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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Investasi 

Investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan stok barang modal. Stok baranga modal terdirir darin pabrik, mesin, 

kantor,produk – produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. 

Investasi sendiri di bedakan menjadi dua bentuk yaitu investasi langsung seperti 

Penanaman Modal Asing ( Foreign  Direct Investement) dan Penanaman Modal 

Domestik Nasional (PMDN) serta bentuk lainnya yaitu investasi portofolio yaitu 

lewat bursa saham. 

 

Investasi dapat diartikan pula sebagai pengeluaran masyarakat untuk memeperoleh 

alat-alat kapital baru. Pengeluaran untuk alat-alat kapital baru ditujukan untuk 

mengganti alat-alat kapital yang sudah tidak ekonomis dan sebagian lainnya berupa 

pembelian alat alat kapital baru untuk memperbesar stok kapital. Investasi meliputi 

pengeluaran uang yang menyebabkan terjadinya perubahan persediaan atas barang 

barang kapital. Investasi yang dilakukan di sektor bisnis di dasarkan oleh motif 

untuik memperoleh keuntungan. Dua faktor penting yang menentukan dilakukannya 

investasi adalah tingkat keuntungan bersih yang diharapkan dari pengusaha dari 

pengeluaran investasi dan faktor suku bunga. 
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1. Teori Investasi dari Keynes 

Pada bukunya The General Theory Of Employment Interest and Money 1936, John 

Maynard Keynes mendasar teori tentang permintaan investasi atau konsep marjinal 

kapital (marginal efficiency of capital atau MEC). Sebagai suatu definisi kerja, MEC 

dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih ynag diharapkan (expected net 

rate of return) atas pengeluaran kapital tambahan. Tepatnya, MEC adalah tingkat 

diskonto yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan 

datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan. 

Secara matematis, MEC dapat dinyatakan dalaml bentuk formula sebagai berikut : 

   
  

        
 

  

        
   

  

        
                                                             (2.1) 

Dimana R adalah perolehan yang diharapkan (expected return) dari suatu proyek, dan 

Ck adalah biaya sekarang (current cost) dari modal tambahan. Subskrip atau superkrip 

menggambarkan tahun1,2..k-n 

Sedangkan hubungan antara permintaan investasi dan tingkat bunga (r) dengan MEC 

tertentu, oleh keynes dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut : 

I=f(i)  (given MEC)                                                                                                  (2.2) 

 

2. Teori Investasi Langsung 

Penanaman modal asing langsung merupakan investasi yang dilakukan oleh 

swasata asing ke suatu negara tertentu. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan 

multinasional, anak perusahaan multinasional (subsidiari), lisensi, joint venture, atau 

lainnya. suatu paket modal asing (FDI) adalah berupa: (a) penyerapan tenaga kerja 
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(employment), (b) alih teknologi, (c) pelatihan manajerial, dan (d) akses ke pasar 

internasional melalui ekspor. Dilihat dari sasaran penjualan outputnya, perusahaan 

multinasional dapat dibedakan ke dalam dua kelompok: (a) penanaman modal asing 

yang berorientasi ke pasar domestik yang biasanya cenderung menggunakan 

teknologi produksi yang padat modal, dan (b) penanaman modal asing yang 

berorientasi ke pasar luar negeri yang yang besarnya cenderung menggunakan 

produksi berteknologi padat karya karena lebih murah. 

 

Menurut Krugman (1988), yang dimaksud dengan penanaman modal asing langsung 

adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari satu negara memperluas atau 

mendirikan perusahaan perusahaan. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan 

sumberdaya, tetapi juga pemeberlakuan kontrol terhadap perusahaan luar negeri.  

Investasi langsung berati bahwa perusahaan dari negara penanaman modal secara 

langsung melakukan pengawasan atas aset yang ditanam di negara pengimpor modal. 

Investasi langsung luar negeri dapat mengambil beberapa bentuk yaitu: pembentukan 

suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas 

saham saham pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor modal-modal atau 

menaruh aset tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanaman 

modal (Jinghan,2003)  

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

menjelaskan bahwa investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi memiliki 

peranan yang sangat menentukan, khususnya watak ganda yang dimiliki investasi 

yaitu (Jhingan, 
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1993): 

a. Menciptakan pendapatan yang sering disebut sebagai dampak permintaan. 

b. Memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok 

modal  yang sering sebagai dampak penawaran investasi. Selama investasi netto 

tetap berlangsung pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.  

