
 
 

9 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam1hal ini,1penelitian terdahulu1berguna sebagai1rujukan atau 

refrensi,1bahkan sebagai1bahan untuk membantu1penulisan dalam proses 

penyusunan1penelitian ini.1Beberapa penelitian terdahulu1yang digunakan 

untuk1membantu penyusunan1penelitian ini adalah: 

Astrid dan Syofriza (2014) melakukan penelitia mengenai faktor penentu 

foreign direct investment di asean-7 dengan mengguakan metode analisis data 

panel. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa variabel yaitu Growth rate of Gross, Domestic Product, Trade 

Openness, Tingkat Depresiasi Nilai Tukar,Tingkat Inflasi,Tingkat Bunga. Dari 

hasil estimasi tersebut didapat sebuah hasil dimana Growth rate of Gross 

memiliki probabilitas 0,0000, Domestic Productmemiliki probabilitas 0,0000, 

Trade Openness memiliki probabilitas 0,0000, Tingkat Depresiasi Nilai Tukar  

memiliki probabilitas 0,0000, sTingkat Inflasi memiliki probabilitas 

0,0000,Tingkat Bunga memiliki probabilitas 0,0000, Probability Obs * R-

Squared sebagai statistik uji adalah sebesar 0,56% pada taraf nyata 0,05. 

Nizar Eko Fachrulloh dan mukhammad Kholid mawardi (2018) melakukan 

penelitian mengenai Analisis Determinan Foreign Direct Invesment di Negara 

Emerging Market Asia Periode 2011-2015 dengan mengguakan metode analisis 

data panel. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian
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 ini terdiri dari beberapa variabel yaitu Market Size, Trade Openness, Taxe Rate, 

Interest Rate, Infrastruktur, Political Risk, Human Capital. Dari hasil estimasi 

tersebut didapat sebuah hasil dimana yaitu Market Size memiliki probabilitas 

0,0000, Trade Openness memiliki probabilitas 0,0005, Tax Rate memiliki 

probabilitas 0,0000, Interest Rate memiliki probabilitas 0,1438, Infrastruktur 

memiliki probabilitas 0,0339, Political Risk  memiliki probabilitas 0,9261, 

Human Capital memiliki probabilitas 0,9693, Probability Obs * R-Squared 

sebagai statistik uji adalah sebesar 0,96% pada taraf nyata 0,05. 

Cep, Kuswantoro dan Sherly (2016) melakukan  penelitian mengenai 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment (Fdi) Di Kawasan 

Asia Tenggara dengan mengguakan metode analisis data panel. Model 

persamaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel 

yaitu Suku Bunga Acuan, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Keterbukaan 

Ekonomi (Openness). hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan , koefisien 

variabel independen menunjukan tanda yang positif dan negatif yaitu suku bunga 

acuan sebesar 360,2106, inflasi sebesar -94,73164, pertumbuhan ekonomi 

sebesar 290,6055, dan rasio keterbukaan sebesar -76,81846. Hasil dari uji 

signifikasi secara simultan, hasil pengujian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan taraf signifikan sebesar α 1% = 3,91. Nilai F-hitung (56,08142) > 

F-tabel (3,91) maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga 

acuan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, rasio keterbukaan ekonomi (openness) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Foreign Direct Investment di 
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Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Probability Obs * R-

Squared sebagai statistik uji adalah sebesar 0,70% pada taraf nyata 0,05. 

Anita Binti Hasli, Nurhani Aba Ibrahim dan Catherine S. F. Ho (2015) 

melakukan penelitian mengenai Determinants of FDI inflow in Asia dengan 

menggunakan metodw analisis data panel Model persamaan yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu lending rate, GDP per 

capita, trade openness, debt, exchange rate, money supply and unemployment 

rate. hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan , koefisien Hasil regresi 

