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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Arbatli (2011) meneliti pengaruh pajak, tarif, konflik, stabilitas politik dan 

kurs terhadap Foreign Direct Investment di negara berkembang periode 1990-

2008. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. Penelitian ini menujukkan 

bahwa pajak, tarif dan kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Foreign 

Direct Investment di negara berkembang.  

Demirhan & Masca (2008) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

Foreign Direct Investment di 38 negara berkembang periode 2000-2004. Variabel 

bebas yang digunakan pajak, derajat keterbukaan, PDB per kapita, inflasi, upah, 

dan risiko. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil 

penelitiannya menemukan bahwa PDB per kapita, derajat keterbukaan 

berpengaruh positif dan secara statistik signifikan. variabel inflasi dan tingkat 

pajak berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel upah dan resiko 

tidak signifikan. 

Beheshtitabar & Irgaliyev (2008) menganalisis pengaruh Economic 

Freedom yang meliputi kebebasan perdagangan, kebebasan investasi, kebebasan 

bisnis, kebebasan dari korupsi terhadap  Foreign Direct Investment di negara 

Timur Tengah. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil 

penelitiannya menemukan kebebasan perdagangan dan kebebasan investasi 

berpengaruh positif terhadap Foreign Direct Investment di negara Timur Tengah. 

Liargovas & Skandalis (2012) menguji hubungan kausalitas antara Trade 

Opennes dan Foreign Direct Investment di negara berkembang periode 1990-



8 

 

2008. Alat analisis yang diguanakan adalah uji kausalitas Granger. Hasil 

penelitiannya menemukan bahwa terdapat  kausalitas dua arah antara Trade 

Opennes dan Foreign Direct Investment. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu; pertama, data 

variabel pajak  di penelitian terdahulu menggunakan data total pajak. Sehinngga 

ketika tingkat pajak tinggi, maka berpengaruh negatif terhadap FDI Inflow. 

Sebaliknya dalam penelitian ini variabel pajak diukur menggunakan skala 0-100 

(semakin mendekati 100, maka tingkat pajak semakin rendah). Sehingga ketika 

pajak berpengaruh pada FDI Inflow maka akan bertanda positif. Kedua, ada 

sebagian data kebebasan perdagangan penelitian terdahulu mengukur total ekspor 

ditambah  total impor (Trade Openness), sedangkan disini menggunakan skala 

ukur 0-100 (angka semakin besar, maka tingkat perdagangan  semakin bebas). 

Ketiga, wilayah yang dijadikan obyek penelitian merupakan sampel besar (negara 

berkembang). Sebaliknya peneliti hanya menggunakan sembilan negara anggota 

ASEAN periode 2004-2015. 

Kelebihan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu; teori yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan Economic Freedom dan FDI yaitu 

terdapat 4 teori (Dunning, Griffin & Pustay. Smith dan UNTCAD) sedangkan 

pada penelitian terdahulu hanya menggunakan OLI model Dunning. 

 

 

 

 



9 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Foreign Direct Investment (FDI) 

a) Pengertian  Investasi asing 

Investasi asing dapat didefinisikan sebagai modal yang disediakan oleh penduduk 

dari suatu negara kepada penduduk negara lain (Griffin & Pustay, 2015, h. 8).  

b) Jenis Investasi Asing 

Investasi asing dapat memasuki suatu negara dikategorikan menjadi dua: 

investasi asing langsung dan investasi portofolio asing.  

1) Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment -FDI) 

Jenis investasi ini dilakukan dengan tujuan secara aktif mengendalikan 

property, asset, atau perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah (host 

country). Perusahaan yang terlibat dalam FDI dan memilki atau mengendalikan 

aktifitas penambahan nilai suatu negara atau lebih disebut korporasi multinasional 

(Multinational Corporation-MNC). Selain memilki dan mengendalikan asset 

asing, MNC biasanya membeli sumber daya di berbagai negara, menciptakan 

barang atau jasa di berbagai negara, kemudian menjual barang dan jasa tersebut di 

berbagai negara. 