Model yang dikembangkan oleh Harrod‐ Domar yaitu (Jhingan, 1993): 

a. Model Domar 

Domar mendasarkan modelnya pada pertanyaan bahwa investasi di satu pihak 

menghasilkan pendapatan dan di pihak lain menaikkan kapasitas produksi, maka 

investasi harus meningkat agar kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan kapasitas 

produksi, supaya keadaan full employment dapat dipertahankan. Ia menjawab 

pertanyaan ini melalui pendekatan dengan mempererat kaitan antara penawaran 

agregat dengan permintaaan agregat melalui investasi. Domar menjelaskan kenaikan 

kapasitas produksi sisi penawaran dianggap sebagai laju pertumbuhan tahunan dari 

investasi. 

 

Kapasitas produksi yang baru diinvestasikan rata‐rata sama dengan tabungan. Tetapi 

sebagian investasi baru akan menggambarkan investasi lama. Karena itu investasi 

baru akan bersaing dengan investasi lama di pasar tenaga kerja dan fakor‐faktor 

produksi lain. Hasil output pabrik lama akan berkembang dan kenaikan output 

tahunan dari perekonomian sedikit lebih kecil dari pada kapasitas produksi yang baru 

diinvestasikan. Kenaikan yang diperlukan dalam permintaan agregart disisi 
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permintaan dalam model domar menjelaskan bahwa multiple Keynesian akan terjadi. 

Misalkan kenaikan rata‐rata pendapatan (Y), sedang kenaikan investasi sama dengan 

multiplikator {
 

 
} 1 kali kenaikan investasi. {     

 

 
}. Untuk mendapatkan 

equilibrium pendapatan pada full employment, permintaan agregat harus sama dengan 

penawaran agregat. Dengan demikian persamaanakan berubah menjadi   
 

 
    . 

Persamaan ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan full employment, laju 

pertumbuhan investasi autonomous netto 
  

 
 harus sama dengan marginal propensity 

to saving kali produktifitas modal       Ini batas laju kecepatan investasi yang 

diperlukan untuk menjamin penggunaan kapasitas potensial dalam rangka 

mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang mantap pada keadaan full 

employment. 

b. Model Harrod 

Model Harrod didasarkan pada tiga laju pertumbuhan yaitu: 

1) Laju Pertumbuhan aktual (G) ditentukan oleh ratio tabungan dalam ratio output. 

Laju pertumbuhan akan menunjukkan variasi klasik jangka pendek dalam laju 

pertumbuhan ekonomi. 

2) Laju pertumbuhan terjamin (GW) merupakan laju pertumbuhan pendapatan 

kapasitas penuh suatu perekonomian. 

3) Laju pertumbuhan alamiah (Gr) oleh Harrod dianggap sebagai “optimum 

kesejahteraan” dapat juga disebut sebagai laju pertumbuhan potensial.  

Prinsip akselerasi mengatakan bahwa tingkat/besarnya investasi proporsional 

terhadap perubahan dari output (GNP).  
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B. Hubungan GDP dengan PMA 

Dalam pandangan teori Keynes suku bunga bukan satu satunya faktor yang 

menentukan investasi, ada faktor yang berpengaruh terhadapa investasi yaitu situasi 

perekonomian. Keterangan tersebut dapat kita contohkan sebagai berikut, seorang 

pengusaha yang memiliki dana yang cukup banyak baik itu berasal dari sakunya 

sendiri ataupun  dari meminjam modal dengan bunga yang rendah, tidak serta merta 

akan langsung menanamkan modal. Pengusaha tersebut jika dia seorang penanaman 

modal asing akan melihat ramalan masa depan negara yang akan ditujunya sebagai 

tempat penanaman modal, artinya apakah keadaan masa depanakan menjamin 

keuntungan dan kelangsungan dari modal yang ditanamannya, untuk itu investor 

melihat dari tingkat kestabilan ekonomi negara tersebut antara lain dapat dilihat dari 

tingkat pertumbuhan pendapatan nasional negara yang dituju. 