menunjukkan bahwa suku bunga kredit memiliki signifikansi positif untuk FDI 

sebesar 0.6376 pada tingkat signifikansi 5 %. Keterbukaan perdagangan 

memiliki signifikansi positif terhadap FDI sebesar 0.6822 pada tingkat 

signifikansi 1 persen. Total utang / PDB memiliki signifikansi negatif terhadap 

FDI sebesar -0.2905 pada tingkat signifikansi 1 persen. Jumlah Uang Beredar / 

PDB memiliki signifikansi positif terhadap FDI sebesar 1.1385 pada tingkat 

signifikansi 1 persen , pengangguran memiliki signifikansi negatif terhadap FDI 

sebesar 0.1695 pada tingkat signifikansi 1 persen sementara polusi lingkungan 

memiliki signifikansi negatif terhadap FDI sebesar -0.9147 pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Hasil penyesuaian Probability Obs *R-Squared 

menunjukkan bahwa 32,98 persen FDI  dipengaruhi oleh faktor internal dan 

sisanya 67,02 persen dipengaruhi faktor di luar model. Oleh karena itu, ada 

faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model yang dapat mempengaruhi 
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FDI. F-statistik signifikan pada tingkat 1 persen dan oleh karena itu faktor-faktor 

secara bersama-sama mempengaruhi FDI. 

B. Landasan Teori 

1. Teorti Investasi 

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang 

berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan 

dengan akumulasisuatu bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di artikan sebagai 

penanaman modal. 

Menurut Sukirno (1994), Investasi dapat diartikan sebagai 

pengeluaran penanam modal oleh perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia 

dalam perekonomian. Menurut Rahardja dan Manurung (2008) investasi 

adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

atau menambah nilai kegunaan hidup. Jadi investasi bukan hanya dalam 

bentuk fisik melainkan non fisik terutama peningkatan sumberdaya 

manusia (SDM). 

Menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan 

stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan 

produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi 

merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. 
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Menurut Gitman Joehnk (2005:5) mendefinisikan Investasi sebagai 

berikut:  

“Invesment is any vehicle into which funds can be placed with 

expectation that it will generate positive income and preserve or increase 

its value”. 

Artinya : Investasi adalah suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan 

dengan harapan hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif dan 

menjaga atau meningkatkan nilainya. 

Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi tiga (Sukirno, 

2001) yaitu antara lain.  

a. Autonomous investment, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan, misalnya investasi pada rehabilitasi prasarana 

jalan dan irigasi. Investasi jenis ini biasanya lebih banyak dilakukan 

oleh sektor pemerintah, karena investasi ini akan menyangkut banyak 

aspek sosial budaya yang ada di masyarakat. 

b. Induced investment, yaitu macam investasi yang mempunyai kaitan 

dengan tingkat pendapatan, misalnya adanya kenaikan pendapatan 

yang ada pada masyarakat di suatu tempat atau negara menyebabkan 

kenaikan kebutuhan barang tertentu. Kenaikan atau pertambahan 

permintaan terhadap barang sudah tentu akan mendorong untuk 

melakukan investasi. 
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c. Investasi yang sifatnya dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat 

bunga uang atas modal yang berlaku di masyarakat.  

Berdasarkan teori ekonomi, investasi memiliki arti bahwa pembelian 

(produksi) dari modal barang yang tidak di konsumsi tetapi digunakan 

untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Investasi adalah suatu 

komponen dari Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic 

Product), dengan rumus sebagai berikut : 

GDP = C + I + G + (X-M) 

Keterangan : 

 Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, sebagai 

berikut : 

I = f(Y,i) 

Keterangan : 

Y : Pendapatan   i   : Tingkat Bunga 

2. Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investmen) 

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

adalah investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan 

pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan oleh 

C   : Konsumsi I : Investasi 

G   : Pengeluaran Pemerintah X : Ekspor       

M  : Impor GDP : Produk Domestik Bruto 
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investor asing di mana investor tersebut terlibat langsung dalam 

manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. 

Foreign Direct Investment ini biasanya di mulai dengan pendirian 

subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan di mana 

dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh 

perusahaan multinasional dengan operasi di bidang manufaktur, industri 

pengolahan, ekstrasi pengolahan, ekstrasi sumberdaya alam, industri jasa 

dan sebagainya. 

Krugman (2003) menyatakan bahwa Foreign Direct Investment 

adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara 

mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Ciri yang 

menonjol dari penanaman modal asing langsung adalah melibatkan bukan 

hanya pemindahan sumberdaya tetapi juga pemberlakuan pengendalian 

(control). Yakni, cabang atau anak perusahaan tidak hanya memiliki 

kewajiban finansial kepada induk perusahaannya; ia adalah bagian dari 

struktur organisasi yang sama. 

