grafik presentase investasi keseluruhan Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan nilai investasi tahun 2011-2016.
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Gambar 4.16 Persentase Realisasi Investasi Keseluruhan Kabupaten
Banyuwangi Berdasarkan Nilai Investasi Tahun 2011-2016
Berdasarkan Gambar 4.16 jumlah realisasi investasi PMDN memiliki
kontribusi sebesar 64% diikuti dengan investasi non fasilitas dengan kontribusi
sebesar 35% dan PMA sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi
yang memiliki nilai kontribusi terbanyak di Kabupaten Banyuwangi adalah
PMDN dengan nilai sebesar 64%. Besarnya nilai investasi menunjukkan bahwa
perusahaan dalam negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi
merupakan perusahaan besar. Selain itu, perusahaan dalam negeri lebih tertarik
untuk berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi dari pada perusahaan asing.
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Sementara itu, presentase investasi keseluruhan Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan izin usaha tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa jumlah izin usaha
PMDN memiliki kontribusi sebesar 0% dari seluruh jumlah perusahaan yang
berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi diikuti dengan investasi non fasilitas
dengan kontribusi sebesar 99% dan PMA sebesar 1%. Hal ini menunjukkan
bahwa izin usaha yang memiliki nilai kontribusi terbanyak di Kabupaten
Banyuwangi adalah investasi non fasilitas dengan nilai sebesar 99%. Banyaknya
pengusaha non fasilitas menunjukkan bahwa daya saing investasi non fasilitas
juga tidak kalah dengan PMDN maupun PMA.
Realisasi Investasi Kabupaten
Banyuwangi 2011-2016

1%
0%

PMA
PMDN

99%

Investasi Non
Fasilitas

Sumber: Data Olahan

Gambar 4.17 Persentase Realisasi Investasi Keseluruhan Kabupaten
Banyuwangi Berdasarkan Izin Usaha Tahun 2011-2016
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada periode 2011-2016, Kabupaten Banyuwangi memiliki perkembangan
investasi yang cukup pesat. Pada tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi dapat
menarik investasi sebesar 2 milyar rupiah, kemudian naik menjadi 1 trilyun rupiah
pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan
menjadi 3 trilyun rupiah. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki
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kontribusi terbesar dalam investasi di Kabupaten Banyuwangi yang diikuti oleh
investasi non fasilitas kemudian yang terakhir adalah Penanaman Modal Asing
(PMA).
4.3.1. Penanaman Modal Asing (PMA)
Penanaman modal asing memiliki kontribusi paling rendah terhadap
perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penanaman modal
asing, aspek yang perlu dipertimbangkan oleh investor untuk menanamkan
modalnya lebih kompleks. Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2014), dalam
melakukan investasi, seorang investor perlu melakukan analisis fundamental
ekonomi

makro.