Investasi langsung dapat berupa; pembentukan suatu cabang perusahaan di 

negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari 

negara penanam modal memiliki mayoritas saham; penbentukan suatu perusahaan 

di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan terletak di 

negara penanam modal; mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal 

untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh asset (aktifa) tetap di 
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negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal (Jhigan, 2014, p. 

483). 

2) Investasi portofolio asing (Foreign Portofolio Investment –FPI) 

Investasi ini adalah pembelian aset keuangan asing (saham, obligasi dan 

sertifikat deposito) dengan tujuan selain untuk pengendalian. 

a. Teori Eklektik produksi Internasional (Dunning) 

Tujuan dalam penelitan ini untuk mengetahui hubungan Economic Freedom 

dan FDI. Sehingga teori yang cocok untuk menjelaskan hubungan keduannya 

adalah “Teori Eklektik produksi Internasional”. Teori ini juga terkenal dengan 

model O-L-I (Ownership specific factor-Location specific factor-Internalization). 

Teori O-L-I dikembangkan oleh John Dunning (1977, 1993). Dalam 

teorinya dijelaskan bahwa jika perusahaan ingin berinvestasi dalam fasilitas di 

luar negeri, ia harus memiliki tiga jenis keunggulan (Ball et al, 2014, h.  102-103) 

a) Kepemilikan Spesifik (Ownership Specific Factor) 

Ini adalah perluasan ke mana perusahaan harus atau dapat mengembangkan 

keunggunan spesifik perusahaan melalui kepemilikan berwujud aset-aset yang 

tidak tersedia di perusahaan-perusahaan lain dan dapat dipindah ke luar negeri. 

Tiga tipe dasar keunggulan kepemilikan spesifik yang berwujud atau yang tidak 

berwujud temasuk pengetahuan atau teknologi, skala atau cakupan ekonomi dan 

keuntungan monopili yang berhubungan dengan akses unik ke krisis input dan 

output.  
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b) Lokasi spesifik (Location Specific Factor) 

Pasar asing harus memilki ciri spesifik, dari bidang ekonomi, sosial atau 

politik (seperti ukuran pasar, tarif pembatas atau non-tarif, atau biaya transportasi) 

yang akan mengizinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan spesifik 

perusahaannya yang menguntungkan dengan menempatkan di pasar itu dari pada 

melayani pasar melalui ekspor.  

c) Internalisasi  

Perusahaan-perusahaan memiliki berbagai macam alternatif untuk 

memasuki pasar asing, mulai dari transaksi panjang ketentuan pasar yang wajar 

sampai penggunaan hierarki melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki.  

Perusahaan tersebut harus mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk 

mengendalikan aktivitas bisnis asingnya dibandingkan dengan menggunakan 

perusahaan lokal untuk memberikan jasa tersebut. 

Penelitian ini fokus pada keunggulan lokasi spesifik (Location specific 

factor), dimana jika suatu negara tujuan (host country) ingin menarik investor 

asing untuk melakukan FDI, maka negara tersebut (host country) harus 

menawarkan keunggulan-keunggulan tertentu yang bisa menarik investor asing. 

Salah satu keunggulan tersebut adalah di bidang ekonomi terkait langsung peran 

pemerintah. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi FDI 

Mengingat kompleksitas ekonomi global dan beragamnya kesempatan 

yang dihadapi perusahaan di negara-negara yang berbeda, tidaklah mengejutkan 

bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan 
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untuk melakukan FDI. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor 

pasokan, permintaan, dan faktor politik (Griffinn & Pustay, 2015, h. 165). 

Tabel 2.1. Faktor yang Mempengaruhi FDI 

Faktor Pasokan Faktor Permintaan Faktor Politik 

Biaya Produksi Akses pelanggan 
Menghindari 

rintangan perdagangan 

Logistik Keunggulan pemasaran 
Insentif pembangunan 

ekonomi 

Ketersediaan sumber 

daya 

Eksploitasi keunggulan 

kompetitif  

Akses terhadap 

teknologi 
Mobilitas pelanggan   

Sumber: Griffinn &Pustay:2015 

A. Faktor Pasokan 

Keputusan perusahaan untuk melakukan  FDI dapat dipengaruhi pasokan, 

meliputi;  

1. Biaya Produksi 

Perusahaan sering kali melakukan FDI untuk menurunkan biaya produksi. 