Foreign Direct Investment berarti bahwa perusahaan dari negara 

penanam modal secara langsung melakukan pengawasan atas aset yang 

ditanam di negara pengimpor modal. Foreign Direct Investment dapat 

mengambil beberapa bentuk, yaitu: pembentukan suatu cabang perusahaan 

di negara pengimpor modal, pembentukan suatu perusahaan di negara 

pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di 
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negara penanam modal, mendirikan suatu korporasi di negara penanam 

modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain atau menaruh aset 

(aktiva tetap) di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam 

modal (Jhingan, 2010).  

Foreign direct investment (FDI) terdiri dari inward dan outward. 

Inward foreign direct investment adalah investasi dari mancanegara ke 

dalam negeri, sedangkan outward foreign direct investment merupakan 

investasi ke negara lain. Foreign direct investment bermula saat sebuah 

perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka 

panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan 

yang ada di negara asal (home country) bisa mempengaruhi perusahaan 

yang ada di negara tujuan investasi (host country) baik sebagian atau 

seluruhnya. Negara penerima (host country) foreign direct investment akan 

menerima keuntungan antara lain adanya dalih teknologi dalam bentuk 

varietas baru dari capital inputs yang tidak dapat dicapai melalui investasi 

keuangan (financial investment) atau perdagangan barang dan jasa. 

Menurut Sarwedi (2002), tiga kondisi perusahaan ingin melakukan 

Foreign Direct Investment (FDI) antara lain : 

a. Perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan dibanding 

perusahaan lain. 

b. Keputusan foreign direct investment (FDI) tersebut harus lebih 

menguntungkan daripada menjual atau menyewakan. 
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c. Keputusan foreign direct investment (FDI) harus lebih 

menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam 

kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang beralokasi di luar 

negeri.  

Feldstein (2002) memaparkan keuntungan dari Foreign Direct 

Investment (FDI), yaitu : 

a. Aliran modal tersebut mengurangi risiko dari kepemilikan modal 

dengan melakukan deversifikasi melalui investasi. 

b. Integrasi global pasar dapat memberikan spread terbaik dalam 

pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas. 

c. Mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah 

dalam menciptakan kebijakan yang salah.  

3. Pertumbuhan Ekonomi (GDP growth) 

Menurut Sukirno (2008: 9). Pertumbuhan ekonomi (GDP growth) 

dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat 

bertambah. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan 

kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau 

berkesinambungan. Menurut Todaro (2006) Peningkatan ini terjadi 

sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output 

nasional yang semakin lama semakin besar  
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Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor atau komponen utama 

dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: 

a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru 

yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber 

daya manusia. 

b. Pertumbuhan penduduk yang pada tahun-tahun berikutnya akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja. 

c. Kemajuan teknologi Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan 

pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (pendapatan) 

masyarakat. 

Hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya 

pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila 

tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat 

pertambahan penduduk, maka pendapatan rata-rata masyarakat 

(pendapatan per kapita) akan mengalami penurunan. Sedangkan apabila 

dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan 

penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami 

perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak 

mengalami kemajuan. Dengan demikian, salah satu syarat penting yang 

akan mewujudkan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan 

ekonomi harus melebihi tingkat pertambahan penduduk (Sukirno, 2007). 
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Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan seperti yang diuraikan 

sebagai berikut.  

3.1 Teori Rostow dan Teori Harrord-Domar  

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati 

suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan 

nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harord-Domar yang 

menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan 

menambah capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan capital stock 

yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

3.2 Teori Solow  

Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, 

pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat 

output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu 

(Mankiw:2000).  

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan 

akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu 

meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam 

bentuk fisik maupun non-fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat 

meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian 
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kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar 

dalam pertumbuhan ekonomi. 

3.3 Teori Pertumbuhan Endogen  

Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. 

Diantaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan 

bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal 

dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik 

tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga 

meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses learning 

by doing, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang 

meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan 

produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah 

faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Keterbukaan Perdagangan 

Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development), yaitu rasio perdagangan terhadap PDB (trade-to-GDP) atau 

sering disebut Trade Openness ratio, sering digunakan untuk mengukur 

pentingnya hubungan transaksi internasional terhadap transaksi domestik. 