gambar 2.1 

Hubungan Investasi dan Pendapatan Nasional 

 

 

 

 

 

Y1 

I1 

I2 

Tingkat  investasi 

Pendapatan  Nasional Y2 

(Sumber : Sadono Sukirno:1997) 
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Penejelasan tersebut sesuai dengan pandangan pada teori akselerasi yang menyatakan 

bahwa pendapatan nasional yang semakin meningkat menunjukkan semakin 

memerlukan barang modal yang semakin banyak (Sukirno : 2000). Dengan demikian 

investor perlu melakukan investasi yang lebih tinggi dan lebih banyak modal perlu 

dipinjam . Secara matematis kedua pandangan tersebut dinotasikan (Dombusch dan 

Fischer :1997) sebagai berikut : 

K = f (er, Y)                                                                                                              (2.3) 

Dimana, K adalah modal/investasi yang diinginkan er adalah biaya modal (tingkat 

bunga) dan Y adalah tingkat output . Disamping itu beberapa ekonom 

memformulasikan investasi dengan persamaan sederhana sebagai berikut : 

I = f ( i, DY )                                                                                                            (2.4) 

Dimana I adalah investasi, i adalah tingkat bunga dan DY adalah perubahan output. 

Secara khusus notasi 2.2 diatas dapat dibentuk berdasarkan turunan fungsi Cobb-

Douglas ( Dombusch dan fisher : 1997 ) sebagai berikut :  

K    

  
 ,                                                                                                                     (2.5) 

Dari persama 2.3 jelas bahwa investasi memiliki perbandingan yang searah dengan 

pendapatan nasional dan memiliki hubungan yang terbalik dengan tingkat bunga. 

Asumsi yang dugunakan pada persamaan 2.3 adalah dengan menganggap input 

tenaga kerja tetap. Pernyataan yang di turunkan dari persamaan 2.3 tersebut dapat 

disimpulkan  bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi arus modal asing ke suatu 
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negara adalah faktor politik dan non politik, khusunya untuk faktor non politik berupa 

besarnya pasar di negara penerima yang diukur dengan pendapatan nasionalanya 

(Produk Domestik Bruto), (Douglas Nigh :1997).  

C.  Hubungan tingkat Inflasi dengan PMA  

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi peningkatan harga umum secara terus menerus. 

Sedangkan Tingkat Inflasi menggambarkan perubahan harga-harga dalam tahun 

tertentu. Berdasarkan penjelasan Bank Indonesia tentang inflation targeting (2006), 

inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus 

menerus.  Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi 

kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada barang 

lainnya.  Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata 

uang secara kontinyu. 

 Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah  

1. Indeks Harga Konsumen. Perhitungan inflasi dapat dinyatakan sebagai berikut : 

      
           

      
        

Dimana : 

INFt : Tingkat inflasi pada periode t 

INFt: Indeks Harga Konsumen pada periode t 

INFt-1: Indeks Harga Konsumen Sebelum periode t 
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2. Indeks Harga Perdagangan Besar (Whosale Price Index/ Producer Price Index). 

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen maka IHPB/ PPI melihat inflasi dari 

sisi produsen. 

3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator) 

Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang sederhana, ekonom menggunakan IHI, 

angka deflator ini diperkenalkan dalam pembahasan PDB/GDP berdasarkan harga 

berlaku dan konstan, yaitu dengan membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi 

nominal dengan pertumbuhan riil.  Selisih keduanya merupakan inflasi. 

 

Hyperinflation dalam jangka panjang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan 

hal ini akan berakibat pada lesunya sektor investasi yang produktif. Inflasi yang 

tinggi membuat harga barang dan jasa menjadi mahal, biaya input produksi tentunya 

akan meningkat. Kondisi ini meneybabkan pelaku usaha mengharuskan 

meningkatkan harga pelaku usaha mengharuskan meningkatkan harga outputnya 

sehingga daya saing rendah. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi 

rendah, akibatnya kegiatan perdagangan lesu dan investor sulit untuk mendapatkan 

return dan keuntungan. 