Indikator

ekonomi

yang

dimaksud

adalah

PDRB,

ketenagakerjaan, inflasi, suku bunga, defisit anggaran dan sentimen. Hasil
penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Dayanti
(2016) tentang studi empiris investasi di Indonesia yang menyatakan bahwa
Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Ekspor, Infrastruktur Listrik dan
Pelabuhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal di
Indonesia terutama pada penanaman modal asing. Selain itu, penelitian yang
dilakukan Sasana (2008) menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh
negatif terhadap investasi, sedangkan inflasi dan pengeluaran pemerintah
memiliki pengaruh positif terhadap investasi. Hal demikian juga didukung oleh
kajian yang dilakukan oleh World Economic Forum (2009) yang mengukur daya
saing Indonesia dengan lima indikator. Salah satu indikator yang berpengaruh
dalam daya saing Indonesia adalah tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro.
Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa
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indikator ekonomi makro dapat menentukan masuknya investasi di suatu negara
maupun di daerah khususnya Kabupaten Banyuwangi.
Indikator ekonomi makro di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2011-2016
memiliki pergerakan yang fluktuatif. Indikator ekonomi yang dimaksud adalah
inflasi, suku bunga dan PDRB. Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa
pergerakan inflasi di Kabupaten Banyuwangi berjalan tidak stabil. Pada tahun
2013 terjadi puncak inflasi, di saat itu juga nilai PMA di Kabupaten Banyuwangi
memiliki nilai sebesar 0 (nol). Artinya, pada tahun 2013 harga barang di
Kabupaten Banyuwangi cenderung meningkat dan investor asing merespon
peningkatan harga tersebut secara negatif. Hal tersebut berbeda dengan apa yang
telah diteliti oleh Sasana (2008) dan Dayanti (2016) yang menyatakan bahwa
inflasi memiliki pengaruh positif terhadap investasi.
Suku bunga juga menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Namun, tingkat
suku bunga tertinggi terdapat pada tahun 2015 dimana justru terdapat peningkatan
PMA. Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2014), suku bunga merupakan beban
biaya yang harus dibayarkan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi nilai kini
dari arus kas mendatang. Namun nampaknya hal tersebut bukan merupakan suatu
hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya terutama pada PMA. Hal
ini menunjukkan perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasana
(2008) yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap
investasi. Sasana (2008) menjelaskan bahwa jumlah investasi atau permintaan
efektif untuk investasi tergantung pada dua faktor yaitu, margimal efficiency of
capital (MEC) dan rate of interest atau tingat bunga. Margimal efficiency of
capital (MEC) menggambarkan tingkat pendapatan (rate of return) yang
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diharapkan dari investasi yang baru dilakukan. Apabila MEC lebih besar daripada
tingkat bunga pasar, maka pengusaha akan melakukan investasi, begitu pula
sebaliknya. Dalam melakukan investasi, investor perlu menganalisis MEC selain
menganalisis suku bunga. Apabila MEC memiliki nilai yang lebih besar dari
resiko suku bunga maka investor masih memiliki keuntungan dari selisih MEC
dan resiko suku bunga, sehingga investasi tetap dilakukan.
PDRB Kabupaten Banyuwangi memiliki pergerakan yang stabil. PDRB
menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat setiap tahun pada periode
2011-2016. Namun, pertumbuhan PDRB tersebut tidak berdampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2013 dan
2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan. Hal
ini berdampak pada realisasi PMA Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 dan
2014 menduduki nilai terendah yakni sebesar 0 (nol). Fakta tersebut berbanding
terbalik dengan hasil penelitian Dayanti (2016) yang menyatakan bahwa PDRB
memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi.
4.3.2. Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman modal dalam negeri memiliki kontribusi paling besar dalam
peningkatan investasi di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan analisis data
menunjukkan