Indikator ini dihitung untuk setiap negara sebagai rata-rata yang sederhana 

(Mean) dari total perdagangan (jumlah ekspor dan impor barang dan jasa) 
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yang berkaitan terhdap PDB. Meskipun kata-kata “openness” atau 

“ketebukaan” menimbulkan pro dan kontra, nilai rasio yang rendah tidak 

selalu berarti tinggi (tariff dan non tariff) hambatan luar negeri, tetapi 

mungkin karena faktor seperti ukuran ekonomi dan keadaan geografis yang 

terpencil dari mitra dagang yang potensial  

Habibi (2015) mengatakan penerapan kebijakan trade openness 

terutama bagi negara berkembang akan mampu menjadi komponen aktif 

dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena 

batasan yang diberlakukan pada saluran perdagangan akan disesuaikan 

dengan koridor perekonomian dalam negeri. Negara yang terintegrasi 

secara global dalam sistem perekonomian terbuka akan melakukan 

keterbukaan perdagangan internasional berusaha meningkatkan daya saing 

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan perdagangan dan 

peningkatan Pertumbuhan (krumang, 2004: 15). Setiap negara bergantung 

kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestiknya karena tidak 

semua komoditas dimiliki oleh setiap negara, maka terjadilah perdagangan 

internasional (Case and Fair, 2007: 356). Dengan demikian, definisi 

perdaganganin ternasional adalah perdagangan barang dan jasa yang 

dilakukan antar negara di pasar dunia.  

Sedangkan menurut World Bank, Trade Openness (TO) yang 

dinyatakan pada data trade (% of GDP) adalah rasio jumlah ekspor dan 
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impor barang dan jasa dengannegara-negara lain yang diukur sebagai 

bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB).  

Berikut ini merupakan rumus atau formula Trade Openness: 

Trade Openness = Ekspor (% of GDP) + Import (% of GDP) 

 

 

 

 

 

Sumber : data.worldbank.org 2018, diolah. 

Gambar 2.1 

Mekanisme Transmisi Trade Openness di Negara Kawasan 

ASEAN 

Keterangan : 

X (% of GDP) = Ekspor (persentase dari PDB) 

M (% of GDP) = Impor (persentase dari PDB) 

5. Tingkat Suku Bunga (Interest Rate) 

Menurut Boediono (1994 :76), Tingkat suku bunga merupakan salah 

satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan 

invesatasi atau menabung. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, 

yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. 

Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka 

Import (% of 

GDP) 

Ekspor (% of GDP) 

 Trade (% of GDP) 
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waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Bunga merupakan suatu ukuran 

harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan 

kepada kreditur. Tingkat suku bunga menyatakan tingkat pembayaran atas 

pinjaman atau investasi lain, di atas perjanjian pembayaran kembali, yang 

dinyatakan dalam persentase tahunan. (Dornbusch, 2004:37) 

Menurut Mishkin (2008:4) Suku bunga adalah biaya pinjaman atau 

harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan 

sebagai persentase per tahun). Teori klasik menyatakan bahwa bunga 

adalah harga dari loanable funds (dana investasi) dengan demikian bunga 

adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut teori Keynes 

tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya tingkat bunga 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan di pasar 

uang). Suku bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi para 

pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman tetapi 

dipengaruhi perubahan daya beli uang, suku bunga pasar atau suku bunga 

yang berlaku berubah dari waktu ke waktu. Tidak jarang bank-bank 

menetapkan suku bunga terselubung, yaitu suku bunga simpanan yang 

diberikan lebih tinggi dari yang di informasikan secara resmi melalui media 

massa dengan harapan tingkat suku bunga yang dinaikkan akan 

menyebabkan jumlah uang yang beredar akan berkurang karena orang 

lebih senang menabung daripada memutarkan uangnya pada sektor-sektor 

pro duktif atau menyimpannya dalam bentuk kas dirumah. Sebaliknya, jika 
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tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat 

akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarkan uangnya pada 

sektor-sektor yang dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan 

mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada 

menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki 

tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat 

dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga. 

6. Inflasi 

Dalam teori ekonomi cukup banyak definisi mengenai inflasi. 