Ketika terjadi inflasi pihak otoritas moneter akan meningkatkan tingkat bunga guna 

menghindari kemerosotan nilai modal yang dipinjamkan. Makin tinggi inflasi maka 

tinggi pula tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menyebabbkan kreditur turun 

dan mengurangi minat investor untuk mengembangkan sektor-sektor produktif. 



28 
 

Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: 

1. Indeks biaya hidup 

2. Indeks harga perdagangan besar 

3. GNP deflator 

Inflasi dapat terjadi melalui dua sisi yaitu dari sisi penawaran (cost-push inflation) 

dan sisi permintaan (demand-pull inflation).  Inflasi dari sisi penawaran terjadi 

apabila terdapat penurunan penawaran terhadap barang-barang dan jasa-jasa karena 

adanya kenaikan dalam biaya produksi yang diakibatkan oleh keinginan 

meningkatnya tingkat upah riil pekerja karena adanya ekspektasi inflasi dimasa depan 

akan meningkat.  Peningkatan upah ini akan membuat produsen untuk menurunkan 

tingkat produksinya di bawah tingkat produksi optimum sehingga akan meningkatkan 

harga dan akan meningkatkan tingkat pengangguran. 

 

D. Hubungan Nilai Tukar dengan PMA  

Nilai tukar merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumalah mata uang dalam 

negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing (Sukirno,1996). 

Biasanya suatu negara akan berusaha untuk mempertahankan nilai tukar yang 

ditetapkan dalam jangka waktu yang lama. Selama nilai tukar yang ditetapkan 

tersebut tidak menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan, maka negara 

tersebut tidak melakukan sesuatu perubahan terhadapa nilai tukar yang ditetapkan. 

Nilai tukar memegang peranana penting dalam menentukan aktivitas perekonomian. 

Secara umum nilai tukar dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 
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1. Nilai tukar nominal yang merupakan harga relatif dari mata uang dua negara 

(Mankiw,2000), Menurut Menurut Miskkin (2001), nilai tuker nominal merupakan 

satuan mata uang asing baik yang berbentuk hard cash maupun dalam bentuk surat 

berharga. 

2. Nilai tukar riil yaitu nilai tukar nominal dikaitkan. dengan barga barang domestik 

dibagi harga barang luar negeri (Mankiw, 2000). Nilai tukar (exchange rate) 

diantara dua negara adalah harga dimana penduduk kedua negara saling 

melakukan perdagangan.  

Nilai tukar riil atau kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan 

barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Nilai tukar riil 

adalah nilai tukar nominal yang telah diseusaikan dengan tingkat harga. Secara 

sepesifik, hubungan antara nilai tukar nominal dengan nilai tukar riil dapat 

ditunjukkan secara matematis sebagai beriku (Batiz,1994) : 

     
  

 
 

Keterangan: 

  : Kurs riil 

e : Kurs nominal 

P : Harga barang domestik 

P* : Harga barang luar negeri 

 

Ketika kurs riil tinggi, maka barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-

barang domestik relatif murah. Begitu pula sebaliknya jika kurs riil rendah, maka 
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barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. 

Kurs riil jika dikaitkan dengan ekspor bersih maka ketika terjadi kurs rendah, barang-

barang domestik relatif mahal dibandingkan harga luar negeri. Penduduk domestik 

lebih memilih untuk membeli barang produk impor dari pada barang domestik, hal 

yang sama dilakukan orang luar negeri lebih memilih membeli barang produk luar 

neger. Peningkatan pennintaan produk domestik ini menyebabkan ekspor bersih 

meningkat. Hubungan antara kurs riil ( ) dan ekspor bersih (NX) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

NX = NX( ) 

Persarnaan tersebut menyatakan bahwa ekspor bersih adalah fungsi dari kurs 

riil.Persamaan 4 menunjukkan hubungan negatif antara neraca perdagangan dalam 

kurs riil. 

Gambar 2.2 

Ekspor bersih danKurs Riil 

 

 

 

 

 

 

Kurs riil,   

NX   ) 

Ekspor Bersih 

Sumber: Mankiw,2000 
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Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara kurs riil dan ekspor bersih, 

semakin rendah kurs semakin murah harga barang domestic relative  terhadap 

barang-barang luar negeri dan semakin besar pula ekspor bersih. Jika dikaitkan 

dengan PMA maka kurs yang rendah ini sangat menguntungkan oleh para investor 

karena akan mendorong permintaan barang dan ekspor. Permintaan barang dan 

ekspor ini menentukan tingkat pengembalian (return) dan keuntungan. 

