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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Agar pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, maka 

pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini sangatlah 

penting. Pengertian akan objek yang diteliti adalah adalah salah satu unsur dalam 

pemahaman, karena itulah maka penelitian menjelaskan variabel yang terdapat 

dalam penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2.1.1 Investasi 

2.1.1.1 Pengertian Investasi 

Investasi atau penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud 

dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan modal asing. 

Pengertian-pengertian ini terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 

Menurut Sukirno (2013:121) Investasi atau penanaman modal dapat diartikan 

sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan produksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian. 
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Menurut (Sunariyah, 2003: 4) dalam Kurniawan, investasi adalah penanaman 

modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu 

lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. 

Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu 

entitas yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Mankiw (2012: 12) mengatakan 

bahwa investasi adalah pembelian barang yang digunakan pada masa depan untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Investasi adalah jumlah 

pembelian peralatan modal, persediaan, dan banguna atau struktur, termasuk 

belanja rumah tangga untuk rumah baru. 

2.1.1.2 Macam-Macam Investasi 

Bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut 

(Noor, 2007: 437): 

1) Investasi langsung (direct investment) adalah investasi pada aset atau faktor 

produksi untuk melakukan usaha (bisnis), misalnya investasi perkebunan, 

perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam 

pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, 

atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Investasi langsung ini 

menghasilkan dampak berganda (multiplier effect) yang besar bagi 

masyarakat luas. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke 

belakang, berupa input usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha 

yang merupakan input bagi usaha lain.  

2) Investasi tidak langsung (indirect investment) atau portofolio adalah investasi 

pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari 
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investasi tidak langsung ini adalah deposito, investasi pada surat berharga 

(sekuritas) seperti saham dan obligasi, CP (Commercial Paper), reksadana 

dan sebagainya. Investasi pada aset keuangan ini juga bertujuan untuk 

mendapatkan manfaat masa depan. Manfaat masa depan dari investasi ini 

lebih dikenal dengan balas jasa investasi atau untuk menyederhanakannya 

disebut dengan istilah bunga. 

Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi tiga (Sukirno, 

2001:366) yaitu antara lain: 

1. Autonomous investment (investasi otonom), 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. 

2. Induced investment (investasi terimbas), 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. 

3. Investasi yang sifatnya dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat bunga uang 

atas modal yang berlaku di masyarakat.  

Ketiga investasi yang digolongkan menurut Sukirno, investasi di Indonesia 

cenderung lebih dominan pada kelompok Induced Investment yaitu investasi yang 
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mempunyai kaitan dengan tingkat pendapatan. Hal ini disebabkan karena pada 

umumnya masyarakat Indonesia menanamkan modalnya hanya untuk mereka yang 

memiliki pendapatan yang lebih, misalnya investor berinvestasi pada perusahaan-

perusahaan yang berkembang di Indonesia. 

Selanjutnya dilihat dari karakteristiknya, investasi dapat dikelompokkan 

sebagai berikut (Noor, 2007: 439-441): 

1) Investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, 

untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik seperti ini, 

bersifat nirlaba atau nonprofit motif, seperti pembangunan jalan dan 

jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana 

publik lainnya.  

2) Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya 

para pengusaha atau investor, dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa 

laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi dengan profit 

motif. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi 

atau perusahaan baik pelaku domestik maupun pelaku asing, yang meliputi DII 

(Domestic Indirect Investment), FII (Foreign Indirect Investment), DDI 

(Domestic Direct Investment) dan FDI (Foreign Direct Investment). 

2.1.1.3 Teori Investasi 

1. Teori Neo Klasik  

Teori Neo Klasik, Solow dan Swan menekankan pentingnya tabungan 

sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama 
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pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi 

ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok 

kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja 

cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja (Arsyad, 2010: 88-89). 

2. Teori Harrod-Domar  

Teori Harrod-Domar menekankan peranan pertumbuhan modal dalam 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori ini memandang bahwa pembentukan 

modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu 

perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran 

yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada 

suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa 

berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan 

barang-barang atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007: 256-257). 

3.  Teori Heckscher-Ohlin (H-O) 

Teori Heckser-Ohlin mengindikasikan pemikiran mengenai modal yang 

mempengaruhi bentuk perdagangan pada suatu negara. Teori Heckscher-Ohlin 

menyatakan bahwa bentuk perdagangan suatu negara berdasarkan melimpahnya 

sumber daya yang dimiliki (endowment factor). Negara akan melakukan ekspor 

modal, ketika negara tersebut mempunyai kelebihan modal. Pada titik inilah 

hubungan antara teori mengenai modal dan teori mengenai yang menuju pada teori 

mengenai investasi asing langsung mulai terjadi. 
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2.1.1.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi 

Menurut Sukirno (2002) dalam Rahajeng (2016), ada beberapa faktor yang 

menentukan investasi yang ditanamkan di sebuah negara, antara lain:  

1. Tingkat Bunga  

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan 

keuntungan kepada investor. Investor akan menanamkan modalnya jika 

pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (return of investment), yaitu 

berupa persentase keuntungan neto yang diterima lebih besar dari pada tingkat 

bunga.  

2. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh  

Ramalan mengnai keuntungan dimasa depan akan memberikan gambaran 

kepad investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan di 

masa depan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi 

tambahan baramg-barang modal yang diperlukan.  

3. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya  

Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan 

masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat 

demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain. 

4. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan  

Semakin besar keuntungan perusahaan, maka akan mendorong para investor 

untuk menyediakan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-

investasi baru. 

5. Situasi Politik  
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Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan bagi investor 

terutama para investor asing. Mengingat investasi memerlukan jangka waktu yang 

relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh 

keuntungan sehingga stabilitas politik sangat diharapkan oleh para investor.  

6. Kemajuan Teknologi  

Adanya inovasi atau kemajuan teknologi baru, maka akan semakin banyak 

kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi 

tingkat investasi yang dicapai.  

7. Kemudahan-kemudahan yang Diberikan Pemerintah  

Tersedianya berbagai sarana prasarana, seperti jalan raya, listrik dan sistem 

komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu 

negara. Selain itu bentuk keringan-keringan di dalam perpajakan (tax holiday) dan 

perizinan akan meningkatkan investor menanamkan modalnya. 