Definisi inflasi menurut Samuelson (2002: 683) yang menyatakan 

“Inflation occurs when the general level of prices is rising”, dengan kata 

lain inflasi terjadi ketika tingkat harga-harga secara umum meningkat. Ini 

tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan 

persentase yang sama, Mungkin saja kenaikan tersebut tidak terjadi secara 

bersamaan.  

Sukirno (2011:165), menyatakan bahwa pengertian Inflasi adalah 

kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. M. 

Natsir (2014:253) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: 

yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus 

selama suatu periode tertentu. 

Untuk mengukur laju kenaikan tingkat harga-harga umum atau 

inflasi, dapat digunakan rumus umum sebagai berikut: 
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𝐼𝑁𝐹𝑛 =
𝐻𝐾𝑛−𝐻𝐾𝑛−1

𝐻𝐾𝑛−1
 x 100 % 

Dimana: 

𝐼𝑁𝐹𝑡   : Tingkat inflasi pada periode (atau tahun) 

𝐻𝐾𝑛 : Harga Konsumen pada periode n 

𝐻𝐾𝑛 − 1 : Harga Konsumen pada periode n-1 

C. Hubungan Antara Variabel 

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap empat variabel makro 

ekonomi yang diduga berpengaruh terhadap Foreign Direct Invesment, adapun 

ke empat variabel yang diduga berpengaruh terhadap Foreign Direct Invesment  

adalah Pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, tingkat suku bunga, 

dan inflasi.  

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Asing Langsung 

(Foreign Direct Invesment). 

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatan produksi barang dan jasa 

didalam suatu perekonomian negara yang ditunjukan dalam perubahan 

yang bersifat kuantitatif (Nanga, 2005). Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, kesempatan 

kerja, serta produktifitas dan distribusi pendapatan. Jika produksi barang 

dan jasa meningkat, maka perekonomian suatu negara bisa di katakan 

meningkat pula (Rahardja dan Manurung 2008). 
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Menurut Nonnemberg & Cardoso (2004), pertumbuhan produk 

domestik bruto yang kuat dapat meningkatkan aliran investasi asing 

langsung, tetapi suatu negara wajib memiliki kapasitas infrastruktur yang 

baik dalam rangka mengambil keuntungan dari manfaatnya. Pertumbuhan 

ekonomi yang kuat menyiratkan sebuah pengembalian yang lebih tinggi 

bagi investor asing dalam peningkatan investasi. 

Temuan empiris ini juga sejalan dengan teori akselerator yang 

menjelaskan adanya korelasi yang positf antara besarnya output agregat 

dengan tingkat investasinya. Peningkatan pendapatan nasional 

mencerminkan tingginya peluang ekonomi bagi para investor untuk 

menanamkan investasinya karena didorong ekspektasi para investor untuk 

memperoleh keuntungan dari investasinya (Lusiana, 2012 : 21). 

Peningkatan PDB/GDP Growth di suatu negara berarti bahwa jumlah 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut mengalami 

peningkatan. Kemampuan menghasilkan output oleh suatu sektor 

perekonomian seharusnya juga mengambil peran modal asing dalam proses 

produksinya sehingga semakin besar output yang dihasilkan maka 

menggambarkan semakin besar jumlah modal asing yang masuk untuk 

menghasilkan output tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan Produk 

Domestik Bruto merefleksikan peningkatan ukuran pasar sehingga negara-

negara yang mengalami peningkatan GDP dapat menjadi wilayah basis 

dalam melakukan penjualan. 
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2. Hubungan Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness) dengan 

Invesatasi Asing Langsung (Foreign Direct Invesment) 

Trade Openness atau yang lebih dikenal dengan Rasio dari 

perdagangan (ekspor + impor) terhadap PDB sering digunakan sebagai 

ukuran dari keterbukaan ekonomi (openness of an economy). Secara teori 

keterbukaan ekonomi memberi keuntungan bagi semua negara yang 

terlibat di dalamnya. Walaupun nilai dari keterbukaan perdagangan ini 

seringkali dikaitkan dengan pendapat bahwa ekonomi lebih terbuka 

cenderung lebih rentan terhadap kehilangan akses pembiayaan luar negeri. 