Menurut teori paritas balas jasa menyatakan bahwa balas jasa investasi asing di dalam 

negeri bersumber pada dua hal yaitu : 

1. Perbedaan suku bunga dalam negeri dan luar negeri 

2. Perbedaan nilai tukar uang pada saat investasi ditanamkan.  

Kedua hal tersebut dapat dinotasikan secara sistematis sebagai berikut (Abu 

Bakar:2002) : 

DI = [ F( 1-rr ) / e ] – ( 1 + rd )                                                                                  (2.6) 

Dimana : 

DI = Selisih balas jasa investasi di dalam dan diluar negeri 

F = Kurs devisa yang berlaku saat investasi akan jatuh tempo di masa datang 

e =  Kurs devisa pada saat investasi mulai ditanamkan 

rd = Suku bunga dalam negeri 

rr = Suku bunga luar negeri 

Apabila dalam jangka panjang diasumsikan bahwa suku bunga luar negeri sama 

dengan suku bunga dalam negeri, maka selisih balas jasa investasi hanya akan 

dipengaruhi oleh perubahan kurs devisa pada saat ini dan di masa yang akan datang. 
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Sedangakan jika kurs rupiah menguat akan membuat disparitas balas jasa membuat 

investor asing lebih suka menanamkan investasinya di negaranya, sebaliknya jika 

kurs melemah sehingga disparitas balas jasa akan membesar maka investor akan 

menanamkan uangnya di luar negeri. Dengan demikian terdapat hubungan yang 

negatif antara perubahan nilai tukar dollar dengan Foreign Direct Investment. 

 

Disamping kedua hal tersebut, menurut (Budiono,1997), apabila nilai tukar rupiah 

terdepresiasi maka ekspor Indonesia akan naik dan impor turun (apabila penawaran 

ekspor dan permintaan ekspor cukup elastis), sebab di pasaran internasional barang 

kita menjadi kompetitif, dengan meningkatnya/ naiknya permintaan agregat riil 

sehingga berdampak pada meningkatnya investasi, hal ini akan mendorong masuknya 

investasi asing ke Indonesia. 

 

E. Hubungan tingkat suku bunga luar negeri dengan PMA 

Berbeda dengan yang dilakukan dengan konsumen yang memebelanjakan sebagian 

besar pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, 

penanam-penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka tetapi tujuannya untuk mencari keuntungan. Meski demikian berdasarkan 

berbagai aliran pada ekonomi makro, faktor utama yang mempengaruhi besarnya 

investasi bukan hanya masalah keuntungan tetapi juga meliputi (Sadono 

Sukirno;1997) : 

1. Tingkat Keuntungan Investasi yang diramalkan akan diperoleh 

2. Tingkat bunga 
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3. Kemajuan teknologi  

4. Tingkat pendapatan Nasional dan perubahan-perubahannya 

5. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan 

Namunn semakin majunya sektor perdagangan internasional kini, suku bunga luar 

negeri memiliki pengaruh luas kepada negara negara berkembang seperti Indonesia. 

Pada hakekatnya Indonesia sebagai price taker  dimana sebagai negara yang dapat 

dipengaruhi harga dunia. Ketika keadaan krisis pada negara maju maka negara - 

negara berkembang akan menjadi imbas dari masalah luar tersebut, termasuk kepada 

investor asing yang menanamkan modalnya di negara berkembang.  

 

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas batas suatu negara akan menjadi satu 

keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional. Globalisasi 

perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri 

ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang 

masuknya produk produk global ke dalam pasar domestik. Perwujudan nyata dari 

globalisasi (Abeng,2000) : 

 Globalisasi Produksi, dimana perusahaan berproduksi di berbagai negara, 

dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan 

baik karena upah buruh yang rendah, tarif  bea masuk yang rendah, 

infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik kondusif. 
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 Globalisasi pembiayaan, perusahaan global akan mampu memanfaaatkan 

akses untuk memperoleh pinjaman atau melakuakn investasi (baik dalalm 

bentuk portofolio maupun langsung) disemua negara di dunia ini. 

