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Abstract
This research had a purpose identified obstacle variables and the attraction of the
foreign investor in investing in Yogyakarta. Moreover was observed also was as big
the influence of the perspective of the foreign investor on the Yogyakarta condition
that was serious the earthquake. This research was carried out in the Yogyakarta
territory in May up until October 2009. The analysis implement that was used was
the Analytical Hierarchy Process method (AHP) and the analysis of regression.
AHP results were found that the factor that became the attraction of foreign
investment in Yogyakarta was the cultural factor and tourism, with the weight
20,4%. The second factor was the institutional factor with the weight 20,2%. The
third factor was the social security factor of politics with the weight 17,1%. The
fourth factor was the infrastructure factor with the weight 13,3%. The fifth factor
was the factor of regional economics, with the weight 12,5%. The manpower factor
with the weight 9,3%. Further the Factor that had the lowered weight was the
geographical location factor and the potential for the disaster with the weight of
7.2%. Through regression was found that the geographical location factor and the
potential for the influential disaster negatively towards the attraction of foreign
investment with the coefficient 0.281.
Key words : The attraction of Foreign Investment, The perception of the Investor, The
earthquake, Analytical Hierarchy Process, Regresi-MWD Test.

A. PENDAHULUAN
Setelah diguncang gempa bumi 27 Mei 2006, perkembangan investasi asing di
Yogyakarta belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Menurut data Laporan
Pertanggungjawaban Gubernur 2006-2007, sektor ini hanya menyumbang 9,58% terhadap
pertumbuhan regional. Sementara itu, selama kurun waktu tersebut jumlah proyek asing yang
disetujui hanya 31 proyek dengan nilai investasi 746 milyar (LPJ Gubernur DIY, 2008).
Upaya untuk meningkatkan iklim investasi di Yogyakarta secara internal telah dilakukan
oleh pemerintah daerah, antara lain penyederhanaan perijinan, memperbaiki infrastruktur, dan
menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (Buletin Kota Jogya, 2008).
Dalam hal perijinan, pemerintah daerah telah melakukan pelayanan satu atap dan diselesaikan
dalam dua hari (two day service), bahkan untuk ijin-ijin tertentu dapat selesai dalam satu hari
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(one day service). Pada sisi lain, di era otonomi daerah seperti sekarang ini persaingan antar
daerah untuk memperebutkan investor asing semakin tajam. Masing-masing daerah seolah saling
menawarkan diskon berupa kemudahan-kemudahan agar dapat menarik investasi dan industri ke
daerahnya.
Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi menurut Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD (2007), tidak hanya dipengaruhi oleh
berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah, namun lebih dari itu, yaitu
bagaimana kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan dalam menentukan faktor-faktor
yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah
lainnya. Selain itu agar dalam kompetisi tersebut mendapatkan kemenangan, dibutuhkan pula
pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur fisik, dan keadaan sosial politik. Lebih lanjut
menurut Kuncoro (2005), keberhasilan program-program pemerintah daerah tidak dapat
dipisahkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kondisi makro ekonomi.
Sementara itu World Bank (2006) melaporkan ada lima faktor utama yang dapat
menghambat investasi asing yang umum terjadi di daerah-daerah negara sedang berkembang,
yaitu masalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan
ekonomi, serta masalah tenaga kerja. Selanjutnya World Economic Forum (2006) menunjukkan
bahwa faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing dalam berinvestasi di negara
sedang berkembang berturut-turut adalah birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk,
regulasi perpajakan, korupsi, dan kualitas sumber daya yang buruk.
Penghambat investasi asing di Indonesia berikutnya adalah peningkatan biaya yang timbul
karena ekses pelaksanaan otonomi daerah. Keterbatasan anggaran dan lemahnya prioritas
kebijakan daerah menyebabkan timbulnya tekanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan
retribusi daerah tanpa memperhitungkan daya dukung perekonomian lokal dan nasional. Salah
satu contohnya adalah pengenaan pungutan atas lalu lintas barang dan penumpang antar daerah
atau antar kabupaten. Peningkatan hambatan birokrasi perijinan dan beban retribusi baru yang
diundangkan berbagai pemerintah daerah dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) menimbulkan peningkatan biaya bisnis, yang berarti juga memperbesar risiko
kerugian bagi investasi, dan merupakan lahan subur bagi praktek-praktek korupsi.
Pasca bencana gempa semakin menuntut pemerintah daerah untuk menyakinkan investor
asing untuk berinvestasi kembali di Yogyakarta. Pekerjaan tersebut semakin berat di era otonomi
daerah ini. Hal ini dikarenakan masing-masing pemerintah daerah saling bersaing untuk menarik
investor agar menanamkan modal di daerah. Khusus untuk Yogyakarta, jika sebelumnya investor
hanya mempertimbangkan aspek kelembagaan, keadaan sosial politik, ekonomi daerah, tenaga
kerja, dan infrastruktur fisik, maka variabel tersebut saat ini bertambah yaitu kondisi daerah
Yogyakarta yang rawan gempa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi variabel-variabel
penghambat dan daya tarik investor asing dalam berinvestasi di Yogyakarta. Selain itu diamati
pula seberapa besar pengaruh perspektif investor asing terhadap kondisi Yogyakarta yang rawan
gempa.