saat suatu negara meningkatkan keterbukaan perdagangan juga cenderung 

akan meningkatkan FDI horizontal di negara tuan rumah tersebut. Rasio ini 

juga sering diinterpretasikan sebagai ukuran dari pembatasan perdagangan 

(trade restriction). Pengaruh openness terhadap FDI tergantung pada tipe 

investasi. Ketika investasi itu adalah market-seeking, dengan adanya 

pembatasan perdagangan, dan oleh karena itu keterbukaan rendah dapat 

mempengaruhi secara positif terhadap FDI. Menurut Mankiw (2007:114) 

bahwa suatu negara yang menerapkan kebijakan keterbukaan ekonomi 

akan memperoleh banyak manfaat positif seperti terbentuknya hubungan 

internasional, perluasan pangsa pasar, peningkatan modernisasi teknologi 

dan ilmu pengetahuan, mendorong arus modal internasional masuk serta 

mencegah terjadinya monopoli pada pasar global.  
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Hoang (2012) menyatakan bahwa dengan adanya trade openness 

yang tinggi, yang menyebabkan trade barrier semakin menurun. Dengan 

posisi ini, Investor asing lebih leluasa dalam mendistribusikan modalnya 

tanpa khawatir terhadap kebijakan perdagangan yang ada. Elizabeth 

Asiedu (2002) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif tingkat 

keterbukaan ekonomi terhadap FDI baik negara Afrika Sub-Sahara 

maupun Bukan Afrika Sub-Sahara, di sisi lain James P Walsh dan Jiangyan 

Yu (2010) yang menyatakan bahwa rasio keterbukaan ekonomi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Foreign Direct Investment di 

27 negara berpenghasilan menengah di Asia Pasifik Tahun 1985-2008. 

3. Hubungan Tingkat Suku Bunga (Interest Rate) dengan Investasi Asing 

Langsung (Foreign Direct Invesment) 

Dalam teori makro ekonomi pengaruh tingkat suku bunga 

berpengaruh bertolah belakang dengan investasi baik investasi dalam 

negara dan Investasi asing, karena tingkat suku bunga merupakan biaya 

yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjamannya yang diterima dan 

merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. suku bunga 

merupakan cerminan dari biaya berinvestasi sehingga memiliki korelasi 

negatif terhadap FDI. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang berarti 

semakin tinggi biaya investasi, maka semakin menurun tingkat FDI di 

suatu negara. 
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Menurut Mankiw (2003:53) bahwa tingkat bunga riil mengukur 

biaya pinjaman yang sebenarnya dan, dengan demikian, menentukan 

jumlah investasi. Fungsi investasi mengaitkan jumlah investasi / pada 

tingkat bunga riil r sebagai berikut: 

     

 

 

         

       

 

Gambar 2.2 Kurva Fungsi Investasi 

Gambar 2.2 menunjukan kurva fungsi investasi dengan persamaan 

yang mengaitkan investasi asing pada tingkat bunga riil r, yaitu If = I(r). 

Fungsi investasi ditunjukan pada garis yang miring  dari atas ke bawah, 

karena kuantitas investasi asing dipengaruhi oleh tingkat bunga yang 

menunjukan hubungan yang negatif. 

Menurut para ahli ekonom klasik, hubungan di antara tingkat suku 

bunga dan investasi adalah negatif. Semakin tinggi tingkat bunga maka 

keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Hal ini juga 

dapat dilihat melalui kurva Marginal Efficiency of Investment, yang 

menjelaskan bahwa investasi akan dilakukan oleh investor jika tingkat 

pengembalian modal lebih besar atau paling tidak, sama dengan tingkat 

Tingkat Bunga Riil 

I(r) 

(If) 

Inflasi 
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suku bunga. Tingkat suku bunga juga dapat digunakan untuk merefleksikan 

biaya/ cost dari modal yang dibutuhkan oleh investor saat mereka ingin 

menggunakan/ meminjam dana dari lembaga perbankan di host country. 

Tingkat suku bunga yang rendah dapat mendorong investor untuk 

meningkatkan modal yang mereka keluarkan untuk membiayai aktivitas 

investasi mereka. Hubungan negatif di antara tingkat suku bunga dan 

penanaman modal asing juga ditegaskan dengan penelitian sebelumnya, 

seperti penelitian Lubis (2010), yang menunjukkan ada pengaruh negatif 

dan signifikan antara suku bunga dalam negeri dengan penanaman modal 

asing langsung di Indonesia. 

