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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Beberapa dekade terakhir menandai perubahan dalam aliran investasi 

langsung asing yang dikembangkan ke negara-negara berkembang. Era 

globalisasi merupakan fenomena yang tidak terhindari, karena globalisasi itu 

pula maka pergerakan aliran modal juga semakin deras. Derasnya aliran 

modal tersebut ditenggarai terjadi pada awal tahun 1990-an pada saat 

perekonomian dunia mengalami gelombang investasi, yang selanjutnya 

berdampak pada keterbukaan Perdagangan di berbagai negara, khususnya 

negara sedang berkembang. Keterbukaan tersebut dapat diartikan sebegai 

keterbukaan ekonomi, keterbukaan dalam kebijakan maupun keterbukaan 

informasi. 

Sebelum krisis moneter 1997-1998, ASEAN merupakan salah satu 

tujuan utama foreign direct investment dari negara maju. Pada tahun 1995 

foreign direct investment di negara-negara ASEAN bernilai 42% dan 

meningkat menjadi 48% pada tahun 1996. Tahun 1997 turun menjadi 44% 

dan 1998 sebesar 38%. Goncangan krisis ternyata telah meruntuhkan 

kestabilan perekonomian dan industri negara-negara ASEAN sehingga 

mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya karena investasi di 

kawasan ASEAN menjadi berisiko. Iklim investasi tidak mendukung dengan 

turunnya indeks persaingan beberapa negara ASEAN di tingkat 

perekonomian global. Faktor lain yang juga mempengaruhi investasi asing
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langsung antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi, 

tingkat suku bunga dan inflasi dan faktor lainnya. 

Negara yang berkembang pada umumnya memiliki ciri negara yang 

kekurangan modal, tingkat tabungan dan investasi yang juga rendah. Selain itu 

negara berkembang memiliki ciri keterbelakangan teknologi, ini terlihat dari 

biaya rata-rata produksi yang tinggi dan produktivitas modal yang rendah, sebab 

tenaga buruh kurang terampil dan peralatan modal yang usang. Sehingga melalui 

investasi dan impor modal asing akhirnya merupakan alternatif untuk menambah 

tabungan domestik, aliran modal asing tersebut yang terkenal dengan  Foreign 

direct investment.  

Menurut Hady (2001:92),  Penanaman modal asing (FDI) adalah investasi 

riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang 

modal, tanah, bahan baku, dan persediaan oleh investor asing di mana investor 

tersebut terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol 

penanaman modal tersebut. Manfaat utama dari Foreign direct invesment adalah 

peluang yang mereka berikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 

(Collins et. Al, 1999).  

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

investasi asing langsung. Menurut Ernita (2013), dalam analisis makro 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan 

pendapatan nasional rill yang dicapai satu negara. Suatu perekonomian dikatakan 

meningkat apabila jumlah barang dan jumlah jasa mengalami peningkatan dan 
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juga Pertumbuhan dilihat dari pendapatan dari negara tersebut, jika pendapatan 

suatu negara tinggi otomatis tingkat daya belinya tinggi dan inilah yang akan 

menjadi daya tarik investor untuk menginvestasikan modalnya dikarenakan 

dengan daya beli yang tinggi akan menghasilkan tingkat pengembalian modal 

yang lebih tinggi. Daya beli masyarakat identik dengan pertumbuhan ekonomi. 

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin tertarik 

investor untuk melakukan investasi karena merupakan market yang menjanjikan 

bagi para investor. 

Selain pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik Investasi asing masuk 

adalah Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness), Di dalam era globalisasi 

saat ini, keterbukaan perdagangan yang semakin luas dari setiap negara di dunia, 

baik keterbukaan dalam perdagangan luar negeri (trade openness) maupun 

keterbukaan di sektor finansial (financialopenness) semakin tidak terelakkan. 

Keterbukaan disini menggambarkan semakin hilangnya hambatan dalam 

melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif, dan semakin 

lancarnya mobilitas modal antar negara. Secara teori keterbukaan Perdagangan 

memberi keuntungan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya.  

Nilai dari keterbukaan perdagangan ini seringkali dikaitkan dengan 

pendapat bahwa ekonomi lebih terbuka cenderung lebih rentan terhadap 

kehilangan akses pembiayaan luar negeri (Agenor, 2001). Tetapi  Hoang (2012) 

mengatakan dengan adanya trade openness yang tinggi, yang menyebabkan trade 

barrier semakin menurun ini merupakan suatu kesempatan bagi investor asing 
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untuk dapat memanfaatkan keunggulan komparatif host country tersebut untuk 

dapat melakukan reexport.  

Tingkat suku bunga suatu negara juga diyakini memiliki pengaruh terhadap 

besarnya investasi asing langsung ke dalam perekonomian. Perusahaan akan 

menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari 

investasi lebih besar daripada tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana 

investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (cost of 

capital). Jadi semakin rendah tingkat bunga, pengusaha akan lebih terdorong 

untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil. 

