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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pentingnya investasi asing untuk pembangunan ekonomi bukan hal yang 

baru bagi negara terbelakang, bahkan negara maju pun pada awal pembangunan 

banyak bergantung pada investasi  asing, terutama investasi asing langsung 

(Foreign Direct Investment). Kelangkaan modal, tabungan rendah dan investasi 

rendah merupakan hambatan dalam pembangunan di negara terbelakang. Bukan 

hanya persediaan modal yang menjadi masalah, tetapi juga laju pembentukan 

modal masih rendah. Rata-rata, penerimaan investasi kotor negara-negara 

terbelakang hanya berkisar 5 sampai 6% dari pendapatan nasional, sedangkan di 

negara maju berkisar 15 sampai 20%. Tabungan yang rendah disebabkan 

ketiadaan fasilitas perbankan di daerah pedesaan. Sehingga pendapatan yang 

dihasilkan hanya ditabung dalam bentuk mata uang atau digunakan untuk barang-

barang berharga serta untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Semua itu 

hampir tidak cukup untuk menghadapi pesatnya pertumbuhan penduduk dengan 

kecepatan 2 sampai 21/2 per tahun. Apalagi berinvestasi pada proyek-proyek baru 

(Jhingan, 2014:481). 

Investasi rendah dan tabungan rendah mencerminkan kurangnya modal, 

yang pada akhirnya akan menimbulkan keterbelakangan di bidang teknologi. Hal 

ini bisa dilihat dari biaya rata-rata produksi yang tinggi dan produktifitas buruh 

dan modal yang rendah, disebabkan buruh tidak terlatih dan tuanya alat modal 

yang digunakan. Penggunaan FDI bukan hanya mengatasi ketidakcukupan modal 

tetapi juga bisa mengganti usangnya teknologi yang digunakan. Dengan adanya 
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teknologi yang lebih maju, maka akan membawa keterampilan teknik, tenaga ahli, 

pengalaman organisasi, informasi pasar, pembaharuan produk. Kondisi seperti ini 

akan mempercepat proses pembangunan. FDI cenderung menaikkan tingkat 

produktifitas, pendapatan dan pekerjaan suatu negara, tak terkecuali di negara 

Asia Tenggara (ASEAN) yang pada akhirnya akan mengarah pada upah riil buruh 

yang semakin tinggi, menurunnya harga bagi konsumen dan naiknya tingkat 

kesejahteraan mereka (Jhingan, 2014:486). 

Menurut Kurniati et al (2007) Wilayah yang luas dan penduduk yang 

banyak mendorong aliran masuk FDI ke wilayah Asia, hal ini terutama dilakukan 

investor yang mencari potensi pasar lebih luas. Investasi yang besar terutama 

diberikan pada industri jasa keuangan dan industri dengan teknologi yang tinggi. 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah Asia memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan aliran FDI yang masuk ke wilayah tersebut. Peningkatan aliran FDI 

ke negara Asia Tenggara merupakan peningkatan terbesar di Asia yang 

disumbangkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara di Asia 

Tenggara memiliki biaya produksi yang rendah sehingga membuat investor asing 

tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Negara penerima FDI terbesar di ASEAN selama periode 2004-2015 adalah 

Singapura dengan nilai rata-rata sebesar US$ 43.628 juta per tahun. Selanjutnya, 

Indonesia dengan rata-rata US$ 12.051 juta, Thailand dengan rata-rata US$ 9.378 

juta. Malaysia dengan rata-rata US$ 7.215 juta, Vietnam dengan rata-rata US$ 

6.993 juta, Filipina dengan rata-rata US$ 2.664 juta, Myanmar dengan rata-rata 

US$ 1.236 juta, Kamboja dengan rata-rata US$  1.123  juta. Sedangkan negara 
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penerima FDI terendah adalah Laos dengan nilai rata-rata US$ 351 juta per tahun 

(UNCTAD, 2005-2015). 

Secara konseptual, kondisi FDI di suatu negara dapat dipengaruhi oleh 

keunggulan-keunggulan spesifik yang ditawarkan untuk menarik minat investor 

asing (Location specific factor). Salah satu jenis keunggulan yang harus 

ditawarkan adalah di bidang ekonomi, misal kemudahan dalam  proses investasi 

(Ball et al, 2014:102).  

Peran utama di bidang ekonomi suatu negara adalah pemerintah. Pemerintah 

bertindak sebagai pengatur ekonomi. Dalam proses pengambilan keputusan 

ekonomis, tidak jarang pemerintah tersandera oleh kepentingan politisnya. 