4. Hubungan Inflasi dengan Investasi Asing Langsung (Foreign Direct 

Invesment) 

Inflasi juga mempengaruhi penanaman modal asing. Inflasi sama 

seperti tingkat suku bunga yang artinya Inflasi yang tinggi membuat harga 

barang dan jasa menjadi mahal sehingga biaya input produksi menjadi 

meningkat, Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha harus meningkatkan 

harga output yang dapat menyebabkan daya saing menjadi rendah. Inflasi 

juga mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah, permintaan 

terhadap barang dan jasa menurun, akibatnya kegiatan perdagangan lesu 

dan investor sulit untuk mendapatkan return dan keuntungan. Di sisi lain, 

tingkat inflasi merefleksikan kestabilan kondisi makroekonomi suatu 

negara. Semakin stabil kondisi makroekonomi suatu negara, dapat 



31 
 

 
 

menurunkan ketidak pastian investasi dan meningkatkan kepercayaan 

investor. Hal ini juga seperti yang dikatakan Mishkin (2001), bahwa tingkat 

inflasi dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap investasi. Ketika 

terjadi inflasi, maka harga-harga akan mengalami kenaikan termasuk 

faktor-faktor produksi. Ketika harga-harga faktor produksi meningkat 

maka perusahaan cenderung mengurangi investasinya, yang pada akhirnya 

menyebabkan investasi akan menurun. 

Pengaruh Inflasi terhadap Penanaman Modal Asing  (FDI), Inflasi 

adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terusmenerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang 

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau 

bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran 

distribusi barang. Dalam hal ini inflasi merupakan refleksi dari biaya 

investasi. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin tinggi biaya 

investasi sehingga nilai Foreign Direct Invesment akan menurun. 

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah 

atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai 

pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih 

baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang 

bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, 

dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali 
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(hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian 

dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau 

mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.  

D. Kerangka Pemikiran 

Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari 

pendapatan nasionalnya. Dalam menentukan apakah suatu negara berada dalam 

kelompok negara maju atau berkembang, maka Bank Dunia (The World Bank) 

melakukannya melalui pengelompokan besarnya GDP Growth, dan GDP 

Growth suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam 

perekonomian (Todaro &Smith, 2006). Kenaikan GDP Growth suatu negara 

dapat meningkatkan daya beli  Sehingga Para investor akan memilih lokasi 

Investasi di negara yang mempunyai daya beli yang cukup untuk produk yang 

akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 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, keterbukaan perdagangan, tingkat suku 

bunga dan inflasi juga mempunyai peranan penting terhadap penanaman modal 

asing langsung atau yang lebih dikenal dengan Foreign Direct Invesment. 

Menurut Hoang (2012) dengan adanya ketebukaan perdagangan (Trade 

Openness) yang tinggi, yang menyebabkan trade barrier semakin menurun ini 

merupakan suatu kesempatan bagi investor asing untuk dapat memanfaatkan 
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keunggulan komparatif  host country tersebut untuk dapat melakukan export lain 

halnya dengan tingkat suku bunga dan inflasi menurut para ahli ekonom klasik, 

hubungan di antara tingkat suku bunga dan Inflasi terhadap investasi adalah 

negatif. Semakin tinggi tingkat bunga dan Inflasi maka keinginan untuk 

melakukan investasi akan semakin kecil. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat 

kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Keragka Pemikiran Teoritis 

E. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dikemukakan di atas, maka perumusan model yang diajukan di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah: 

Pertumbuhan  

Ekonomi 

Inflasi 

 

Tingkat Suku Bunga 

 

Keterbukaan 

Perdagangan 
FDI 
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Diduga bahwa Pertumbuhan Ekonomi (Gdp growth), Keterbukaan 

Perdagangan (Trade Openness), Tinggat Suku Bunga (Interest Rate) dan Inflasi 

berpengaruh terhadap Masuknya Foreign Direct Invesment di 5 (lima) negara 

berkembangdi ASEAN Tahun 2000-2017. 

 