 Globalisasi tenaga kerja, perusahaan global akan mampu memanfaatkan 

tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Seperti penggunaan staf 

profesional diambil dari tenaga kerja yang telah dimiliki pengalaman 

internasional atau buruh kasar yang bisa diperoleh dari negara berkembang. 

Dengan globalisasi maka human movement akan  semakin mudah dan bebas. 

 Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan 

penyeragaman tarif serta pengahpusan berbagai hambatan nontarif. Dengan 

demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat. 

Stabilnya peningkatan suku bunga luar di bandingkan dengan suku bunga dalam 

negeri membuat para investor menginvestasikan dananya dalam bentuk jangka 

panjang  . Seperti keadaan krisis di negara maju seperti AS banyak para investor yang 

menanamkan modalnya di Indonesia karena imbal hasil yang diterima nya lebih besar 

di bandingkan di negaranya (Afrizzal, 2010). 

 

F. Tinjauan Empiris 

Penelitian tentang kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

investasi di Indonesia tahun 1985- 2005 dilakukan oleh Pardamean Lubis 

(2008),menyimpulkan suku bunga dalam negeri (IR) memberikan pengaruh yang 

negative terhadap permintaan investasi di Indonesia, Pendapatan Nasional (NI) 
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memberikan pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap permintaan 

investasi di Indonesia. Beliau juga menyarankan untuk pengambilan kebijakan antara 

lain, untuk emningkatkan investasi di Indonesia pemerintah perlu mempertahankan 

tingkat suku bunga dalam negeri yang relative rendah, agar PMA dan PMDN merasa 

tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. 

 

Mulaelatul Khasanah (2008)  dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor- 

faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam” bertujuan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penanam Modal Asing di 

Kota Batam.  Penelitian ini memberikan kesimpulan Faktor-faktor yang 

mempengaruhi investasi asing (PMA) di Batam yaitu Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), nilai tukar nil (RER), upah minimum (UPAH) dan pajak (TAX) yang 

secara signifikan berpengaruh nyata pada taraf nyata 5 persen, sedangkan tingkat 

inflasi (INF) dan dummy KEK tidak berpengaruh nyata terhadap PMA di Batam. 

 

Sementara itu, dalam penelitian Analisis bebrapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesiayang dilakukan oleh  Aliyatul Jannah 

(2010), meyimpulkan  Tingkat Suku Bunga Internasional (X
1
), Kurs Dollar Amerika 

(X
2
), dan Neraca Perdagangan (X

3
) PMA di Indonesia (Y). Dengan melihat hasil uji 

signifikasi variabel independen terhadap penanaman modal asing tersebut di 3 sektor 

(pertanian, industri, perdagangan) maka dapat di ketahui bahwa variabel tingkat suku 

bunga internasional merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

penanaman modal asing. 
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Menurut hasil penelitian internasional oleh Robert E. Lipsey, NBER and City 

University of NY (2010) yang berjudul “Foreign Ownership and Employment 

Growth  in Indonesian Manufacturing “ memiliki kesimpulan  bahwa pengusaha 

asing yang dimiliki Indonesia pada sektor  manufaktur tumbuh lebih cepat meningkat 

dibandingkan perusahaan dalam negeri  yang tetap dalam kepemilikan Indonesia 

selama 1975-2005, mengingat karakteristik lain dari sumberdaya yang ada. 

Pertumbuhan lebih cepat dikonfirmasi oleh  hasil tes beberapa data termasuk 

pemeriksaan dekat pengambilalihan perusahaan milik lokal oleh 14 pengusaha asing 

dan pengusaha lokal. Perusahaan pada investasi yang milik asing selama masa 

penelitannya tumbuh rata-rata sekitar 5 persen lebih cepat dari pada perusahaan  yang  

dimiliki domestik. Investasi yang diperoleh oleh orang asing tumbuh sekitar 10 

persen lebih cepat sesuai dengan perkiraan fixed effect. Menimbang bahwa 

perusahaan asing rata-rata jauh lebih besar dari perusahaan domestik. 