Lokasi asing mungkin lebih menarik dibandingkan lokasi domestik karena 

lebih rendahnya harga tanah, tarif pajak, sewa real estat komersial, atau 

karena ketersediaan yang lebih baik dan lebih rendahnya biaya tenaga 

kerja terampil atau tidak terampil. 

2. Logistik  

Jika biaya transportasinya signifikan, sebuah perusahaan mungkin akan 

memilih untuk memproduksi di pasar asing daripada mengekspor dari 

pabrik domestik. 
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3. Ketersediaan Sumber Daya Alam  

Perusahaan dapat menggunakan FDI untuk mengakses sumber daya alam 

yang penting bagi operasi mereka. 

4. Akses Terhadap Teknologi 

Motif lainnya untuk melakukan FDI adalah untuk mendapatkan akses 

terhadap teknologi. Perusahaan dapat merasa lebih menguntungkan untuk 

mendapatkan saham kepemilikan dalam perusahaan yang telah ada 

daripada untuk membentuk kelompok ilmuwan riset dalam perusahaan 

untuk mengembangkan atau menghasilkan kembali sebuah teknologi baru. 

B. Faktor pemintaan 

Perusahaan juga dapat melakukan FDI untuk mengembangkan pasar 

produk mereka. Faktor permintaan yang mendorong FDI meliputi akses 

pelanggan, menghasilkan beberapa jenis keunggulan pemasaran, ekploitasi 

keunggulan kompetitif yang dimilki perusahaan dan mobilitas pelanggan. 

C. Faktor politik 

Faktor politik juga dapat masuk ke dalam keputusan untuk ambil bagian 

FDI. Perusahaan mungkin saja berinvestasi di sebuah negara asing untuk 

menghindari rintangan perdagangan dari negara tuan rumah atau untuk 

memanfaatkan pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah 

tuan rumah. 
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Menurut United Nations Conference on Trade  and  Development (UNCTAD, 

1998) terdapat tiga alasan untuk melakukan investasi antara lain 

Resource seeking: Investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor produksi yang 

lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di 

dalam negeri yang lebih mahal. 

Market seeking: Investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru 

atau mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga dilakukan sebagai  

strategi pertahanan. Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar 

direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi. 

Efficiency seeking: Investasi dimana perusahaan berusaha untu meningkatkan 

efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari economic scale dan scope. Tipe 

FDI ini banyak digunakan di negara-negara berkembang 

2. Economic Freedom 

Menurut Dictionary kata “Economic” diartikan hal yang terkait  dengan 

asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. 

Sedangkan kata “Freedom” diartikan sebagai kekuatan untuk menentukan 

tindakan tanpa adanya batasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Economic 

Freedom adalah kebebasan untuk menentukan aktivitas di bidang ekonomi. 

Economic Freedom adalah  ukuran  rata-rata  sederhana dari  12  kebebasan  

individu  dan setiap  ukuran  bersifat  vital  terhadap pengembangan  pribadi  dan 

kesejahteraan  nasional (wulandari, 2014) 

Economic Freedom yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada 

Index of Economic Freedom hasil publikasi The Heritage Foundation. Indeks ini 
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merupakan indeks tahunan dan ranking yang dibuat oleh The Heritage 

Foundation pada tahun 1995 untuk mengukur tingkat kebebasan ekonomi di 

negara-negara di dunia. 

The Heritage Foundation (2015) mendefinisikan Economic Freedom 

sebagai otonomi individu, yang bersangkutan terutama dengan kebebasan yang 

dinikmati oleh individu dalam memperoleh dan menggunakan barang ekonomi 

dan sumber daya. Pendekatan yang digunakan pada indeks ini berlandaskan teori 

kebebasan ekonomi yang dikemukakan oleh Smith. 