B. LANDASAN TEORI
Terdapat beberapa faktor penentu dilakukannya investasi, yaitu investasi memberikan
revenue tambahan kepada perusahaan melalui penjualan produknya secara lebih besar, suku
bunga merupakan harga atau biaya yang harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu
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periode tertentu dan ekspekstasi keuntungan. Dengan demikian para investor melakukan investasi
untuk mendapatkan keuntungan atas investasi yang dilakukan. Pertimbangan tersebut adalah
sepenuhnya merupakan pertimbangan-pertimbangan investasi yang terkait secara langsung
dengan faktor-faktor ekonomi.
Disamping pertimbangan faktor ekonomi yang menjadi penentu investasi, pertimbangan
non ekonomi seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, penegakan hukum dan sosial budaya
merupakan faktor penentu yang tidak kalah pentingnya untuk menentukan keberhasilan investasi.
Lingkungan bisnis yang sehat, sangat diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar
negeri. Asian Development Bank (2006) menunjukkan ada kondisi yang harus diciptakan agar
investor tertarik menanamkan modal pada suatu daerah yaitu; stabilitas politik dan sosial,
stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan
pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu
perburuhan), regulasi dan perpajakan, perijinan dan birokrasi (kontek biaya dan waktu), masalah
good governance dan korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah, serta hak
milik mulai dari tanah sampai dengan kontrak. Selanjutnya World Bank (2006) menemukan ada
lima faktor utama penghambat investasi di Indonesia, yaitu masalah stabilitas ekonomi makro,
tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi, serta masalah tenaga kerja.
KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan
daya tarik investasi di suatu daerah adalah kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi
ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi
merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih dari 2,000 perusahaan di
lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2001) menemukan bahwa alasan
utama di balik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berkaitan dengan masih
kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis
yang menarik.
Salah satu penghambat investasi daerah adalah peningkatan biaya yang timbul karena ekses
pelaksanaan otonomi daerah (Hofman, et al. 2003; Smeru, 2001; dan Ray, 2003). Keterbatasan
anggaran dan lemahnya prioritas kebijakan menyebabkan timbulnya tekanan untuk meningkatkan
penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa memperhitungkan daya dukung perekonomian lokal.
Salah satu contohnya adalah pengenaan pungutan atas lalu lintas barang dan penumpang antar
daerah atau antar kabupaten. Peningkatan hambatan birokrasi perijinan dan beban retribusi baru
yang diundangkan berbagai pemerintah daerah dengan alasan untuk meningkatkan penerimaan
asli daerah (PAD) telah menimbulkan peningkatan biaya bisnis, yang berarti juga memperbesar
risiko kerugian bagi investor.
Menurut studi Smeru (2001), pelaksanaan otonomi daerah belum diikuti dengan
peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan
ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah
dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar
perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman. LPEM UI (2006) menunjukkan bahwa
penurunan biaya informal yang harus dibayarkan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi
kepada aparat pemerintah daerah dari sekitar 10,8% di tahun 2001 menjadi 6,4% di tahun 2005.
Walaupun demikian, untuk pemain yang baru masuk entry cost tetap tinggi yaitu sekitar 9% dari
nilai modal awal. Biaya-biaya tersebut sebagian besar digunakan untuk mendapatkan ijin lokasi
dan AMDAL.
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Kuncoro (2004) menunjukkan masih adanya "grease money" dalam bentuk pungutan liar
(pungli), upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan
baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor. Pungli merupakan kendala utama yang
dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor. Rata-rata persentase pungli terhadap
biaya ekspor setahun adalah 7,5%, yang diperkirakan sebesar Rp 3 trilyun atau sekitar 153 juta
dolar AS. Lokasi yang dituding rawan terhadap pungli terutama jalan raya dan pelabuhan.
Penghambat investasi berikutnya adalah masalah tenaga kerja. Masalah ini mulai dari
tingkat upah yang terus meningkat akibat penerapan kebijakan upah minimum, kualitas sumber
daya manusia yang rendah, hingga masalah hubungan industrial belakangan ini juga semakin
memperburuk keunggulan komparatif suatu daerah. Survei yang dilakukan LPEM UI (2006)
menunjukkan bahwa biaya untuk mengatasi masalah tenaga kerja mencapai 5% dari biaya
produksi tahunan. Dari sekitar 600 responden, 12,6% menyatakan mengalami perselisihan dalam
penentuan upah, 5.8% mengalami masalah dengan jaminan sosial tenaga kerja, dan 8,4%
mengalami masalah dengan serikat buruh.
Faktor lain yang sangat bertanggung jawab terhadap memburuknya kondisi investasi
daerah adalah kondisi infrastruktur. Memburuknya infrastruktur ini, jika dibandingkan volume
mobilisasi manusia dan barang tidak hanya dalam kuantitas yang terbatas, tetapi juga dalam
kualitas yang buruk dari infrastruktur yang sudah ada, khususnya jalan raya. Kombinasi dari
kedua aspek ini tentu sangat menghambat kelancaran produksi dan perdagangan di dalam negeri
maupun kegiatan ekspor, yang selanjutnya berarti beban biaya bagi perusahaan-perusahaan.
Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan
pendapatan perkapita riil dalam periode jangka panjang, dengan syarat sejumlah orang yang
hidup di bawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin
timpang. Dalam konteks daerah, ketimpangan daerah adalah konsekuensi logis dari adanya
proses pembangunan dan akan berubah sejalan dengan tingkat perubahan proses pembangunan
itu sendiri. Selain itu, pola pembangunan dan tingkat ketimpangan dalam pembangunan yang
ditemui di beberapa negara tidaklah sama. Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang
berbeda yang dijumpai di negara tersebut. Faktor-faktor terkait antara lain kepemilikan sumber
daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, sejarah wilayah tersebut, lokasi, dan lain sebagainya.
Proses pembangunan yang terjadi dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi, polarisasi, dan
ketimpangan daerah atau dengan kata lain, ketimpangan daerah itu inherent dalam setiap proses
pembangunan ekonomi.
Hirschman pada 1958 menulis teori mengenai elemen spasial dan pertumbuhan.
Menurutnya pertumbuhan dimulai di suatu wilayah yang disebabkan adanya eksternalitas
ekonomis seperti misalnya, biaya produksi murah, lokasi perusahaan atau perluasan pasar.
Daerah lain akan menerima efek baik positif maupun negatif dari daerah yang menjadi titik
pertumbuhan tersebut. Lebih jauh Hirschman menyebut efek yang menguntungkan sebagai suatu
“trickling down effect” dan efek yang merugikan sebagai “polarization effect”. Ilustrasi dari
trickled down dari wilayah pertumbuhan ke backward area misalnya karena adanya migrasi
tenaga kerja akan mengurangi populasi di backward area tersebut. Di lain pihak, industriindustri yang memiliki keunggulan, kesempatan investasi yang lebih baik, akan beralih dari
daerah sekitarnya ke titik pertumbuhan, inilah polarization effect.
Kesimpulan teori Hirschman sama dengan Myrdal dengan backward effect dan spread
effect-nya. Perbedaan adalah efeknya dalam jangka panjang. Menurut Myrdal, dalam jangka
panjang jika increasing return to scale berlangsung terus, maka yang terjadi adalah divergence
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pendapatan antar daerah akan tetap terjadi semakin lebar. Akan halnya Hirschman berpendapat
bahwa dalam jangka panjang, maka disparitas pendapatan antar wilayah akan hilang dengan
sendirinya atau semakin kecil.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di daerah Yogyakarta dan dilaksanakan pada bulan Juli –
September 2009. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan metode quick
count terhadap pengusaha/pelaku usaha. Responden yang dijadikan sampel merupakan
pengusaha/pelaku usaha yang memiliki perusahaan Yogyakarta. Responden yang dipilih adalah
pelaku usaha yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mengenai
kegiatan bisnis di Yogyakarta.
Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang
pernah dilakukan oleh KPPOD (2004) dan Asian Development Bank (2006). Selanjutnya alat
analisis yang digunakan yang pertama adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Tahapan
Metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, tabulasi data, geomean,
matrix pairwise, priority vector, dan
consistency ratio (lihat Gambar 1).
Metode AHP
memecah suatu permasalahan investasi daerah secara hierarki seperti terlihat pada Gambar 2.
Metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Render
(2000).
Gambar 1.