bahwa

pertumbuhan

PMDN

berbanding

terbalik

dengan

pertumbuhan PMA. Pada tahun 2013 dan 2014 PMA memiliki nilai rendah hingga
mencapai nilai 0 (nol) akan tetapi, PMDN justru memiliki nilai tinggi pada tahun
2013.
PMDN memiliki kontribusi terbesar karena perusahaan yang berinvestasi
merupakan perusahaan besar seperti PT Bumi Suksesindo (BSI), anak usaha PT
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Merdeka Copper Gold Tbk yaitu operator tambang emas Gunung Tumpangpitu
yang menginvestasikan usahanya di Banyuwangi lebih dari US$ 200 juta dolar
atau sekitar Rp 2,6 triliun rupiah dan PG Glenmore yang telah mendirikan pabrik
senilai Rp 1,6 triliun. Perusahaan ini merupakan hasil konsorsium PT Perkebunan
Nusantara III (Persero), PTPN XI, dan PTPN XII. PG Glenmore direncanakan
menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia dengan produksi hingga 54 ribu ton
dalam setahun. Selain bidang industri, bidang perhotelan juga ikut berkontribusi
dalam pembentukan PMDN di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2013, ada
lima hotel berbintang yang berinvestasi di Banyuwangi.
4.3.3. Investasi Non Fasilitas
Investasi non fasilitas memiliki pergerakan yang cenderung stabil ditengah
pergerakan fluktuatif dari PMA dan PMDN. Pada Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai
investasi non fasilitas selalu meningkat dan memiliki nilai yang cukup besar.
Selain itu, apabila ditinjau dari jumlah investor yang berinvestasi juga memiliki
angka yang cukup stabil.
Berdasarkan Keppres RI No. 22 Tahun 1986, investasi non fasilitas adalah
investasi atau perusahaan yang tidak tunduk dan tidak mendapatkan fasilitas
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Artinya, investasi non fasilitas tidak terikat pada UU no. 25 tahun 2007. Menurut
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2017), bentuk dari
investasi non fasilitas adalah UMKM, mini market, toko oleh-oleh dan toko kecil
lainnya yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP).
Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama
pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika
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terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya
ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.
Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008
mengemukakan bahwa UKM terbukti tahan terhadap krisis ekonomi. Hal
demikian dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: 1) tidak memiliki utang luar
negeri, 2) tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable,
3) menggunakan input lokal dan 4) berorientasi pada ekspor.
Walaupun saat ini investasi PMA dan PMDN merupakan penggerak utama
laju pertumbuhan ekonomi, investasi non fasilitas juga perlu diperhitungkan.
Menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017, kontribusi UMKM
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen terdiri dari usaha
mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah sebesar 14,5
persen. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai sekitar 23,12
persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa investasi non fasilitas juga memiliki
kekuatan yang tidak jauh berbeda dengan PMA dan PMDN.
Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi (2015),
Jumlah pelaku UMKM di Banyuwangi, berdasarkan data BPS tahun 2015,
berjumlah 269.267 dari total sekitar 1,6 juta jiwa penduduk. Dari jumlah itu, 90
persen didominasi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan 10 persen sisanya
merupakan pelaku usaha menengah. Kemudahan izin dan adanya infrastruktur
dapat memacu munculnya UMKM di Kabupaten Banyuwangi.
4.4. Implikasi Hasil Penelitian
Kabupaten Banyuwangi memiliki daya tarik investasi yang baik dan mampu
menarik investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut
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menunjukkan adanya hasil yang memuaskan atas kinerja pemerintah Kabupaten
Banyuwangi selama 2011-2016. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten
terluas di Jawa Timur. Fakta tersebut dapat menjadi sebuah kelebihan serta
potensi yang tidak bisa dimiliki oleh daerah lain. Kabupaten Banyuwangi
memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari sektor pertanian,
perkebunan, perikanan dan pertambangan. Pada setiap sektor memiliki potensi
investasi yang cukup baik. Adanya wilayah yang luas di Kabupaten Banyuwangi,
dapat digunakan untuk area pertanian dan perkebunan serta pembangunan industri
pengolahan bahan pangan. Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai yang
sangat panjang dan memiliki pantai muncar dengan produksi ikan sarden terbesar.