2.1.1.5 Pengambilan Keputusan dalam Investasi 

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor akan mempertimbangkan 

proyek yang akan ditanamkannya. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam 

memutuskan untuk berinvestasi yaitu sebagai berikut: 

1. Marginal Efficiency of Capital (Efisiensi Marginal Modal) 

Marginal Efficiency of Capital (MEC) adalah tingkat pengembalian dari suatu 

proyek investasi. Angka MEC ini adalah angka yang menyamakan harga investasi 

dengan nilai sekarang (present value) dari semua penerimaan yang diharapkan dari 

pengoprasian suatu proyek investasi ditambah nilai sekarang dari nilai sisa (residu) 
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investasi tersebut (Suparmono, 2004) dalam Febriananda (2011). Rumus MEC 

adalah: 

C = 
�₁

���
 + 

�₂

(���)²
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(���)³
 + … + 

�ₙ

(���)ⁿ
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Dimana: 

C     = Pengeluaran untuk memperoleh investasi hingga siap pakai 

R1, R2, Rn = Penerimaan bersih yang diperkirakan diperoleh dari proyek 

investasi 

1, 2, …, n     = Periode waktu dari masing-masing penerimaan 

S     = Nilai Residu 

R     = MEC atau internal rate of return  

Keputusan menjalankan investasi:  

1) Bila MEC > suku bunga, maka proyek dijalankan 

2) Bila MEC = suku bunga, maka proyek dijalankan atau tidak  

3) Bila MEC < suku bunga, maka proyek tidak dijalankan 

Adapun hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pengeluaran investasi 

yang diinginkan adalah negatif, yang artinya jika tingkat bunga yang berlaku turun 

maka dana investasi yang diinginkan akan naik. Hubungan tersebut ditunjukkan 

dalam gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Marginal Efficiency of Capital (MEC) 

Sumber: Suparmono, 2004 

Dari gambar 2.1 dijelaskan bahwa pada saat tingkat bunga sebesar r1, Jumlah 

investasi sebesar I0, kemudian tingkat bunga turun dari r1 menjadi r0 maka investasi 

naik dari I0 menjadi I1. Kurva MEC mengandung asumsi bahwa industri barang 

modal mampu menawarkan peralatan-peralatan dalam jumlah tak terbatas dengan 

biaya rata-rata konstan. Jika rata-rata biaya penawaran barang modal baru naik 

akibat naiknya penggunaan fasilitas produksi maka kurva MEC akan lebih rendah 

dan curam dari sebelumnya (biaya rata-rata penawaran konstan). Kurva yang lebih 

curam ini disebut dengan marginal efficiency of investment (MEI). 

2. Marginal Efisiensi of Investasi (Efisiensi Investasi Marginal)  

Di dalam suatu waktu tertentu dalam tempo setahun, perekonomian akan 

terdapat individu dan perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan 

investasi. Berbagai proyek investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang 

berbeda, yaitu sebagian dari proyek investasi itu akan menghasilkan keuntungan 

yang tinggi dan ada beberapa proyek dengan tingkat keuntungan rendah. 

Berdasarkan kepada jumlah modal yang akan ditanam dan tingkat pengembalian 

modal yang diramalkan akan diperoleh, analisis ekonomi membentuk suatu kurva 

yang dinamakan efisiensi investasi marginal (marginal efficiency of investment). 
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Berdasarkan hal-hal yang menghubungkannya, efisiensi investasi marginal dapat 

didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukan hubungan di antara tingkat 

pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. 

  
Gambar 2.2 Efisiensi Modal Marjinal 

Sumber: Sadono Sukirno, 2006 

Sumbu tegak menunjukan tingkat pengembalian modal dan sumbu datar 

menunjukan jumlah investasi yang akan dilakukan. Pada kurva MEI ditunjukan tiga 

buah titik yaitu titik A, B dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat 

pengembalian modal adalah R0 dan investasi adalah I0. Ini berarti titik A 

menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi 

yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih tinggi 

dan untuk mewujudkan investasi tersebut modal yang diperlukan adalah sebanyak 

I0. Titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama. Titik B menggambarkan 

wujud kesempatan untuk menginvestasikan dengan tingkat pengembalian modal R1 

atau lebih, dan yang diperlukan adalah I1. Titik C menggambarkan, wujud usaha 

yang menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R2 atau lebih, diperlukan 

modal sebanyak I2. 
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2.1.2 Investasi Asing Langsung 

2.1.2.1 Pengertian Investasi Asing Langsung 

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat (3) tentang 

investasi asing langsung adalah Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

Pengertian modal asing dalam undang–undang tersebut (Jufrida, 2016), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan 

devisa Indonesia, yang mendapat persetujuan pemerintah digunakan untuk 

pembiayaan perusahaan di Indonesia.  

2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru dari orang 

asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah 

Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa 

Indonesia.  

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang–undang ini 

keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk 

membiayai perusahaan di Indonesia.  

Mankiw (2013:54) dalam Sari (2018), mendefinisikan investasi asing 

langsung adalah penanaman modal yang dimiliki serta dikelola oleh pihak luar 

negeri (asing). Investasi asing langsung juga dikenal dengan Penanaman Modal 

Asing (PMA). Menurut Todaro dan Smith (2013) dalam Sari, Investasi asing 
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langsung merupakan aktivitas bisnis atau pengadaan alat-alat serta fasilitas 

produksi seperti halnya membuka pabrik-pabrik, membeli lahan, membeli bahan 

baku, mendatangkan mesin-mesin dan lain-lain yang dijalankan dengan 

menggunakan dana atau uang investasinya langsung. 

Menurut Noor (2007: 437) dalam Prabowo (2015), investasi asing langsung 

adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis 

di luar negeri, misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis 

usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini 

disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya, mudah 

dilihat, dan diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi 

seperti ini, pada dasarnya bersifat jangka menengah atau panjang dan bertujuan 

hanya untuk memperoleh keuntungan atau laba 

2.1.2.2 Teori Investasi Asing Langsung 

Teori mengenai Investasi asing langsung oleh Rahajeng (2016) yaitu: 

1. Teori Stephen Hymer  

Teori mengenai investasi asing langsung dikembangkan pertama kali oleh 

Hymer (1965) dengan mengembangaan teori keunggulan monopolistik modern 

yang menunjukkan bahwa investasi langsung luar negeri lebih banyak terjadi dalam 

industri-industri oligopolistik daripada dalam industri-industri yang beroperasi 

dalam persaingan hampir sempurna (near perfect competition). Hymer 

mengemukakan bahwa inti dari penanaman modal secara langsung adalah profit 

maksimum mendasari keputusan investasi, yang dapat berujung pada tindakan 
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penguasaan sumber daya, menurunkan derajat persaingan antar investor asing 

hingga kerjasama operasional diantara mereka. 

Kemudian pemikiran Hymer dikembangkan oleh Buckley-Casson (1976) 

yang berasumsi bahwa pengambilan keputusan investasi asing didasari oleh: (1) 

perusahaan harus memaksimumkan profit pada saat kondisi pasar yang tidak 

sempurna, (2) pada saat kondisi pasar tidak sempurna, maka terbuka peluang 

penciptaan pasar internal untuk memotong dampak ketidaksempurnaan pasar, (3) 

upaya internalisasi pasar secara internasional ini mengakibatkan terciptanya 

perusahaan multinasional (MNC)  

2. Teori R. Vernon 

Vernon (1966) menjelaskan teori investasi asing dengan teori yang 

dinamakan Model Siklus Kehidupan Produk (Product Life Cycle atau PLC) dalam 

tulisannya yang berjudul International Investment and International Trade in the 

Product Cycle (1996). Model ini mengemukakan bahwa suatu produk mengalami 

tiga tahapan, yaitu: Tahap pertama yaitu tahap inovasi, dalam tahap ini produk 

pertama kali dikembangkan dan dipasarkan. Dibutuhkan hubungan yang erat antara 

kelompok desain produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan 

dilayani oleh produk ini. Maka dari itu produksi dan penjualan masih dilakukan di 

dalam negeri. Tahap kedua yaitu perusahaan mulai memikirkan kemungkinan 

untuk mencari pasar-pasar baru di negara lain yang relatif maju dan kegiatan ekspor 

mulai dilakukan dengan tujuan negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan 

terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan, dan pemasaran. 