Sehingga perlu adanya evaluasi, terutama terkait intervensi pemerintah dalam 

menarik FDI. 

Index of economic freedom merupakan salah satu pengukuran besar kecilnya 

peran pemerintah di bidang ekonomi suatu negara. Indeks ini diluncurkan oleh 

The Heritage Foundation. Index of economic freedom terdiri dua belas (12) 

komponen. Salah satu di antara 12 komponen tersebut adalah mengukur adanya 

hambatan tarif dan non-tarif  terhadap export-impor barang dan jasa atau dikenal 

dengan Trade freedom. Selanjutnya, pengukuran besarnya beban pajak yang 

dikenakan terhadap seseorang dan/atau perusahaan atau dikenal dengan tax 

burden. Semua komponen indesks itu diukur berskala 0-100 (angka semakin besar  

menunjukkan peran pemerintah di bidang ekonomi semakin kecil. Sebaliknya jika 

angka semakin kecil, disimpulkan peran pemerintah semakin besar). 
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Berdasarkan hasil survei The Heritage Foundation hambatan tarif dan non-

tarif yang terendah di ASEAN selama kurun waktu 2004-2015 adalah Singapura 

dengan skor rata-rata 88,8. Bukan hanya di tingkat ASEAN, bahkan di tingkat 

dunia pun hambatan perdaganagan Singapura dinilai sangat rendah. Selanjutnya 

diikuti oleh Filipina dengan skor rata-rata 77,6, Malaysia dengan rata-rata 77,2, 

Indonesia dengan rata-rata 75,0, Thailand dengan rata-rata 73,3, Myanmar dengan 

rata-rata 72,3, Vietnam dengan rata-rata 66,5, Kamboja dengan rata-rata 62,0 dan 

Laos dengan rata-rata 60,9 (The Heritage Foundation: 2004-2015).  

Jika dilihat dari skor beban pajak, negara yang memiliki skor  beban pajak 

terendah adalah adalah Singapura dengan skor rata-rata 90,3. Selanjutnya diikuti 

oleh Kamboja dengan skor rata-rata 91,1, Malaysia dengan rata-rata 84,0, 

Myanmar dengan rata-rata 82,7, Indonesia dengan rata-rata 80,3, Filipina dengan 

rata-rata 77,8, Laos dengan rata-rata 76,4, Thailand dengan rata-rata 62,0 dan 

Vietnam dengan rata-rata 74,6 (The Heritage Foundation: 2004-2015). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Economic Freedom terhadap Foreign 

Direct Investment di negara ASEAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Menurut (Kurniati et al, 2007) Foreign Direct Investment merupakan hal 

penting dalam mempercepat proses pembangunan suatu negara. Jenis investasi ini 

bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian. 

Sehingga, menjadi penting untuk mengetahui pengaruh intervensi pemerintah 
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dalam bidang investasi ini. Oleh karena itu, masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Foreign Direct Investment, kebebasan 

perdagangan dan beban pajak di negara ASEAN? 

2. Apakah kebebasan perdagangan dan beban pajak berpengaruh terhadap 

Foreign Direct Investment  di negara ASEAN? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penlitian ini yaitu:  

1. Mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan Foreign Direct 

Investment, kebebasan perdagangan   dan beban pajak di negara ASEAN 

2. Mengukur pengaruh data Economic Freedom terhadap Foreign Direct 

Investment di negara ASEAN. 

D. Batasan Masalah 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan Economic Freedom dan 

Foreign Direct Investment. Agar dalam penelitian ini lebih fokus dan terukur, 

maka peneliti memberi batasan terhadap variabel yang digunakan.  

Adapun variabel Foreign Direct Investment (FDI) yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu FDI (Inflow) selama setahun yang dinyatakan dalam US$. 

Sedangkan variabel Economic Freedom yang maksud yaitu komponen Index of 

Economic Freedom yang dipublikasikan oleh The Heritage Foundation. Variabel 

ini dinyatakan dalam bentuk “Indeks” berskala  0-100. Penelitian ini hanya 

menggunakan dua komponen yang meliputi Trade Freedom (kebebasan 
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perdagangan) dan Tax Burden (beban pajak) selama periode 2004-2015. Wilayah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan negara anggota ASEAN, 

Brunei Darussalam tidak dimasukkan dalam karena ketersediaan data. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang hubungan 

Economic Freedom dan Foreign Direct Investment. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik yang sama. 

b. Bagi Pemerintah 

Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengambil 

kebijakan terkait perekonomian khususnya bidang investasi. 

https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Brunei