 

Menurut  penelitian M.Arif Sambodo (2003), pada jdul penelitiannya “Analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di Indonesia” memeliki 

kesimpulan Secara Umum faktor yang stabil mempengaruhi masuknya investasi 

asing langsung ke Indonesia, baik sebelum dan saat krisis terjadi adalah tingkat suku 

bunga  dalam dan luar negeri. Sedangkan faktor PDB hanya memperngaruhi 

masuknya investasi pada saat krisis terjadi. Tetapi ketika krisi dimulai faktor ini tidak 

signifikan lagi dalam mempengaruhinya. 
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Sedangkan menurut jurnal yang di teliti oleh Imamudin Yuliadi (2009), yang berjudul 

“Analisis Kesenjangan investasi Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Utara (sebuah 

evaluasi kebijakan pemekaran wilayah)” memiliki kesimpulan dari penelitiannya  

yaitu dampak dari kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi 

Sulawesi Utara dalam jangka pendek relatif belum menunjukkan pengaruh yang 

berarti namun dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh cukup besar 

terhadap kesenjangan investasi PMA dalam konteks perekonomian di Kawasan 

Timur Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya disparitas investasi 

asing di Sulawesi Utara. Disparitas investasi juga disebabkan oleh perbedaan 

infrastruktur ekonomi antarwilayah di Indonesia. 

 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Empirik  

 

NO

. 

 

Judul 

Penelitan 

Peneliti dan 

tahun 

Penelitian 

 

Variable dan 

alat analisis 

 

Model analisis 

 

Kesimpulan 

1 Analisis 

faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi 

Permintaan 

Investasi di 

Indonesia 

Pardamean 

Lubis (2008) 

Permintaan 

investasi 

-Suku bunga 

dalam negeri 

-Pendapatan 

Nasional 

Alat analisis: 

Ordinary 

Least Square 

(OLS) 

 

INV = β0 + β1 IR 

+ β2 Ln NI + e 

Suku bunga dalam 

negeri (IR) 

memberikan 

pengaruh yang 

negative terhadap 

permintaan 

investasi di 

Indonesia, 

Pendapatan 

Nasional (NI) 

memberikan 

pengaruh yang 

positif dan sangat 

signifikan terhadap 

permintaan 

investasi di 

Indonesia. 

2 Analisis Mulaelatul -Penanaman PMAt = α0 + Berdasarkan hasil 
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faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi 

Penanaman 

Modal 

Asing 

(PMA) di 

Batam 

Khasanah 

(2008) 

Modal Asing 

di Batam 

-PDRB 

-Tingkat 

Inflasi 

-Upah 

minimum 

regional 

Batam 

-Penerimaan 

pajak 

Batamummy 

Kawasan 

Ekonomi 

Khusus atau 

Special 

Economic 

Zones 

Alat analisis : 

Ordinary 

Least Square 

(OLS) 

 

α1PDRBt + 
α2RERt + α3INFt 

+ α4UPAHt + 
α5TAXt +KEKD 

+ et 

penelitian faktor 

faktor yang 

mempengaruhi 

investasi asing 

(PMA) di Batam 

yaitu PDRB, 

,UPAH,TAX,yang 

secara signifikan 

berpengaruh secara 

nyata pada taraf 

nyata 5 persen. 

Sedangkan tingkat 

inflasi dan dummy 

KEK tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

PMA di Batam. 

3 Analisis 

bebrapa 

faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi 

Penanaman 

Modal 

Asing 

(PMA) di 

Indonesia 

Aliyatul 

Jannah (2010) 

-Penanaman 

Modal Asing 

di Indonesia 

-Tingkat Suku 

bunga 

Internasional 

-Kurs AS 

-Neraca 

Perdagangan. 

Alat Analisis: 

Statistical 

Package for 

the Social 

Sciences 

(SPSS) 

 

At = ᵝ 0 + ᵝ 1X1t 

+ ᵝ 2X2t  + ᵝ 3X3t  

+ et 

Berdasarkan hasil 

penelitian faktor 

faktor yang 

mempengaruhi 

investasi asing 

(PMA) di Indonesia 

yaitu tingkat suku 

bunga 

Internasional, Kurs 

Dollar Amerika dan 

neraca 

perdagangan, yang 

paling dominan 

berpengaruh 

terhadap 

penanaman modal 

asing adalah tingkat 

suku bunga 

internasional. 