Strategi-strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi 
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multinasional corporation yang lain dan bukan pada biaya kompetitif. Tahap ketiga 

yaitu dimana produk sudah distandarisasi sehingga riset dan keterampilan 

manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah 

terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke negara-

negara yang sedang berkembang karena ongkos tenaga kerja masih rendah. 

Kemudian produk-produk yang dihasilkan di negara-negara berkembang tersebut 

akan diimpor kembali ke negara asal dan juga ke pasar negara yang lebih maju. 

Oleh karena itu, lokasi produksi akan lebih ditentukan oleh perbedaan biaya dan 

jarak pasar. Investasi di luar negeri akan dilihat sebagai suatu cara untuk 

mempertahankan daya saing perusahaan dalam produk-produk inovasinya. 

3. Teori J.H.Dunning  

Pendekatan “The OLI Framework'' yang dikemukakan John Dunning (1977, 

1981, 1988) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal 

asing melalui teori rancangan electrical (elektis). Dalam rancangan teori ini 

ditetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan apabila 

sebuah perusahaan akan masuk dalam penanaman modal asing. Adapun tiga 

persyaratan tersebut, yaitu: 

a) Keunggulan Spesifik Perusahaan (Ownership Specific Advantage), dimana 

perusahaan harus memiliki keunggulan spesifik,terutama keunggulan 

kepemilikan neto jika berhadapan dengan perusahaan negara lain dalam 

melayani pasar tertentu terutama pasar luar negeri. Dalam hal ini terkait 

dengan teknologi pemilikan, keterampilan manajerial, pemasaran, 
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diferensiasi produk, merk dagang, skala ekonomi dan keperluan modal yang 

besar untuk pabrik dengan ukuran efisien minimum.  

b) Keunggulan Internalisasi (Internalization of Advantage) merupakan 

kepentingan terbaik perusahaan untuk menggunakan keunggulan 

kepemilikan khas daripada melisensikan kepada pemilik asing.  

c) Keunggulan Spesifik Negara (Locational Advantage) yaitu hal yang dapat 

dimanfaatkan bagi perusahaan yang berlokasi di luar negeri atau negara tuan 

rumah. Misalkan, sumber daya alam, tenaga kerja dengan biaya yang rendah 

dan kepastian.  

The OLI Framework yang dikemukakan oleh Dunning memiliki beberapa 

kelemahan antara lain tidak dapat menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan 

asing (MNCs), khususnya mengenai perkembangan terhadap investasi asing. Oleh 

karenanya membandingkan data dengan teori yang ada. 

Sebagai bentuk arus modal yang relatif tidak mudah dipengaruhi oleh 

fluktuasi ekonomi serta bersifat jangka Panjang, Investasi asing langsung 

diharapkan agar dapat membantu meningkatkan pertumbuhan penanaman modal 

berkelanjutan di suatu negara. Efektifitas pertumbuhan investasi tentunya di dorong 

oleh faktor-faktor yang mempengaruhi setiap keputusan atas ketertarikan investor 

untuk menanamkan modalnya di negara tujuan.  

Berdasarkan teori dapat dikatakan bahwa investasi asing langsung adalah 

pihak asing atau luar negeri yang menanamkan modalnya untuk kepentingan jangka 

Panjang disuatu negara. 
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2.1.2.3 Motif Investasi Asing Langsung 

Pada dasarnya motif dilakukannya investasi asing langsung menurut fuh 

(2018), yaitu: 

a. Untuk mendapatkan “return yang lebih tinggi” melalui: (1) tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, (2) perpajakan yang lebih 

menguntungkan, dan (3) infrastruktur yang lebih baik. 

b. Untuk melakukan diversifikasi risiko atau memecahkan risiko (risk 

diversification). 

c. Untuk tetap memiliki “competitive advantage” melalui “direct control” 

dengan melakukan hal-hal berikut: 

1) Horizontal Integration. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan besar atau 

Multinasional Corporation (MNC) yang biasanya berada dalam posisi 

monopolistic atau oligopolistic dengan tujuan untuk melakukan “direct 

control”, khususnya yang berkenaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan 

atau teknologi, dan managerial skill tertentu sehingga tetap memiliki 

“competitive advantage” atau keunggulan bersaing di setiap pasar luar negeri 

yang dimasuki. 

2) Vertical Integration. Competitive advantage melalui direct control juga dapat 

dilakukan dengan vertical integration, baik secara “backward” maupun 

“forward integration”. Backward integration dilakukan dengan jalan foreign 

direct investment di bidang pertambangan dan pertanian/perkebunan untuk 

memperoleh jaminan supply bahan baku tertentu dengan harga semurah 
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mungkin sedangkan forward integration dilakukan dengan jalan membangun 

jaringan distribusi, misalnya untuk produk otomotif dan elektronik. 

d. Untuk menghindari tarif dan non tarif barrier yang dibebankan kepada impor 

dan sekaligus memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah lokal untuk mendorong foreign direct investment. 

(Hady, 2001:93) dalam Astuti (2018). 

2.1.2.4 Manfaat Investasi Asing Langsung 

1. Investasi asing langsung adalah kunci dari integrasi ekonomi internasional 

karena investasi asing menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama 

antara dua lingkup perekonomian negara. 

2. Penanaman modal yang biasa disebut investasi global langsung ini juga 

merupakan saluran penting untuk transfer teknologi antarnegara. 

3. Penanaman modal asing juga memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk 

mempromosikan produknya ke pasar internasional karena telah terbuka akses 

ke pasar asing. Perluasan perdagangan ini pun bisa menjadi alat untuk 

pembangunan ekonomi suatu negara. Meliputi, nilai masuk dan keluar saham, 

serta aliran modal dan pendapatan dari negara mitra maupun industri. 

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Nanga (2020) Pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan 

yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur dengan 

menggunakan data produk domestik bruto (GDP), atau pendapatan atau output per 

kapita. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam 
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kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. 

Kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat 

merupakan konsep pertumbuhan ekonomi. Menurut Untoro (2010:39) dalam 

Syahputra, R. (2017), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka 

panjang. 

Menurut Sukirno (2012: 29), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan 

kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan 

nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila 

dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Suparmoko 

(2013:4) dalam Sari (2018), menyatakan bahwa suatu negara harus dapat menjamin 

kebutuhan minimum warganya dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi yang 

diukur dengan PDB. 