Tahapan Pembobotan AHP

(1)
Hasil Wawancara

(2)
Tabulasi Data

(6)
Consistency Ratio

(5)
Priority Vector

(2)
Geomean

(4)
Matrix Pairwise

Sumber: Saaty, T.L. (2002), Kuncoro dan Rahajeng (2005)

Model AHP dipilih sebagai alat analisis, karena model ini merupakan salah satu alat
pengambilan keputusan dengan input utama adalah persepsi manusia. AHP merupakan salah satu
metode yang memecah suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hierarki
(Kuncoro dan Rahajeng, 2005). Melalui AHP pembobotan suatu faktor atau variabel dapat
dilakukan sesuai dengan persepsi manusia, sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi
yang senyatanya. Penelitian ini memecah masalah investasi daerah ke dalam beberapa faktor
penentu daya tarik investasi daerah berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi yang
ditetapkan KPPOD (2004) seperti yang diacu pula oleh Kuncoro dan Rahajeng (2005).
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Gambar 2.

Faktor-faktor Penentu Daya Tarik Investasi Daerah

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2004); Kuncoro dan Rahajeng (2005)

Tahapan pembobotan dalam AHP dapat dilihat dalam Gambar 1. Dengan memasukkan unsur
persepsi, maka metode AHP dapat mengatasi kelemahan utama pada metode pengambilan
keputusan yang selama ini sering dikenal dengan kelemahan dalam mengubah data kualitatif ke
dalam bentuk kuantitatif. Selain itu AHP juga mampu memberikan prioritas alternatif dan
melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan preferensi seorang responden (Saaty,
2002). Selanjutnya bobot yang lebih besar dari suatu faktor atau variabel menunjukkan bahwa
faktor atau variabel tersebut lebih penting dibandingkan dengan faktor atau variabel lainnya
dalam menentukan daya tarik investasi
Model regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel-variabel independen terhadap investasi asing di Propinsi Yogyakarta. Misalnya variabel–
variabel yang diduga mempengaruhi investasi asing pada daerah tersebut adalah sebagai berikut:
variabel aparatur dan pelayanan, perda dan kebijakan daerah, keuangan daerah, kepastian hukum,
keamanan, sosial politik, budaya, potensi ekonomi, struktur ekonomi, perbankan, produktivitas
tenaga kerja, biaya tenaga kerja, tenaga kerja, infrastruktur fisik, kualitas infrastruktur, dan
kondisi alam rawan bencana, maka hubungan tersebut secara matematis dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Ii = βo + β1 X1 + β2 X 2 + β3 X 3 + β4 X 4 + β5 X 5 + … + β16 X16 + ε
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di mana I adalah investasi asing di Yogyakarta, dan X1…X16 berturut-turut adalah variabelvariabel penjelasnya.
Untuk mengetahui bentuk fungsi yang akan dipilih, yaitu apakah linier, log-linier, doublelog, atau bentuk lainnya digunakan uji MacKinnon, White, dan Davidson. Langkah-langkah
dalam pengujian ini adalah sebagai berikut.
1.

Misalnya ada dua model yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu model linier dan log-linier
sebagai berikut.

Yt = µ + φX 1t + ϕX 2t + ε t
LYt = µ + φLX 1t + ϕLX 2t + ε t )
L menunjukkan logaritma.
2.

Z = ( LogFv1 − Fv2 ) dan Z 2 = ( AntilogFv2 − Fv1 ) . Nilai
Langkah ke dua mencari nilai 1
Z1 kemudian dimasukkan ke dalam persamaan sebagai berikut.
Yt = µ + φX 1t + ϕX 2t + γZ1 + ε t )
LYt = µ + φLX 1t + ϕLX 2t + γZ 2 + ε t )

3.

Jika Z1 signifikan secara statistik, maka hipotesis nol bahwa model yang benar adalah
bentuk linier ditolak. Sebaliknya, jika Z2 signifikan secara statistik, maka hipotesis bahwa
model yang benar adalah log-linier ditolak.

Selanjutnya untuk kebaikan model yang dipilih selain diamati melalui R2 adjusted juga
akan diamati dengan uji Akaike Information Criterion (AIC) dan Schwarz Information Criterion
(SIC) (Gujarati, 2003). Nilai AIC dan SIC dicari dengan cara sebagai berikut.