4 Foreign 

Ownership 

and 

Employme

nt Growth  

in 

Indonesian 

Robert E. 

Lipsey, NBER 

and City 

University of 

NY (2010) 

- PMA 

-Tenaga kerja 

-Perusahaan  

- Milik 

perusahaan 

asing atau 

perusahaan 

∆InLit = InLit - 

Init-1 =α + λPlantit-

1 +   w ownership 

+ 

  tYear_dummy 

+ +   ind 

Berdasarkan hasil 

penelitian terlihat 

bahwa 

pertumbuhan 

tenaga kerja di 

Indonesia memiliki 

pertumbuhan lebih 

Tabel 1 (lanjutan) 
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Manufactur

ing   
pemerintah  

Alat Analisi : 

Ordinary 

Least Square 

OLS 

IND_dummyt + + 

  RReg_dummy+ 

eit 

cepat sekitar 5-10 

persen di banding 

perusahaan yang 

dimiliki oleh 

investor dalam 

negeri. Ini 

membuktikan 

bahwa peluang 

kerja lebih besar di 

perusahaan yang 

dimiliki luar negeri 

5 Analisis 

faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi 

Penanaman 

Modal 

Asing Di 

Indonesia 

M.Arif 

Sambodo 

(2003) 

- PMA 

- PDB 

-tingkat suku 

bunga deposito 

riil 

-Nilai tukar 

rupiah 

- posisi dana  

masyarakat di 

perbankan. 

Alat analisis : 

Error 

correlation 

method= ECM 

∆It = ᵧ o + ᵧ 1 ∆Rt 

+ ᵧ 1 ∆Rt-1 + ᵧ 3 

(Rt-1- It-1) + e 

Secara Umum 

faktor yang stabil 

mempengaruhi 

masuknya investasi 

asing langsung ke 

Indonesia, baik 

sebelum dan saat 

krisis terjadi adalah 

tingkat suku bunga  

dalam dan luar 

negeri. Sedangkan 

faktor PDB hanya 

memperngaruhi 

masuknya investasi 

pada saat krisis 

terjadi. Tetapi 

ketika krisi dimulai 

faktor ini tidak 

signifikan lagi 

dalam 

mempengaruhinya. 

6 Analisis 

Kesenjanga

n investasi 

Asing 

(PMA) di 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara(sebu

ah evaluasi 

kebijakan 

pemekaran 

wilayah) 

Imamudin 

Yuliadi (2009) 

-PMA, 

- tingkat bunga 

simpanan,  

-dan Kurs 

adalah nilai 

tukar rupiah 

terhadap dolar 

AS. 

Alat analisis : 

Metode 

analisis data 

dalam 

penelitian 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

beberapa 

Ii = α0 + α1 r + 

α2 Kurs 

 

dampak dari 

kebijakan 

pemekaran wilayah 

provinsi Gorontalo 

dari 

provinsi Sulawesi 

Utara dalam jangka 

pendek relatif 

belum 

menunjukkan 

pengaruh yang 

berarti 

namun dalam 

jangka menengah 

dan panjang 

berpengaruh cukup 

besar terhadap 

Tabel 1 (lanjutan) 
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Dalam penelitian ini menggunakan sedikit perbedaaan dengan penelitian sebelumnya 

dengan menggunakan nilai tukar riil atau Real Exchange Rate (RER) dan suku bunga 

luar negeri dengan menggunakan suku bunga acuan LIBOR. 

metode 

analisis yaitu 

analisis 

kesenjangan 

investasi, 

analisis 

regresi, dan 

analisis 

kesenjangan 

fiskal. 

kesenjangan 

investasi PMA 

dalam konteks 

perekonomian di 

Kawasan Timur 

Indonesia. 

Kesimpulan 

dari penelitian ini 

adalah adanya 

disparitas investasi 

asing di Sulawesi 

Utara. Disparitas 

investasi juga 

disebabkan oleh 

perbedaan 

infrastruktur 

ekonomi 

antarwilayah di 

Indonesia. 

Tabel  1 (lanjutan) 