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan 

untuk menilai perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam 

perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan 

yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam 

melakukan pengukuran tersebut adalah produk domestic bruto (Putri dan 

Arka,2017). PDB merupakan nilai yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun 
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dalam memproduksi semua barang dan jasa (Kurniawan dan Made Kembar, 

2015:116) dalam Sari (2018).  

2.1.3.2 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan 

untuk menilai perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam 

menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total 

pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang 

sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah produk domestik bruto (Putri 

dan Arka, 2017). Menurut Bank Indonesia, produk domestik bruto merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara 

tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun berjalan, sedangkan produk domestik bruto atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk domestik 

bruto menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber 

daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan, produk 

domestik bruto konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara 

riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh 

faktor harga. 

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (rate of economic growth), 

dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Nanga, 2005): 
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G = 
�������

����
 x 100% 

Keterangan: 

G  = Laju pertumbuhan ekonomi 

Yt  = Produk domestik bruto (GDP) pada tahun t 

t  = Tahun sekarang 

Yt-1  = Produk domestik bruto (GDP) pada tahun t-1 

t-1  = tahun sebelumnya 

Produk domestik bruto (PDB) adalah total nilai pasar (total market value) dari 

barang dan jasa (final goods and services) yang dihasilkan di dalam suatu 

perekonomian selama kurun waktu tertentu. 

Untuk memberikan suatu gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang 

dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan 

pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2016). 

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno (2011:332) ada lima faktor produksi yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:  

1. Sumber Daya Alam 

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber 

daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu 

ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan 

susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan 

sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang 
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penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam 

tidak akan membangun dengan cepat.  

2. Organisasi 

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi 

berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi 

bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. 

Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan 

pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan 

kemampuan biasa, memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang 

lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. 

Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).  

3. Akumulasi Modal 

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat 

direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering 

disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, 

pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang 

dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, 

pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah 

tersebut. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi 

tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang 

membawa ke arah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa ke arah 
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penggalian sumber alam, industrialisasi, dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi 

kemajuan ekonomi.  

4. Kemajuan Teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode 

produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. 

Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan 

sektor produksi.  

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya 

membawa perekonomian ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu 

perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan 

produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya. 

2.1.4 Inflasi 

2.1.4.1 Pengertian Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum 

dan terus menerus. Yang dimaksud dengan inflasi yaitu kenaikan harga yang 

meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-

barang lain.Tingkat inflasi (persentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari 

satu periode ke periode lainnya, dan dari satu negara ke negara lainnya kenaikan 

harga diakibatkan oleh banyak faktor. Laju inflasi dapat dibedakan antara satu 

negara dengan negara yang lain atau satu negara untuk waktu yang berbeda. 



38 
 

 

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan daya beli suatu mata uang menjadi 

lebih rendah atau menurun. Menurunnya daya beli mata uang akan menyebabkan 

kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik barang maupun 

jasa akan semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil akan membuat dunia usaha 

kesulitan dalam perencanaan, tidak mendorong masyarakat untuk menabung dan 

melakukan investasi, menghambat perencanaan pembangunan oleh pemerintah, 

merubah struktur APBN maupun APBD dan berbagai dampak negatif lain bagi 

perekonomian secara keseluruhan. 

Menurut Septiatin, dkk., (2016), inflasi datang dikarenakan adanya tekanan 

dari sisi permintaan demand-pull inflation dan Cost-push inflation yang diakibatkan 

oleh menurunnya produksi karena biaya produksi yang sedang naik (kenaikan biaya 

produksi terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara 

yang bersangkutan jatuh, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan 

naiknya upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya. 

2.1.4.2 Teori Inflasi 

Menurut Boediono (1985), secara garis besar ada 3 kelompok mengenai 

inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan 

masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek 

penting dalam proses kenaikan harga ini. Ketiga teori tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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a. Teori kuantitas 

Teori kuantitas merupakan teori yang menyoroti peranan dalam proses inflasi 

dari jumlah uang beredar, dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan 

harga-harga (expection). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: 

1) Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar 

(uang giral and giral kartal). Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan 

berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-sebabnya awal dari kenaikan harga 

tersebut.  

2) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan 

oleh psikolog (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa 

mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan, keadaan tersebut adalah: 

i. Bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik 

pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan 

jumlah jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk 

menambah likuiditasnya. Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan 

jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. 

Selanjutnya, ini berarti bahwa tidak akan ada kenaikan permintaan yang 

berarti akan barang-barang, jadi tidak ada kenaikan harga barang-barang. 

Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi masih baru mulai dan 

masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi sedang berlangsung. 

ii. Keadaan kedua adalah keadaan dimana masyarakat mulai sadar bahwa terjadi 

inflasi. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak akan untuk menambah 

likuiditasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang. Hal ini 



40 
 

 

dilakukan untuk menghindari kerugian yang timbul seandainya mereka 

memegang uang tunai. Kenaikan harga (inflasi) tidak lain adalah suatu 

“pajak” atas saldo kas yang dipegang masyarakat, karena uang semakin tidak 

berharga. Dan orang-orang berusaha menghindari pajak ini dengan jalan 

mengubah saldo kasnya menjadi barang. Hal ini berarti adanya kenaikan 

permintaan akan barang-barang dan akibat selanjutnya adalah naiknya harga 

barang-barang tersebut. Bila masyarakat mengharapkan harga-harga untuk 

naik dimasa mendatang sebesar laju inflasi di bulan-bulan yang lalu, maka 

kenaikan jumlah uang yang beredar akan sepenuhnya diterjemahkan menjadi 

kenaikan permintaan akan barang-barang. Keadaan ini biasanya dijumpai 

pada waktu inflasi sudah berjalan cukup lama, dan orang-orang mempunyai 

cukup waktu untuk menyesuaikan sikapnya terhadap situasi baru. 

iii. Keadaan yang ketiga adalah keadaan yang paling parah yaitu tahap 

hiperinflasi. Dalam keadaan ini orang-orang sudah kehilangan 

kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Orang cenderung mengharapkan 

semakin memburuk: laju inflasi untuk bulan-bulan mendatang diharapkan 

menjadi semakin besar dibanding dengan laju inflasi di bulan sebelumnya. 

Keadaan ini ditandai oleh semakin cepatnya peredaran uang (velocity of 

circulation) yang menaik. Inflasi semacam ini pernah terjadi di Indonesia 

selama periode tahun 1961-1966. Hiperinflasi menghancurkan bukan hanya 

sendi-sendi ekonomi moneter tetapi juga sendi sosial politik dari suatu 

masyarakat. Struktur masyarakat yang baru akan timbul menggantikan 

struktur yang lama. 
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b. Teori keynes 

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar 

batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi tidak lain adalah proses perebutan 

bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang 

lebih besar daripada yang bisa disediakan masyarakat tersebut. Proses perebutan ini 

akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan 

barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (disebut dengan 

inflationary gap). Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan 

masyarakat tersebut berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya 

menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Bila 

jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan masyarakat 

tersebut, pada tingkat harga yang berlaku melebihi jumlah maksimum dari barang-

barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat maka inflationary gap timbul. Karena 

permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan 

naik. Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari 

semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang dihasilkan masyarakat. 