⎡ RSS ⎤ ( 2 k / n )
AIC = ⎢
×e
⎣ n ⎥⎦
⎡ RSS ⎤ ( k
SIC = ⎢
×n
⎣ n ⎥⎦

n)

Di mana RSS menunjukkan residual sum of squares. Pedoman pengujian Akaike AIC dan
Schwarz SIC adalah jika nilai kedua kriteria tersebut semakin kecil, maka variasi dalam variabel
dependen mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model.
Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji Lagrange Multiplier (uji LM), uji White, uji
Breusch-Godfrey, uji Gujarati, dan uji Jarque-Bera. Uji asumsi klasik dilakukan untuk
mendapatkan hasil estimasi yang tidak bias, linear, dan terbaik (best linear unbiased unbiased
estimator = BLUE). Asumsi klasik yang dimaksudkan tersebut adalah linear, yaitu linear dalam
parameter; variannya dari gangguan (ui) adalah kostan; tidak adanya otokorelasi antara ui dan
unsur stokastik atau unsur ui adalah berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang digunakan
adalah uji Lagrange Multiplier (uji LM), uji White, uji Breusch-Godfrey, uji Gujarati, dan uji
Jarque-Bera.

22

Daya Tarik Investasi Asing di Yogyakarta………………………………………………….Dhiana Ekowati, SE, MM