Menurut Smith perilaku manusia secara alamiah didorong oleh enam 

pertimbangan motivasi : kepentingan diri sendiri, pada dasarnya ada unsur simpati 

dalam hubungan antara sesama manusia (dari satu individu terhadap individu-

individu yang lain), hasrat untuk berkelakuan secara bebas, kecenderungan dalam 

perilaku manusia untuk menjaga sopan santun, kebiasaan untuk bekerja, 

kecenderungan dalam dunia modern untuk mengangkut barang dan menukarnya 

dengan barang-barang lain melalui transaksi jual beli. Seehingga kegiatan 

perserorangan ataupun kegiatan satuan-satuan usaha harus diberi kebebasan untuk 

mengurus kepentingannya sendiri dan memperbaiki kedudukannya di bidang 

ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam persaingan bebas akan jauh 

lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan daripada halnya kalau 

segala sesuatu itu diatur oleh pemerintah. Pandangan tersebut didasarkan atas 

saran pendapat, bahwa produksi dan konsumsi serta pembagian kekayaan pada 

asasnya sudah ditentukan menurut hukum-hukum ekonomi yang berlangsung 

dalam kehidupan masyarakat (Djojohadikusuo, 1991, h. 26). 
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Pangkal tolak paham ini ialah bahwa kebutuhan manusia akan terpenuhi 

dengan cara yang paling baik bilamana sumber-sumber daya produksi digunakan 

secara efisien. Selain itu, bila hasil produksi berupa barang dan jasa dijual di 

pasaran melalui persaingan bebas. Sehubungan dengan itu harus ada kebebasan 

bagi individu dan kemandiriannya harus dijaga dalam kehidupan masyarakat, tiap 

individu berhak untuk mencari bidang hidupnya sendiri dan untuk menghasilkan 

jenis barang dan jasa yang dikehendakinya tanpa ada pembatasan. 

Secara umum Index of Economic Freedom (Miller & Kim, 2017) terdiri 12 aspek, 

namun dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: 

1. Aturan hukum (hak  milik, efektivitas yudisial dan integritas pemerintah) 

2. Ukuran pemerintah (pajak, pengeluaran pemerintah dan kesehatan fiskal) 

3. Efisiensi peraturan (kebebasan bisnis, kebebasan tenaga kerja, dan 

kebebasan moneter) 

4. Keterbukaan pasar (kebebasan perdagangan, kebebasan investasi dan 

kebebasan finansial) 

Pengertian masing-masing komponen Economic Freedom dapat dilihat sebagai 

berikut: 

a) Property Rights  

 Property Rights merupakan penilaian terhadap penegakan hukum 

pemerintah kepada individu dalam mengakumulasi milik pribadinya secara bebas. 

b) Efektivitas yudisial 

Hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak semua warga negara 

terhadap tindakan melanggar hukum oleh orang lain, termasuk oleh pemerintah 
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dan pihak swasta yang kuat. efektivitas peradilan memerlukan sistem peradilan 

yang efisien dan adil untuk memastikan bahwa hukum dihormati sepenuhnya. 

c) Integritas pemerintah 

Korupsi mengikis kebebasan ekonomi dengan memperkenalkan 

ketidakamanan dan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi. Perhatian terbesar 

adalah korupsi sistemik lembaga pemerintah dan pengambilan keputusan oleh 

praktek-praktek seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, patronase, 

penggelapan, dan korupsi. Kurangnya integritas pemerintah disebabkan oleh 

praktek-praktek seperti mengurangi vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya 

dan pergeseran sumber daya ke dalam kegiatan lobi yang tidak produktif. 

d) Pajak 

Penilaian pajak yang dikenakan pada pendapatan perseorangan dan 

perusahaan baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung sebagai prosentase 

dari PDB. 

e) Government Spending  

Ukuran terhadap pengeluaran pemerintah baik diihat dari konsumsi dan 

transfer pemerintah. 

f) Kesehatan fiskal 

Pelebaran defisit dan beban utang yang semakin berkembang disebabkan 

oleh pengelolaan anggaran pemerintah yang buruk, menyebabkan erosi kesehatan 

fiskal suatu negara secara keseluruhan. 
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g) Kebebasan  bisnis. 