Inflasi akan berhenti bila permintaan efektif total tidak melebihi pada tingkat harga 

berlaku jumlah output yang tersedia. 

c. Teori Strukturalis 

Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas 

pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada 

ketegaran (rigidities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang 

berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari 
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perekonomian, maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka panjang”. Menurut 

teori ini ada dua ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang 

berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Yaitu: 

i. Ketegaran yang pertama berupa “ketidakelastisan” dari penerimaan ekspor, 

yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lambat dibanding dengan pertumbuhan 

sektor-sektor lain.Kelambanan ini disebabkan karena di pasar dunia dari 

barang-barang ekspor negara tersebut semakin tidak menguntungkan atau 

sering disebut dengan istilah bahwa dasar penukaran (term of trade) makin 

memburuk. Lalu supply atau produksi barang-barang ekspor yang tidak 

responsif terhadap kenaikan harga. Kelambatan pertumbuhan penerimaan 

ekspor ini berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor 

barang-barang yang dibutuhkan. Biaya produksi yang lebih tinggi 

mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Ketika proses substitusi impor makin 

meluas, kenaikan biaya produksi makin meluas ke berbagai barang, sehingga 

makin banyak harga-harga barang yang naik. Dengan demikian inflasi terjadi. 

ii. Ketegaran yang kedua berkaitan dengan “ketidakelastisan” dari supply atau 

produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan 

makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan 

penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri 

cenderung untuk menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. 

2.1.4.3 Kategori Inflasi 

Menurut Nopirin (2000:27) atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat 

dibagi menjadi dalam tiga kategori, yaitu: 
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1. Inflasi merayap (creeping Inflation) biasanya creeping inflation ditandai 

dengan laju inflasi rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga 

berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang 

relatif lama. 

2. Inflasi menengah (Galloping Inflation) inflasi menengah ditandai dengan 

kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau triple digit), dan 

kadang berjalan dengan relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi. 

Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau 

bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat dari 

inflasi merayap. 

3. Inflasi tinggi (Hyperinflation) inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling 

parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi 

berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam 

sehingga ingin ditukar dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga 

naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah 

mengalami struktur anggaran belanja (misalnya timbul akibat perang) yang 

dibiayai atau ditutup dengan mencetak uang.  

2.4.1.4 Sebab-Sebab Terjadinya Inflasi 

a. Demand Pull inflation  

Demand Pull Inflation yaitu inflasi yang timbul karena tingginya permintaan 

masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Peningkatan permintaan masyarakat 

terhadap barang atau jasa (aggregate demand), disebabkan oleh beberapa hal 

seperti bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang, 
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kenaikan permintaan ekspor, dan bertambahnya pengeluaran investasi swasta 

karena kredit yang murah. Inflasi jenis ini biasanya dikenal juga sebagai 

Phillipscurve inflation. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan 

oleh output riil yang melebihi output potensinya atau permintaan total (aggregate 

demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. 

 

Gambar 2.3 Demand pull Inflation 
Sumber: Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi ketiga (2010) 

Pergeseran kurva permintaan barang dan jasa dari D1-D2 disebabkan karena 

adanya penambahan permintaan sebesar Q1-Q2 yang berakibatkan naiknya harga 

P1-P2. jika permintaan terus bertambah ke Q2-Q3 menyebabkan harga akan terus 

naik menjadi P2-P3, begitu seterusnya. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga 

terus-menerus dan menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi jenis inilah yang disebut 

sebagai demand pull inflation, dan inflasi jenis ini lebih mudah diatasi. 

b. Cost Push inflation 

Cost push inflation yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. 

Cost push inflation terjadi jika biaya produksi naik, misalnya disebabkan oleh 

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Faktor-faktor terjadinya Cost push 

inflation dapat disebabkan depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri 



45 
 

 

terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang 

diatur pemerintah (administered price) dan terjadi negative supply shock akibat 

bencana alam dan terganggunya distribusi. 

 

Gambar 2.4 Cost Push Inflation 
Sumber: Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga (2010) 

Pergeseran kurva penawaran sebesar S1-S2 karena adanya kenaikan biaya 

faktor produksi menggeser permintaan barang sebesar Q1-Q2 yang berakibatkan 

naiknya harga barang P1-P2. Jika biaya produksi terus naik menjadi Q2-Q3, 

menyebabkan harga akan terus naik ke P2-P3, begitu seterusnya. Hal ini akan 

menyebabkan kenaikan harga yang terus menerus menjadi sulit untuk diturunkan, 

sehingga jenis inflasi ini relatif tidak mudah untuk diatasi. 

2.1.5 Tingkat Bunga 

2.1.5.1 Pengertian Tingkat Bunga 

Tingkat bunga menurut Boediono (1985:75) yaitu sebagai harta dari 

penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertiaan tingkat bunga sebagai 

“harga” juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi 

“pertukaran” antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti. Suku bunga 

melambangkan jumlah yang dibayar pihak peminjam untuk pinjaman dan jumlah 
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yang diterima oleh pihak yang memberi pinjaman dari tabungannya (Mankiw, 

2012:80). 

Menurut Yuyun Wirasasmita (2010) dalam Karno (2014), kenaikan suku 

bunga akan menurunkan investasi, menaikan aliran dana, menaikan kurs/apresiasi, 

menurunkan ekspor dan menurunkan pendapatan nasional. Sebaliknya jika suku 

bunga turun maka investasi akan meningkat, menurunkan aliran dana, menurunkan 

kurs/ depresiasi, menaikan ekspor dan menaikan pendapatan nasional. Menurut 

Nopirin (2000:113), suku bunga adalah bunga yang harus dibayar oleh peminjaman 

atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas 

investasinya. 

2.1.5.2 Fungsi dan Peran Tingkat Bunga 

Menurut Nginang (2017), fungsi tingkat bunga adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai daya tarik bagi penabung yang mempunyai dana lebih untuk 

diinvestasikan.  

2. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah 

terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.  

3. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka 

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu 

perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor 

industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari sektor industri tersebut 

akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih 

rendah dibandingkan sektor lain. 
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Selain dengan fungsinya dari tingkat bunga mempunyai peran penting dalam 

perekonomian, yaitu:  

1) Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi.  

2) Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan 

dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tinggi.  

3) Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari 

suatu negara.  

4) Merupakan alat penting terkait kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya 

terhadap jumlah tabungan dan investasi.  

2.1.5.3 Teori Tingkat Bunga 

Tingkat bunga pada prinsipnya merupakan harga atas penggunaan uang yang 

biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu. Menurut 

Nopirin (1992:90) terdapat 2 teori mengenai tingkat bunga, yaitu: 

1. Teori Klasik 

Menurut teori Klasik, tabungan dan investasi merupakan fungsi dari tingkat 

bunga. Makin tinggi tingkat bunga semakin tinggi juga keinginan masyarakat untuk 

menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan 

terdorong untuk mengorbankan pengeluaran konsumsi untuk menambah tabungan. 