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Target pengusaha atau perusahaan yang menjadi responden untuk diwawancarai dalam
penelitian ini adalah 50 pengusaha atau perusahaan yang membuka usaha atau cabang di Propinsi
DIY. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dari 50 pengusaha yang ditargetkan
hanya 46 pengusaha atau perusahaan yang bersedia dan berhasil diwawancarai. Dari 46 tersebut
6 diantaranya diwakili oleh pemiliknya secara langsung, sementara sisanya wawancara dilakukan
kepada pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pemilik. Profil bidang usaha perusahaan yang
diteliti adalah: 36% adalah bidang kerajinan dan industri ekspor yang meliputi kerajinan tas,
handicraft, kayu, mebel, frame, batik, dan sejenis; 34% jasa gedung/exhibition, galeri, hotel,
hiburan, dan consultant; sementara sisanya tersebar pada berbagai bidang seperti, IT,
percetakan/desain grafis, properti, dll.
Hasil uji validitas ditemukan bahwa koefisien korelasi masing-masing item-item dalam
kuesioner didapatkan koefisien korelasi di atas 0,3. Indikator ini menunjukkan bahwa item-item
dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sahih. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas
ditemukan bahwa data mempunyai tingkat reliabel di atas r tabel yaitu 0,712. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa data dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten (reliabel).
Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) digunakan untuk menghitung bobot faktor
dan pemeringkatan bobot faktor penentu investasi asing di Yogyakarta. Hasil penelitian
ditemukan bahwa faktor budaya dan pariwisata menjadi pertimbangan utama bagi investor asing
yang ingin berinvestasi di Yogyakarta, yakni dengan bobot 20,4%. Faktor kedua yang
mempengaruhi daya tarik investasi asing di Yogyakarta adalah faktor kelembagaan dengan bobot
20,2% diikuti dengan faktor keamanan sosial politik dengan bobot 17,1%, faktor infrastruktur
dengan bobot 13,3%, faktor ekonomi daerah dengan bobot 12,5%, faktor ketenagakerjaan dengan
bobot 9,3%, dan faktor terakhir adalah letak geografis dan potensi bencana dengan bobot 7,2%.
Daya tarik investor asing dalam berinvestasi di Yogyakarta yang pertama adalah faktor
budaya dan pariwisata dengan bobot 20,4%. Variabel yang digunakan untuk mengukur faktor
budaya dan pariwisata adalah variabel budaya masyarakat dan variabel pariwisata. Tingginya
pertimbangan investor akan faktor ini dikarenakan harapan yang tinggi para investor terhadap
faktor ini. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa struktur ekonomi Provinsi Yogyakarta lebih
tergantung pada sektor tersier (jasa, pariwisata, dan perdagangan), dibandingkan dengan sektor
primer.
Daya tarik investor asing dalam berinvestasi di Yogyakarta yang kedua adalah faktor
kelembagaan dengan bobot 20,4%.
Variabel yang digunakan untuk mengukur faktor
kelembagaan adalah variabel kepastian hukum, variabel aparatur dan pelayanan, variabel
keuangan daerah, dan variabel Perda. Secara teoritis faktor ini seharusnya menjadi faktor utama
dalam pertimbangan investasi, karena faktor inilah yang menentukan baik atau tidaknya faktorfaktor lainnya seperti faktor keamanan, politik, dan sosial budaya serta faktor infrastruktur fisik.
Dipertimbangkannya faktor ini di urutan kedua bukan berarti faktor ini tidak mendapat prioritas
dari para investor asing dan tidak perlu diperbaiki, tetapi justru sebaliknya. Tingginya penilaian
investor terhadap faktor ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Yogyakarta telah melakukan
suatu upaya untuk meningkatkan kegiatan investasi swasta, seperti penegakan supremasi hukum
dan penataan peraturan daerah, peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan kepada masyarakat
melalui penggabungan instansi/lembaga pemberi izin usaha (pelayanan satu atap), adanya
komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada investor mulai dari tingkat
kabupaten sampai tingkat desa.
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Daya tarik berinvestasi di Yogyakarta yang ketiga adalah faktor keamanan, sosial dan
politik (17,1). Variabel yang digunakan dalam faktor ini adalah variabel keamanan, dan variabel
sosial politik. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan dan kondisi sosial
politik di Yogyakarta relatif aman dibandingkan dengan propinsi lain. Tingginya pertimbangan
investor akan faktor ini dikarenakan harapan yang tinggi investor tersebut terhadap faktor ini,
mengingat kegiatan investasi asing di Provinsi Yogyakarta lebih terkonsentrasi pada sektor
tersier (perdagangan dan jasa). Pada sektor ini membutuhkan keterbukaan masyarakat terhadap
dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, dampak unjuk rasa yang rendah, atau
paling tidak keterbukaan masyarakat lokal terhadap tenaga kerja dari luar daerah. Selain itu
sektor ini juga membutuhkan keamanan dalam lalu lintas pengiriman barang.
Daya tarik berinvestasi di Yogyakarta yang keempat adalah faktor infrastruktur dengan
bobot 13,3%. Faktor ini diukur dengan variabel ketersediaan infrastruktur dan variabel kualitas
infrastruktur. Faktor Infrastruktur ini bukan merupakan daya tarik berinvestasi di Yogyakarta.
Hal ini dapat dimaklumi karena untuk Yogyakarta tidak memiliki akses pelabuhan laut dan
kondisi jalan yang relatif sempit-sempit. Padahal faktor fisik merupakan faktor yang menjadi
pertimbangan yang cukup penting dalam berinvestasi. Dukungan infrastruktur yang baik akan
mampu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Semakin besar
skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika
pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah
daerah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang juga besar guna menunjang
kegiatan usaha investor. Dua variabel utama dalam menunjang infrastruktur fisik adalah variabel
ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik. Kedua variabel ini sangat berpengaruh terhadap
kelancaran kegiatan usaha di daerah.
Daya tarik berinvestasi di Yogyakarta yang kelima adalah faktor ekonomi daerah dengan
bobot 12,5%. Faktor ini diukur dengan variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi.
Faktor ekonomi merupakan faktor yang posisinya ditengah sebagai faktor pendorong daya tarik
investasi asing di Yogyakarta, artinya faktor ini bukan merupakan pendorong investasi, tetapi
juga bukan sebagai penghambat. Kondisi makro ekonomi Provinsi Yogyakarta pada tahun 2008
memperlihatkan perkembangan yang cukup mantap, meskipun pada semester kedua sempat
terjadi gejolak ekonomi baik internal maupun eksternal. Gejolak ekonomi eksternal yang juga
berpengaruh terhadap gejolak internal disebabkan oleh melambungnya harga minyak dunia yang
diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Daya tarik berinvestasi di Yogyakarta yang keenam adalah faktor ketenagakerjaan dengan
bobot 9,3%. Faktor ini diukur dengan variabel ketersediaan tenaga kerja, variabel biaya tenaga
kerja, dan variabel produktivitas tenaga kerja. Pertambahan penduduk membuat ketersediaan dan
biaya tenaga kerja tidak menjadi masalah. Masalah justru datang dari kualitas tenaga kerja.
Menurunnya penciptaan lapangan kerja per satuan pertumbuhan ekonomi daerah
mengindikasikan keengganan perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja. Secara singkat
terdapat dua masalah ketenagakerjaan yang mempengaruhi minat investasi yaitu: (a)
kecenderungan peningkatan upah minimum regional yang tinggi dan besarnya biaya-biaya nonUMP serta (b) ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja. Kedua
masalah ini mengakibatkan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja tidak saja tinggi, tetapi juga
sulit untuk diperkirakan. Selain itu, peraturan ketenagakerjaan yang menjadi sumber masalah
diantaranya mencakup tata cara pemberhentian dan pemberian uang pesangon, keterbatasan
dalam mempekerjakan pekerja sementara, dan peraturan pengupahan yang kaku.
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Daya tarik berinvestasi di Yogyakarta yang terakhir atau ketujuh adalah faktor letak
geografis dan potensi bencana dengan bobot 7,2%. Gempa tektonik berkekuatan 5,9 SR ternyata
berpengaruh paling signifikan dalam menghambat investasi di Yogyakarta.
Data statistik
menunjukkan bahwa peristiwa gempa tersebut seketika langsung direspon oleh para investor
asing. Dibandingkan dengan periode gempa, tahun 2005, dengan tahun 2006 investasi daerah di
Yogyakarta mengalami penurunan hampir 50% (Kompas, 2000). Selama tahun 2006 hanya
tercatat 14 surat persetujuan (SP) investasi baru yang keluar dengan total nilai sekitar Rp 512,5
miliar. Sementara itu tahun 2005, investasi yang disetujui 23 dengan nilai investasi Rp 1,169
triliun. Berdasarkan kategori, selama tahun 2005 tersebut nilai Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) mencapai Rp 646,971 miliar, tetapi tahun 2006 nilai investasi PMDN hanya Rp 62,555
miliar. Selanjutnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami penurunan, yaitu
dari Rp 602,727 miliar menjadi Rp 447,840 miliar.
Dalam penelitian ini uji untuk mencari bentuk hubungan fungsional digunakan uji
MacKinnon, White, dan Davidson. Hasil estimasi model empiris dengan menggunakan model
linier ditemukan bahwa nilai Z1 tidak signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 5%.
Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa model fungsi empiris yang
digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk linier dapat ditolak. Selanjutnya hasil estimasi
model linier-log ditemukan bahwa variabel Z2 secara statistik signifikan pada derajat
kepercayaan 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa model
fungsi empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk linier-log tidak dapat
ditolak. Keunggulan model berbentuk linear-log didukung dengan indikator nilai R2 yang
disesuaikan relatif lebih tinggi (0,681) bila dibandingkan dengan bentuk linier (0,591).
Kebenaran tersebut didukung dengan hasil uji Akaike Information Criterion (AIC) dan Schwarz
Criterion (SC). Pada pengujian ini nilai AIC dan SIC diperoleh angka yang lebih kecil bila
dibandingkan dengan nilai AIC dan SC pada model berbentuk linier biasa.
Pada Tabel 3 disajikan pula rangkuman hasil uji diagnostik. Pada tabel tersebut terlihat
bahwa hasil estimasi lolos terhadap berbagai uji diagnostik pada derajat kepercayaan 5%.
Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hasil estimasi tersebut memenuhi asumsi dasar regresi dan
dapat dipakai untuk mengamati pengaruh variabel yang telah diidentifikasi terhadap daya tarik
investasi di propinsi Yogyakarta.
Hasil analisis regresi tidak berbeda dengan hasil analisis AHP, yaitu bahwa variabel yang
berpengaruh terhadap daya tarik investasi asing di Yogyakarta adalah variabel budaya dan
pariwisata, variabel kelembagaan, variabel keamanan sosial dan politik, dan variabel letak
geografis dan potensi bencana. Tingkat signifikansi variabel budaya dan pariwisata dan variabel
kelembagaan adalah 5%. Sementara variabel keamanan sosial dan politik, dan variabel letak
geografis dan potensi bencana signifikan pada selang kepercayaan 10%. Sementara itu,
infrastruktur, variabel ekonomi daerah, dan variabel ketenagakerjaan tidak berpengaruh secara
signifikan.
Tabel 1.