Banyuwangi juga memiliki tambang emas di sekitar gunung Tumpang Pitu.
Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi terbentuk dan di
dominasi oleh sektor pertanian. Peran sektor pertanian terhadap seluruh kegiatan
ekonomi di Kabupaten Banyuwangi mencapai 46,24%, yakni hampir setengah
dari seluruh kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor pertanian. Hal ini
dikarenakan penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berada di daerah
pedesaan. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki perkembangan yang pesat.
Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menyatakan
bahwa pada tahun 2011 hingga 2016 objek wisata di Kabupaten Banyuwangi
meningkat sebesar 53 objek dari 26 ojek yang telah ada sebelumnya. Peningkatan
jumlah objek pariwisata didukung dengan peningkatan hotel/penginapan serta
restoran. Pada tahun 2011 jumlah restoran sebesar 62 meningkat menjadi 118
pada tahun 2015. Sedangkan hotel dan peningkatan memiliki jumlah sebesar 65
pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 75 pada tahun 2015.
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Pada tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai investasi sebesar
2,14 milyar rupiah. Nilai tersebut sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata
investasi dari tahun 2011-2016 yaitu sebesar 2.091,12 milyar rupiah. Hal tersebut
terjadi karena belum adanya optimalisasi potensi investasi di Kabupaten
Banyuwangi. Belum adanya strategi pemasaran yang efektif juga menjadi salah
satu penyebab rendahnya nilai investasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2011.
Akan tetapi, hal tersebut berbeda pada tahun 2012. Menurut Kepala Bidang
Kebijakan dan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Ibu Tri Wahyu Angembani, pada tahun 2011 promosi investasi di
Kabupaten Banyuwangi masih minim. Sehingga potensi-potensi yang terdapat di
Kabupaten Banyuwangi tadak diketahui oleh para investor dalam negeri maupun
luar negeri.
Pada tahun 2012, investasi Kabupaten Banyuwangi meningkat menjadi
1.190,61 milyar rupiah. Tahun 2012 merupakan tahun pertama diadakannya even
tahunan di Kabupaten Banyuwangi yaitu Banyuwangi Festival. Acara tersebut
merupakan salah satu strategi Kabupaten Banyuwangi untuk menarik minat
investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi dengan menonjolkan
kelebihan di setiap sektor. Sektor tersebut mencakup sektor pariwisata, sektor
pertanian, sektor perikanan, dan sektor industri perdagangan. Sebagai contoh yaitu
acara petik laut di pantai muncar yang merupakan salah satu penghasil ikan sarden
terbesar di Indonesia dan festival ngopi sepuluh ewu di Glenmore yang
merupakan daerah penghasil kopi. Hingga saat ini, rangkaian acara Banyuwangi
Festival telah berkembang menjadi lebih banyak bahkan terdapat beberapa
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festival yang bertaraf internasional seperti Tour D’ Banyuwangi-Ijen dan Kite and
Wind Surfing Tabuhan.
Pada tahun 2013 investasi Kabupaten Banyuwangi kembali meningkat
menjadi 3.387,38 milyar rupiah. Nilai tersebut berada di atas rata-rata nilai
investasi secara keseluruhan. Festival yang diadakan oleh Kabupaten Banyuwangi
tahun 2012 berdampak hingga tahun 2013. Dari festival yang telah diadakan tahun
2012, kunjungan wisatawan domestik maupun asing meningkat sebesar 864.725
orang wisatawan domestik dan 22.481 orang wisatawan asing (RKPD Kabupaten
Banyuwangi, 2017). Peningkatan wisatawan berdampak pada permintaan hotel
yang terus meningkat. Besarnya permintaan hotel tersebut akhirnya menarik para
investor untuk berinvestasi membangun hotel di Kabupaten Banyuwangi.
Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyuwangi, pada tahun 2013 terdapat 5 hotel berbintang yang berinvestasi di
Kabupaten Banyuwangi. hal tersebut juga di dukung dengan peningkatan data
hotel dan penginapan pada RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 menjadi 70
hotel dan penginapan.
Pada tahun 2014 investasi di Kabupaten Banyuwangi meningkat dan
menduduki jumlah investasi tertinggi pada periode 2011-2016 yakni sebesar
3.444,91 milyar rupiah. Menurut Ibu Tri Wahyu Angembani even tahunan yang
telah diadakan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki dampak yang sangat
besar terhadap pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyuwangi dan memiliki
dampak yang berkelanjutan. Selain itu sektor pertanian juga menjadi salah satu
daya tarik perusahaan besar seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII untuk
menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Luasnya area pertanian di