Disisi lain,dengan tingginya tingkat bunga keinginan untuk melakukan investasi 

akan semakin kecil. Karena seseorang akan menambah dana investasinya apabila 

keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga 

yang harus dibayarkan untuk dana investasi tersebut.  
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2. Teori Keynes 

Menurut Keynes, tingkat suku bunga merupakan fenomena moneter, artinya 

tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Uang akan 

mempengaruhi tingkat bunga, tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi 

keinginan untuk mengadakan dan dengan demikian mempengaruhi investasi. Uang 

menurut Keynes, merupakan salah satu asset bentuk kekayaan yang dimiliki 

seseorang, seperti kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham dan surat 

berharga lainnya. 

2.1.6 Nilai Tukar 

2.1.6.1 Pengertian Nilai Tukar 

Nilai tukar atau kurs (foreign exchange rate) didefinisikan sebagai harga mata 

uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini 

mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran 

dan sisi permintaan dari kedua mata uang tersebut. Nilai tukar adalah sejumlah uang 

dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang 

negara lain (Ekananda, 2015:168). 

Menurut Sukirno (2011: 397), nilai tukar mata uang atau sering disebut kurs 

merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah 

satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang 

demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro 

ekonomi yang lainnya. 
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2.1.6.2 Jenis-Jenis Nilai Tukar 

Tujuan penentuan berbagai jenis nilai tukar sesuai dengan kepentingan. 

Pergerakan kurs mata uang yang berubah-ubah akan mempengaruhi perusahaan 

multinasional sebab kurs dapat mempengaruhi jumlah arus kas masuk yang 

diterima dari ekspor ataupun dari anak perusahaan dan dapat mempengaruhi jumlah 

arus kas keluar yang digunakan untuk membayar impor. Jenis-jenis nilai tukar 

Menurut Ekananda (2015 :177-181), yaitu: 

1. Nilai Tukar Nominal 

Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang di antara 2 negara, 

dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata uang asing (misalnya 1 U$ = 

9800 rupiah). Perubahan nilai tukar dapat disebabkan oleh mekanisme penawaran 

dan permintaan di pasar.  

2. Nilai Tukar Riil 

Nilai tukar riil dapat menunjukan suatu nilai tukar barang di suatu negara 

dengan negara lain (term of trade). Nilai tukar riil (Real Exchange Rate) dapat 

mengukur daya saing suatu negara di arena perdagangan internasional. Kenaikan 

nilai tukar riil atau depresiasi riil berarti bahwa harga-harga di luar negeri yang 

dinyatakan dalam satuan mata uang telah meningkat relatif terhadap harga-harga 

barang yang diproduksi dalam negeri. Apabila faktor-faktor lainnya dianggap tetap, 

kita memiliki daya saing yang lebih tinggi. Artinya barang dalam negeri menjadi 

lebih murah relatif dengan barang-barang impor. 
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3. Nilai Tukar Efektif Riil 

Nilai tukar efektif merupakan pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada 

rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang 

asing. Nilai tukar bilateral melibatkan pasangan mata uang, sedangkan nilai tukar 

efektif adalah rata-rata dari kelompok mata uang asing dan dapat dilihat sebagai 

sebuah ukuran keseluruhan dari daya saing terhadap luar negeri.  

4. Nilai Tukar Keseimbangan Fundamental (FEER) 

Fundamental Equilibrium rate (FEER) ialah pengukuran nilai tukar yang 

berdasarkan pada fundamental suatu negara. Pada model FEER ini, keseimbangan 

internal tercermin dalam suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi mendekati 

atau mencapai potensial output dengan tingkat pengangguran yang cukup rendah 

yang disertai dengan tidak adanya perubahan perilaku masyarakat. Dengan 

demikian, tekanan-tekanan inflasi pada kondisi tersebut relatif rendah atau 

mendekati nol. Sementara itu, keseimbangan eksternal dicapai apabila saving dan 

investment dalam tingkat normal. Hal ini berarti posisi neraca pembayaran yang 

relatif terkendali dalam jangka menengah-panjang. 

5. Nilai Tukar Keseimbangan Perilaku (BEER) 

Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) adalah nilai tukar yang 

diukur atas perilaku-perilaku pasar, baik yang bersifat fundamental maupun non 

fundamental. BEER adalah model yang menambahkan country risk sebagai faktor 

non-ekonomi yang akan mempengaruhi nilai tukar. Faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi keseimbangan nilai tukar riil jangka Panjang antara lain mencakup 

faktor-faktor yang mempengaruhi posisi perdagangan antara home country dengan 
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pasar dunia (term of trade), faktor-faktor produktivitas sektor tradable dan 

nontradable, arus modal dan komposisi domestic absorption (pangsa investasi 

dalam PDB).  

Menurut Sukirno (2011:411) terdapat empat jenis nilai tukar yang digunakan 

dalam transaksi maupun jual beli valuta asing, yaitu: 

1. Selling rate (nilai tukar jual), merupakan nilai tukar yang ditentukan oleh 

suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.  

2. Middle rate (nilai tukar tengah), merupakan nilai tukar tengah antara kurs jual 

dan kurs beli valuta asing atas mata uang nasional, yang ditentukan oleh Bank 

Sentral di saat tertentu. 

3. Buying rate (nilai tukar beli), merupakan nilai tukar yang ditetapkan oleh 

suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada waktu tertentu.  

4. Flat rate (nilai tukar rata), merupakan nilai tukar yang berlaku pada saat 

transaksi jual beli bank, dimana pada kurs ini telah dinilai promosi dan biaya 

lain-lain.  

2.1.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu 

(Madura, 1993): 

1. Faktor Fundamental 

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti 

inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan 

intervensi Bank Sentral. 

  



52 
 

 

2. Faktor Teknis  

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa 

pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran 

tetap, maka harga valas akan naik dan sebaliknya.  

3. Sentimen Pasar 

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik 

yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara 

tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka 

nilai tukar akan kembali normal. 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan 

dilakukan penulis mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi 

Asing Langsung di Indonesia Tahun 2010-2020”. Penelitian terdahulu yang akan 

menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis, Judul dan Sumber Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Putu Kartika Dewi dan 

Nyoman Triaryati. 

Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Suku Bunga dan 

Pajak Terhadap Investasi 

Asing Langsung. Jurnal 

Manajemen, Vol. 4 No. 4, 

2015 ISSN 2302-8912  

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Suku Bunga, 

Investasi 

Asing 

Langsung 

Pajak Hubungan dan 

pengaruh pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

investasi asing 

langsung adalah positif 

signifikan. Hubungan 

dan pengaruh suku 

bunga dan pajak 

terhadap Investasi asing  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

    langsung adalah negatif 

signifikan. 

2. Asri Febriana dan 

Masyhudi Muqorobin. 