Pengaruh Letak Geografis/Potensi Bencana Terhadap Daya tarik
investasi di Yogyakarta, Tahun 2009

VARIABEL PENJELAS

NILAI KOEFISIAN

Faktor Budaya dan Pariwisata

**0,537

Faktor Kelembagaan

**0,942
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Faktor Keamanan dan Sosial Politik

*0,239

Faktor Infrastruktur

0,196

Faktor Ekonomi Daerah

0,842

Faktor Ketenagakerjaan

0,721

Faktor Letak Geografis dan Potensi Bencana
UJI DIAGNOSTIK DAN
ASUMSI KLASIK
JENIS
1. Normalitas
JB Test χ2(2)
2. Linearitas
Lagrange Multiplier Test
(12,18)
3. Heteroskedastistas
White Test χ2(4)
4. Autokorelasi
Breusch-Godfrey χ2(4)
5. Multikolinearitas
Uji Gujarati

*-0,281
KESIMPULAN

NILAI STAT.
2,764
(7,936)
3,835
(6,376)
6,524
(10,871)
4,129
(9,086)
-

χ2 hitung < χ2 tabel, bahwa model empiris mempunyai
residual yang berdistibusi normal tidak dapat ditolak.
F-hitung < F tabel, bahwa spesifikasi model dalam
bentuk fungsi linear tidak dapat ditolak.
χ2 hitung < χ2 tabel, bahwa masalah heteroskedastisitas
dalam model tidak dapat diterima.
χ2 hitung < χ2 tabel, bahwa masalah autokorelasi dalam
model tidak dapat diterima.
Korelasi antara dua variabel penjelas tidak ada yang
melebihi 0,8 sehingga masalah multikolinearitas dalam
model tidak dapat diterima.