Selain suku bunga, besarnya inflasi suatu negara juga diyakini memiliki 

pengaruh terhadap besarnya FDI ke dalam perekonomian. Menurut Samuelson 

dan Nordhaus (1993) tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi, 

hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko 

proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat 

mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi 

informasi tentang harga-harga relatif 

Investasi asing langsung sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Investasi asing langsung (FDI) diyakini merupakan lokomotif penggerak 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan Investasi asing langsung 

merupakan hal yang sangat penting, dengan tingginya tingkat Investasi asing  

diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang kerap ada di negara-negara 

sedang berkembang khususnya negara Asia Tenggara.  
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Berikut arus aliran Foreign Direct Invesment di Kawasan Asia Tenggara: 

 

Sumber: ASEAN Secretrariat, ASEAN FDI database 

Grafik 1.1 Foreign Direct Investment (net Inflows, % of GDP) di ASEAN tahun 

2000 s.d. 2017 

Grafik 1.1 diatas dapat diketahui bahwa aliran masuk Foreign direct 

invesment ke negara-negara ASEAN mengalami fluktuasi  selama bertahun-

tahun, dari 34% di tahun 2000 menjadi 69% di tahun 2017. Aliran Foreign direct 

investment tertinggi dari tahun 2000-2017  terjadi pada tahun 2007 sampai 

menyentuh angka sebesar 70%, dan pada 2 tahun selanjutnya ASEAN hanya bisa 

menyentuh angka 40% dan sampai di tahun 2017 ASEAN menyentuh angka 

69%. Pemerintah di negara-negara berkembang Asia Tenggara makin fokus pada 

pengembangan infrastruktur dan perubahan kebijakan agar makin menarik di 
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mata investor asing. Sejumlah negara berkembang di Asia Tenggara yang 

melakukan hal tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, 

Filiphina. Pada masa panasnya perang dagang antara AS dan China sejumlah 

Negara berkembang dikawasan Asia Tenggara menikmati banjir Foreign direct 

invesmen karena perang dangang keduanya mendorong para investor asing 

pengalihkan produksinya ke Asia Tenggara. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Investasi Asing Langsung (FDI) Di ASEAN 

Tahun 2000-2017. 

B. Perumusan Masalah 

Faktor yang paling mempengaruhi masuknya penanaman modal asing 

langsung (FDI) tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari 

kesejahteraan masyarakat dengan daya beli yang tinggi. Dalam jangka panjang, 

jika daya beli masyarakat terus menigkat akan meningkatkan masuknya 

penanaman modal asing langsung (FDI) dan jika daya beli menurun akan 

menurunkan minat investor untuk menginvestasikan di negara tujuan penanaman 

modal asing. Sehingga peningkatan penanaman modal asing langsung (FDI) 

merupakan hal yang sangat penting dengan menambah tabungan negara dan 

Pertumbuhan negara makin tinggi, dengan tingginya Pertumbuhan ekonomi 

diharapkan menjadi solusi permasalahan yang kerap muncul seperti tingginya 

tingkat pengangguran, kemiskinan dan hutang luar negeri dll.Selain 

Pertumbuhan Ekonomi dengan adanya Keterbukaan Perdagangan, Tingkat Suku 
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Bunga dan Inflasi juga mempengaruhi penanaman modal asing langsung (FDI) 

di negara tujuan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Perkembangan Foreign Direct Invesment, Pertumbuhan 

Ekonomi (GDP growth),  Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness), 

Tingkat Suku Bunga (Interest Rate), Inflasi di 5 (lima) negara berkembang 

ASEAN ? 

2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (GDP growth),  Keterbukaan 

Perdagangan (Trade Openness), Tingkat Suku Bunga (Interest Rate), 

Inflasi terhadap Foreign Direct Invesment ke 5 (lima) negara berkembang 

di ASEAN ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yang menjadi objyek penelitian adalah, 

Foreign Direct Invesment sebagai variabel dependen dan Pertumbuhan Ekonomi, 

Keterbukaan Perdagangan, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi sebagai variabel 

independen. Wilayah yang dilakukan penelitian adalah Indonesia, Malaysia, 

Thailand, Filipina dan Myanmar, sedangkan untuk waktu data yang menjadi 

obyek penelitian mulai tahun 2000-2017. 

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui Perkembangan Foreign Direct Invesment, 

Pertumbuhan Ekonomi (GDP growth),  Keterbukaan Perdagangan 

(Trade Openness), Tingkat Suku Bunga (Interest Rate), Inflasi di 5 

(lima) negara berkembang ASEAN. 

b. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (GDP growth),  

Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness), Tingkat Suku Bunga 

(Interest Rate), Inflasi terhadap Foreign Direct Invesment ke 5 (lima) 

negara berkembang di ASEAN. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, mampu memberikan manfaat yangantara lain adalah: 

1. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang 

Foreign Direct Invesment dan faktor yang mempengaruhinya dan 

sebagai bahan informasi dan refrensi serta sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Indonesia selaku 

pengambil kebijakan dan departemen untuk memberikan kontribusi 

pemikiran otoritas pemerintah untuk mendorong arus masuknya 

investasi asing langsung. 

 