Ukuran kuantitatif terhadap kemampuan untuk memulai, mengoperasikan 

dan menutup bisnis/usaha yang  menunjukkan aturan  dan  efisiensi  pemerintah 

dalam proses regulasinya. 

h) Kebebasan tenaga kerja 

ukuran kuantitatif yang mempertimbangkan berbagai aspek dari hukum dan 

peraturan pasar tenaga kerja suatu negara, termasuk peraturan mengenai upah 

minimum, PHK, dan jam kerja, ditambah tingkat partisipasi angkatan kerja 

sebagai ukuran indikasi kesempatan kerja dalam pasar. 

i) Kebebasan  Moneter   

 Kebebasan moneter mengkombinasikan ukuran stabilitas harga dengan 

pengukuran kontrol harga. Baik inflasi maupun kontrol harga akan mendistorsi 

aktivitas pasar. 

j) Kebebasan perdagangan 

Kebebasan perdagangan adalah ukuran dari tidak adanya hambatan tarif dan non 

tarif (NTB) yang dapat mempengaruhi ekspor-impor barang dan jasa yang  

dihitung dari tingkat tarif rata-rata tertimbang dan hambatan non tarif. 

k) Kebebasan  Investasi   

Kebebasan Investasi melihat kebijakan suatu negara terhadap aliran investasi 

modal (dalam dan luar negeri) dengan tujuan untuk menentukan iklim investasi 

secara keseluruhan   
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l) Kebebasan Finansial 

Kebebasan Finansial adalah ukuran kepemilikan saham perbankan dan juga 

mengukur independensi dari kontrol pemerintah. Kepemilikan negara terhadap 

bank dan institusi keuangan lainnya akan menimbul-kan inefisiensi yang akan  

mengurangi persaingan dan menurunkan tingkat service  yang  tersedia.  

3. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan diartikan sebagai sebagai petukaran barang, jasa, asset, atau 

uang  secara sukarela antara satu orang atau organisasi dengan yang lain. Atas 

dasar sukarela, kedua pihak dari transaksi tersebut meyakini bahwa akan 

mendapatkan keuntungan. Perdagangan internasional merupakan perdagangan 

antar penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, 

perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk asosiasi lainnya (Griffin & Pustay, 

2015, h.147). 

a) Keunggulan Absolut 

Smith mendukung perdagangan bebas antar negara sebagai cara untuk 

memperbesar kekayaan suatu negara. Perdagangan bebas memungkinkan sebuah 

negara untuk memperluas jumlah barang dan jasa yang tersedia dengan cara 

mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang lebih banyak dan 

menukarkannya dengan yang lain. Namun, barang dan jasa manakah yang harus 

diditukarkan? Maka Smith mengembangkan teori keunggulan absolut. Teori ini 

menjelaskan negara harus mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang 

lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Sehingga tercipta spesialisasi.  
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b) Keunnggulan komparatif 

Logika Smith membantu meyakinkan banyak pemerintah, namun teorinya 

dianggap masih kurang dalam menjelaskan jika terdapat keuntungan mutlak dua 

produksi dalam suatu negara, sehingga dikembangkan pula teori keunggulan 

komparatif oleh Ricardo (1817). Teori ini menjelaskan suatu negara harus 

memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang mana mereka secara relatif 

lebih produktif dibandingkan Negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang 

mana negara lain secara relatif lebih produktif dibandingkan mereka. 

Perbedaan antara kedua teori ini hampir tidak kentara, keunggulan absolut 

melihat pada perbedaan produktifitas absolut, sedangkan keungggulan relatif 

melihat perbedaan produktifitas relatif. Perbedaan terjadi karena keunggulan 

absolut memasukkan konsep kerugian kesempatan dalam menetukan barang yang 

harus diproduksi   sebuah Negara. Biaya kesempatan (opportunity cost) dari suatu 

barang adalah nilai apapun yang sudah diberikan untuk mendapatkan barang. 