Sumber: Diolah dari data primer, 2009.
(Catatan: ***, **, * masing-masing signifikan pada derajat 1%, 5%, dan 10%)

Faktor letak geografis dan potensi bencana berpengaruh secara negatif dan signifikan (5%)
terhadap daya tarik investasi asing di Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan
antara variabel letak geografis dan potensi bencana dengan daya tarik investasi asing merupakan
hubungan yang terbalik. Artinya adalah, jika di Yogyakarta terjadi bencana alam, maka investasi
asing akan mengalami penurunan. Hasil estimasi menemukan bahwa resiko bencana naik satu
poin, maka daya tarik investasi asing di Yogyakarta akan turun sebesar 0,281. Hasil selaras
dengan teori bahwa investor dalam berinvestasi tidak hanya mempertimbangkan aspek
kelembagaan, keadaan sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik, tetapi
juga aspek lokasi yaitu kondisi daerah Yogyakarta yang rawan gempa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Faktor yang menjadi daya tarik investasi asing di Yogyakarta adalah faktor budaya dan
pariwisata menjadi pertimbangan utama bagi investor asing yang ingin berinvestasi di
Yogyakarta, yakni dengan bobot 20,4%. Faktor ini diukur dengan variabel budaya masyarakat
dan variabel pariwisata. Faktor kedua adalah faktor kelembagaan dengan bobot 20,2% dan
diukur dengan variabel kepastian hukum, variabel aparatur dan pelayanan, variabel keuangan
daerah, dan variabel Perda. Faktor ketiga adalah faktor keamanan sosial politik dengan bobot
17,1% dan diukur dengan variabel keamanan, dan variabel sosial politik. Faktor keempat adalah
faktor infrastruktur dengan bobot 13,3% dan diukur dengan variabel ketersediaan infrastruktur
dan variabel kualitas infrastruktur. Daya tarik berinvestasi di Yogyakarta yang kelima adalah
faktor ekonomi daerah dengan bobot 12,5% dan diukur dengan variabel potensi ekonomi dan
variabel struktur ekonomi. Daya Tarik yang keenam adalah faktor ketenagakerjaan dengan bobot
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9,3% yang diukur dengan variabel ketersediaan tenaga kerja, variabel biaya tenaga kerja, dan
variabel produktivitas tenaga kerja. Penghambat investasi asing di Yogyakarta adalah faktor
letak geografis dan potensi bencana. Faktor ini diukur dengan variabel letak geografis dan
potensi bencana alam.
Besarnya pengaruh letak geografis dan kejadian-kejadian gempa terhadap daya tarik
investasi asing di Yogyakarta diperoleh angka koefisien 0,281. Faktor letak geografis dan
potensi bencana ditemukan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap daya tarik
investasi asing di Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel letak
geografis dan potensi bencana dengan daya tarik investasi asing merupakan hubungan yang
terbalik. Artinya, jika resiko bencana naik satu poin, maka daya tarik investasi asing di
Yogyakarta akan turun sebesar 0,281. Hasil selaras dengan teori bahwa investor dalam
berinvestasi tidak hanya mempertimbangkan aspek kelembagaan, keadaan sosial politik,
ekonomi daerah, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik, tetapi juga aspek lokasi.
Terkait dengan tujuan dan temuan penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut: Pertama, Meningkatkan kepercayaan dan rasa aman dari adanya gejala alam dan
manusia. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada para investor tentang titik-titik mana saja
yang rawan bencana. Selain itu disusun perencanaan antisipatif terhadap berbagai macam
“ganggungan” (disruption), baik karena alam (gempa, banjir, isu tsunami) dan dimasukannya
dimensi spasial dalam perencanaan investasi daerah. Kedua, Melakukan penyederhanaan sistem
dan perijinan agar investor semakin tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Yogyakarta. Adanya
tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, tidak hanya akan menghambat investasi, tetapi dapat
menghambat arus barang dan jasa dan menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Ketiga,
Pemerintah daerah dan DPRD harus dapat menyusun peraturan daerah yang dapat mendorong
terciptanya iklim investasi yang baik di Yogyakarta. Pemerintah dapat menyediakan data dan
informasi terkini mengenai peluang investasi daerah. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan
kualitas dan kuantitas dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi daerah.
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