Investasi Asing Langsung 

di Indonesia dan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhinya. Jurnal 

Ekonomi dan Studi 

Pembangunan, Vol. 15 No. 

2, 2014 . 

Nilai Tukar, 

Investasi 

Asing 

Langsung 

PDB, 

Ekspor 

Hubungan dan pengaruh 

Nilai Tukar, ekspor dan 

PDB terhadap investasi 

asing langsung di 

Indonesia dalam jangka 

pendek adalah positif 

signifikan, dan dalam 

jangka waktu panjang 

adalah nilai tukar dan 

ekspor adalah negatif 

tidak signifikan 

sedangkan PDB positif 

signifikan. 

3. Gusti Agung Ayu Ratih 

Meita Sari dan I Gde 

Kajeng Baskara. Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, 

Suku bunga dan Nilai 

Tukar Terhadap Investasi 

Asing Langsung No.7, 

2018 ISSN: 2302-8912. di 

Indonesia. Jurnal 

Manajemen, Vol. 7 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Suku bunga 

Nilai Tukar, 

Investasi 

Asing 

Langsung 

- Hubungan dan 

pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dan nilai tukar 

terhadap investasi asing 

langsung adalah positif 

signifikan. Hubungan 

dan pengaruh suku 

bunga terhadap 

investasi asing langsung 

adalah negatif 

signifikan. 

4. Fuji Astuty dan Ina 

Namora Putri Siregar. 

Analisis,Investasi Asing 

Langsung dan Faktor-

Faktor yang 

mempengaruhinya di 

Indonesia. Jurnal konsep 

Bisnis dan Manajemen, 

Vol. 5 No. 1, 2018 ISSN: 

2503-0337. 

Nilai Tukar, 

Tingkat Suku 

Bunga, 

Investasi 

Asing 

Langsung  

Produk 

Domestik 

Bruto, 

Infrastrukt

ur 

 

Hubungan dan 

pengaruh PDB, 

infrastruktur, nilai tukar 

dan suku bunga 

terhadap investasi asing 

langsung adalah positif 

signifikan. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

5. Amida Tri Septifany, R. 

Rustam Hidayat dan  

Sri Sulasmi Yati. Analisis 

Pengaruh Inflasi, Tingkat 

Suku Bunga, Nilai Tukar 

Rupiah dan Cadangan 

Devisa Terhadap 

Penanaman Modal Asing 

di Indonesia (Studi pada 

Bank Indonesia Periode 

Tahun 2006-2014). Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB), 

Vol. 25 No. 2, 2015. 

Inflasi, 

Tingkat Suku 

Bunga, Nilai 

Tukar 

Rupiah, 

Penanaman 

Modal Asing 

Cadangan 

Devisa 

Hubungan dan 

pengaruh inflasi dan 

nilai tukar terhadap 

penanaman modal asing 

adalah negatif 

signifikan.  

Hubungan dan 

pengaruh suku bunga 

dan cadangan devisa 

terhadap penanaman 

modal asing adalah 

positif signifikan.  

6. Alghifari Mahdi Igamo. 

Pengaruh Risiko Ekonomi 

Terhadap Penanaman 

Modal Asing di Negara 

Asean (Studi Kasus 

Perbandingan Antara 

Negara Indonesia, 

Malaysia, Singapura, 

Thailand, Filipina, Brunei 

Dan Myanmar). Jurnal 

Ekonomi Pembangunan, 

Vol. 32 

 Inflasi, Nilai 

Tukar, 

Investasi 

Asing 

PDB riil, 

Cadangan 

Devisa 

Hubungan dan 

pengaruh PDB riil dan 

cadangan devisa 

terhadap penanaman 

modal asing secara 

individu adalah positif 

signifikan. Hubungan 

dan pengaruh inflasi 

dan nilai tukar terhadap 

penanaman modal asing 

secara individu adalah 

positif dan tidak 

berpengaruh signifikan.  

7. Eduardus Hena. Faktor-

Faktor Yang 

mempengaruhi Penanaman 

Modal Asing di Indonesia. 

Journal of Information 

System, Applied, 

Management, Accounting 

and Research, Vol. 5 No.2, 

2021 e-ISSN: 2598-8719 

Nilai tukar, 

modal asing 

Tingkat 

diskonto 

Hubungan dan 

pengaruh Nilai tukar 

terhadap penanaman 

modal asing secara 

individu adalah positif 

signifikan. Hubungan 

dan pengaruh Tingkat 

diskonto terhadap 

penanaman modal asing 

secara individu adalah  



55 
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 (Online), p-ISSN: 2598-

800. 

  negatif signifikan. 

Hubungan dan 

pengaruh Nilai tukar 

dan tingkat diskonto 

terhadap penanaman 

modal asing secara 

bersama-sama adalah 

positif signifikan. 

8. Monica Letarisky, 

Darminto dan R. Rustam 

Hidayat. Pengaruh 

Indikator Fundamental 

Makroekonomi Terhadap 

Foreign Direct Investment 

di Indonesia (periode 

Tahun 2004-2013). Jurnal 

Administrasi Bisnis, 

Vol.15 No. 2 2014.  

Inflasi, Nilai 

tukar, 

Penanaman 

modal asing 

langsung 

Tingkat 

Suku b                                      

unga SBI, 

PDB 

Hubungan dan 

pengaruh Tingkat suku 

bunga SBI dan PDB 

terhadap penanaman 

modal asing adalah 

positif dan signifikan. 

Hubungan dan 

pengaruh Inflasi dan 

Nilai tukar terhadap 

penanaman modal asing 

adalah negatif dan tidak 

signifikan.  

9. Syarifudin dan Siti 

Mundiroh. Analisis 

Pengaruh Makro Ekonomi 

dan Risiko Ekonomi 

Terhadap Keputusan 

Investasi Asing di 

Indonesia (Studi pada 

Bank Indonesia periode 

2014-2016). Jurnal 

Disrupsi Bisnis, Vol. 3, 

No. 3 2020 ISSN 2621 – 

797X 

 Inflasi, Kurs, 

Suku bunga, 

pertumbuhan 

ekonomi, 

Investasi 

Asing 

Langsung 

 Hubungan dan pengaruh 

inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, kurs dan suku 

bunga terhadap FDI 

adalah positif dan 

signifikan. 

10. Putri Rahmatul Isti’anah, 

Shintia Tri Utami, Laili 

Ayu Sa’diyah dan Denny 

Oktaviana Radianto. 

Nilai Tukar, 

Investasi 

Langsung 

Asing 

PDB, 

ROA 

Hubungan dan 

pengaruh nilai tukar dan 

PDB terhadap investasi 

langsung asing adalah 

negatif tidak signifikan.  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 Pengaruh Kinerja Makro 

Ekonomi dan Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Pertambangan Terhadap 

Investasi Langsung Asing 

di Indonesia. Jurnal 

Manajemen dan Keuangan, 

Vol. 8 No. 1, 2019 ISSN: 

2615-1316. 