80

Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 25% dari total luas daerah menjadi salah
satu daya tarik bagi investor. Selain itu, menurut RPMJD Kabupaten Banyuwangi
(2016), sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki dominasi yang paling
besar yakni sebesar 46,24%. Selain itu sektor pariwisata juga ikut berperan dalam
menarik investor perusahaan besar yakni PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
yang akan membangun pelabuhan di pantai Boom. Peningkatan wisatawan di
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daya tarik investor untuk
menanamkan modalnya.
Pada tahun 2015 investasi di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai sebesar
1.413,72 milyar rupiah dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun
2014. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
buku New Paradise of Investmen (2017), penurunan terjadi dikarenakan adanya
kenaikan harga lahan di area industri maupun area strategis lainnya seperti
kawasan

sekitar

bandara

Blimbingsari.

Banyaknya

industri

baru

yang

bermunculan di Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu penyebab naiknya
harga tanah.
Namun tidak bertahan lama, pada tahun 2016 investasi di kabupaten
Banyuwangi kembali meningkat menjadi 3.107,94. Kenaikan investasi ditunjang
dengan membaiknya stabilitas perkonomian nasional. Menurut Bank Indonesia
(2017), pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2016 tercatat sebesar 5,02% naik
dibanding pada tahun 2015 yakni 4,88%. Selain itu, stabilnya keadaan ekonomi
makro di Kabupaten Banyuwangi juga merupakan salah satu penyebab naiknya
investasi. Pada tahun 2016, inflasi dan suku bunga di Kabupaten Banyuwangi
menduduki nilai tersendah yaitu sebesar 1,9% dan 11,21%.
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Secara keseluruhan dapat ditarik benang merah bahwa investasi yang terjadi
di kab banyuwangi selama 2011-2016 selalu mengalami dinamika, dan pada tahun
2014 merupakan tahun dengan prestasi investasi tertinggi. Setelah dianalisis
teryata terdapat beberapa faktor yang menjadi penunjang investasi di kab
banyuwangi, selain branding yang kuat dengan pemasaran wisatanya, ternyata
diperoleh data dan fakta jika pada tahun 2014 merupakan keberhasilan dari
kegiatan atau event yang diselenggarakan pada tahun sebelumnya, misalnya
festival agro expo yang memperkenalkan hasil pertanian dari Kabupaten
Banyuwangi. Tingginya kualitas hasil pertanian di Kabupaten Banyuwangi
menarik investor pengolahan tebu untuk menanamkan modalnya di Kabupaten
Banyuwangi selain itu tingginya antusias peserta Tour D’ Banyuwangi-Ijen dari
luar negeri juga menarik investor pada sektor perhotelan untuk menanamkan
modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Ibu Tri Wahyu Angembani juga
menambahkan bahwa selain even tahunan yang diadakan di Kabupaten
Banyuwangi, sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah Kabupaten
Banyuwangi juga menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan
modalnya seperti kualitas emas di tambang emas gunung tumpang pitu yang
memiliki kualitas terbaik di dunia, tingginya kualitas pertanian yang dibuktikan
dengan harga beras dari Kabupaten Banyuwangi selalu memiliki nilai jual yang
lebih tinggi, serta garis pantai yang sangat panjang dan memiliki kekayaan hayati
yang melimpah juga merupakan alasan investor untuk berinvestasi di Kabupaten
Banyuwangi.
Kuatnya daya saing Kabupaten Banyuwangi pada sektor pertanian menjadi
salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi untuk menarik investor.
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Hal tersebut didukung dengan luas daerah pertanian yang sangat luas mencapai
25% dari luas keseluruhan wilayah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
untuk meningkatkan investasi di masa yang akan datang, implikasi yang dapat
dilakukan untuk ke depan adalah dengan memperbaiki dan memperkuat sektor
pertanian dan sektor pariwisata. selain itu, dengan menambah even yang dapat
menonjolkan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi juga dapat menambah
minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dari rumusan
masalah terkait analisis investasi di Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan
sebagai berikut.
5.1. Kesimpulan
Investasi di Kabupaten Banyuwangi memiliki perkembangan yang sangat
baik dan memiliki potensi yang sangat besar. Perkembangan investasi di
Kabupaten Banyuwangi di sebabkan oleh

diadakannya even tahunan yang

mengangkat potensi dari setiap sektor di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu,
luasnya lahan di Kabupaten Banyuwangi dan baiknya performa dari sektor
pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi juga
menjadi salah satu penyebab naiknya invetasi di Kabupaten Banyuwangi.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut.
1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus lebih fokus pada sektor-sektor
unggulan seperti pertanian, perkebunan dan pariwisata untuk bisa
mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebaiknya menambah jumlah even
yang bertaraf internasional dan membawa potensi lain pada eves tersebut.
Sehingga akan lebih banyak lagi potensi yang dapat diperkenalkan pada
dunia internasional dan akan mendorong masuknya investasi.

83

84

3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus dapat memberikan kebijakan
yang dapat mempermudah investor dalam berinvestasi.
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Lampiran 2
Realisasi Investasi Kabupaten Banyuwangi 2011-2016

Tabel Realisasi Investasi Kabupaten Banyuwangi 2011-2016
PMA
No

Tahun

PMDN

Investasi Daerah

Nilai Investasi

Jumlah
izin

Nilai Investasi

Jumlah
Izin

Nilai Investasi

Jumlah
Izin

1

2011

960.417.500

5

803.866.011

1

350.356.982

1.641

2

2012

83.048.271.955

3

645.248.724.481

1

462.321.000.000

1.340

3

2013

0

0

2.450.018.000.000

5

937.366.458.000

1.986

4

2014

0

0

2.345.246.900.000

5

1.099.670.661.578

1.593

5

2015

6.983.200.000

11

299.596.200.000

7

1.107.144.718.329

1.864

6

2016

27.893.440.000

19

2.288.726.900.000

12

792.328.474.000

2.007

Sumber: Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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