Teori keunggulan komparatif mengindikasikan bahwa perdagangan masih harus 

dilakukan. 

c) Faktor Endowment Relatif  

Teori ini melakukan pengamatan dasar pada anugerah faktor (atau jenis 

sumber daya) bervariasi antar negara dan perbedaan barang-barang berdasarkan 

jenis faktor yang digunakan untuk memproduksinya. Dari pengamatan ini, 

Heckscher dan Ohlin mengembangkan teori mereka. Teorinya menyatakan sebuah 

negara akan mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi produk yang 

secara intensif menggunakan sumber daya (faktor produksi) yang mereka secara 
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melimpah.Teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa suatu Negara harus 

mengekspor barang yang secara intesif menggunakan faktor produksi yang relatif 

lebih melimpah di negara tersebut.  

4. Pajak  

 Menurut The Heritage Foundation pajak (Tax burden) merupakan ukuran 

komposit yang mencerminkan tingkat pajak marjinal pendapatan pribadi dan 

perusahaan dan tingkat keseluruhan pajak (termasuk pajak langsung dan pajak 

tidak langsung yang dikenakan oleh semua tingkat pemerintah) sebagai persentase 

dari produk domestik bruto (PDB). Komponen ini diperoleh dari penilaian 3 sub-

faktor meliputi: 

1. Tingkat pajak marjinal atas pada pendapatan individu, 

2. Tingkat pajak marjinal atas pada pendapatan perusahaan, dan 

3. Pajak total sebagai persentase PDB. 

 Menurut Ball et al (2014, h.338) tujuan dari pajak tidak hanya untuk 

meningkatkan penghasilan pemerintah, yang mungkin mengejutkan bagi beberapa 

orang yang tidak mempelajari tentang pajak. Salah satu tujuan bukan penghasilan 

adalah mengurangi investasi asing. Kompleksitas praktik perpajakan berdampak 

pada investor asing untuk melakukan FDI. 

 Pajak biasanya menjadi faktor dalam keputusan lokasi bisnis internasional 

dan investasi. Tanpa adanya perjanjian perpajakan operasional tidak dapat 

diprediksi. Sebab perjanjian tersebut mengatur arus barang, modal, jasa dan 

teknologi internasional. Salah satu dampak pajak berkaitan langsung dengan 

alokasi pengeluaran bunga.  
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 Perpajakan merupakan salah satu kekuatan finansial yang berdampak 

signifikan. Jika perusahaan dapat memperoleh pajak yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pesaingnya, perusahaan bisa menurunkan harga jual pada 

pelanggan atau memperoleh pendapatan lebih tinggi, sehingga dapat membayar 

gaji dan dividen dalam jumlah yang besar (Ball et al, 2014, 338). 

5. Perumusan Hipotesis 

a) Hubungan Kebebasan perdagangan dan Foreign Direct Investment 

Secara historis FDI telah mengikuti perdagangan asing. Salah satu 

alasannya ikut serta dalam perdagangan asing  khususnya, juga manajemen dapat 

mengembangkan bisnisnya dalam kenaikan kecil daripada melalui jumlah 

investasi yang lebih besar dan ukuran pasar dimana fasilitas produksi asing 

diperlukan. Khususnya perusahaan akan menggunakan agen domestik atau asing 

untuk mengekspor (Ball et al, 2014, h. 56). Muslim (2016) mengevaluasi  peranan 

perdagangan sebagai salah satu faktor pertimbangan investor untuk berinvestasi di 

Indonesia). Hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek, faktor 

perdagangan mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi secara 

langsung (FDI), Sedangkan dalam jangka panjang, hanya ekspor  yang 

berpengaruh terhadap FDI . 

b) Hubungan Pajak dan Foreign Direct Investment 

 Perpajakan merupakan salah satu kekuatan finansial yang berdampak 

signifikan terhadap FDI. Jika intervensi pemerintah di bidang perpajakan 

dikurangi, maka cenderung menarik investor asing untuk melakukan FDI karena  
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pajak yang rendah berarti bisa mengeluarkan biaya yang kecil (Ball et al, 2014, h. 

338). 

Berdasarkan hubungan teori hubungan variabel-variabel diatas dapat dibuat 

kerangka teori sebagai berikut ini: 

      

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Hipotesis : 

1. Diduga kebebasan perdaganagan berpengaruh terhadap Foreign Direct 

Investment (FDI) di negara ASEAN. 

2. Diduga pajak  berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di negara 
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