   Hubungan dan 

pengaruh ROA terhadap 

investasi langsung asing 

adalah positif tidak 

signifikan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Asing Langsung 

Jika disuatu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan 

menarik para investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Dalam teori 

Harrod-Domar syarat utama ekonomi suatu negara tumbuh adalah dengan 

mendorong tabungan dan investasi dengan proporsi tertentu dari output total. Untuk 

meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dalam setiap 

periodenya dibutuhkan adanya tambahan investasi sebagai stok modal. Ketika 

pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi akan ditandai dengan pendapatan 

masyarakat yang meningkat, sehingga akan berdampak dengan konsumsi yang 

bertambah juga. Maka hal, ini akan berpengaruh terhadap agregat permintaan yang 

semakin banyak diminati sehingga ketika agregat permintaan yang tinggi akan 

mempengaruhi produksi yang dijual semakin banyak dan akan memberikan 

keuntungan terhadap perusahaan. FDI diyakini menjadi salah satu mesin penggerak 

dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Selain itu, FDI tidak 

hanya menambah sumber daya investasi dan pembentukan modal, tetapi dapat 
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berfungsi sebagai pengembangan teknologi dengan banyak manfaat yang timbul 

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan 

investasi asing langsung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Kartika Dewi dan Nyoman Triaryati 

(2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap 

investasi asing langsung. Hal ini serupa dengan penelitian yang dihasilkan oleh 

Gusti Agung Ayu Ratih Meita Sari dan I Gde Kajeng Baskara (2018) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi 

asing langsung. 

2.2.2 Hubungan Inflasi dengan Investasi Asing Langsung 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang umum secara terus menerus dalam 

jangka waktu tertentu. Ketika suatu negara dengan inflasi yang tinggi, maka akan 

mengakibatkan harga jual produk juga tinggi sementara disisi lain pendapatan 

masyarakat tetap, sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat. Jika 

masyarakat memiliki kemampuan daya beli yang rendah, akan berpengaruh 

terhadap perusahaan karena dengan rendahnya profit yang akan didapatkan oleh 

perusahaan. Inflasi yang naik secara terus menerus akan mempengaruhi penurunan 

investasi asing untuk menanamkan modalnya. Menurut Septifany (2015) 

Ketidakstabilan perekonomian suatu negara dapat menjadi penghalang masuknya 

investasi ke suatu negara. Inflasi yang tinggi menggambarkan bahwa ekonomi 

negara tersebut tidak stabil yang artinya pemerintah negara tersebut gagal dalam 

menyeimbangkan perekonomian. Inflasi dapat menyebabkan tingkat resiko 

kegagalan usaha semakin besar. Selain itu, ketika harga inflasi yang tinggi maka 
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harga beli alat produksi yang akan menjadi investasi juga akan meningkat sehingga 

modal yang dimiliki investor tidak akan sanggup jika harus keluar dari keuntungan 

yang diramalkan. Teori yang menggambarkan inflasi dengan investasi yaitu cost-

push inflation (dorongan biaya) terjadi karena kenaikan biaya produksi yang 

mengakibatkan adanya penurunan penawaran agregat. Kenaikan biaya produksi 

juga akan menaikkan harga. Sehingga hubungan inflasi dengan investasi asing 

langsung adalah negatif 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amida dan Sri 

(2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi asing 

langsung. Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Monica dan R.rustam (2014) 

yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi asing 

langsung.  

2.2.3 Hubungan Tingkat Bunga dengan Investasi Asing Langsung 

Menurut Hasyim (2016:170-171), para investor didorong oleh keinginan 

memperoleh laba dan untuk ini investor membandingkan hasil yang diharapkan dari 

investasi baru dengan biaya yang diperlukan. Dari pandangan para pelaku investor 

suku bunga merupakan biaya. jika investor mendapatkan modal untuk investasi dari 

hasil pinjaman, maka suku bunga merupakan biaya dalam jangka waktu tertentu. 

Ketika tingkat bunga di suatu negara rendah maka akan menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya di negara tersebut. Para investor akan membandingkan dan 

mempertimbangkan return yang akan diterima kembali. Jika keuntungan yang akan 

didapatkan ketika menanamkan modal tunai dengan menabungkan uangnya di bank 

adalah 5% sedangkan jika menanamkan modal langsung seperti hal nya mesin 
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produksi sebesar 8% dalam jangka waktu tertentu, maka investor akan 

menanamkan modalnya berupa investasi asing langsung, begitu pun sebaliknya . 

Menurut teori keynes, hubungan antara suku bunga dengan investasi dapat 

menggunakan konsep Marginal Efficiency of Investment (MEI) dan Marginal 

Efficiency of Capital (MEC). MEI menggambarkan hubungan investasi yang telah 

dilakukan oleh pengusaha dalam jangka waktu tertentu. MEC lebih menekankan 

pada hubungan antara hasil yang diharapkan dari modal yang ditanamkan oleh 

seorang pengusaha. Hubungan tersebut dilakukan untuk usaha-usaha yang 

memiliki tingkat pengembalian modal (rate of return) yang lebih besar 

dibandingkan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan begitu maka hubungan 

tingkat bunga dan investasi asing langsung adalah negatif. 

Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Gusti Agung dan I Gde (2018) 

yang menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa hubungan tingkat bunga dan 

investasi asing langsung negatif. 

2.2.4 Hubungan Nilai Tukar dengan Investasi Asing Langsung 

Nilai tukar merupakan nilai atau harga mata uang yang dinyatakan dalam 

mata uang negara lain. Apabila nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS, 

menguatnya rupiah menyebabkan menariknya minat investor asing di Indonesia 

karena nilai riil yang dimiliki dolar AS juga tinggi. Menurut Amida (2015) 

menyatakan bahwa nilai tukar dapat mempengaruhi investasi dengan berbagai cara 

tergantung motivasi investor asing dengan melihat tujuan investor dalam 

penanaman modalnya. Teori hubungan nilai tukar dan FDI terus berkembang, 

dimana Cushman (1985) berpendapat bahwa risiko yang disesuaikan dengan 
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apresiasi nilai tukar riil dapat menurunkan biaya modal asing dan mendorong FDI. 

Sehingga hubungan antara nilai tukar dengan investasi asing langsung adalah 

positif. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin dan Siti 

(2020) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap investasi 

asing langsung. Penelitian serupa juga yang dilakukan oleh Asri Febriana dan 

Masyhudi (2014) yang menyatakan bahwa nilai tukar terhadap investasi asing 

langsung berpengaruh positif.  

Secara Skematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

2.3  Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan Pustaka dan kajian terhadap penelitian terdahulu 

tentang Investasi asing langsung, maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Pertumbuhan Ekonomi 

Inflasi 

Investasi Asing 

Langsung 
Tingkat Bunga 

Nilai Tukar 
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1. Diduga secara parsial pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar memiliki 

pengaruh positif, sedangkan Tingkat bunga dan inflasi memiliki pengaruh 

negatif terhadap investasi asing langsung di Indonesia tahun 2010-2020.  

2. Diduga secara bersama pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga dan nilai 

tukar berpengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia tahun 2010-

2020. 


