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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Investasi 

Menurut Sukirno (2002) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran 

atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

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

perekonomian. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh 

tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi 

ekonomi kedepan dan faktor-faktor lainnya. 

Mankiw (2007) berpendapat bahwa investasi terdiri dari barang-barang 

yang dibeli untuk penggunaan di masa depan. Investasi dapat dibedakan dalam 

tiga macam yaitu business fixed investment, residential investment, dan inventory 

investment. Business fixed investment mencakup peralatan dan sarana yang 

digunakan perusahaan dalam proses produksinya, sementara residential 

investment meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik 

sendiri maupun yang akan disewakan kembali, sedangkan inventory investment 

adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gudang meliputi bahan baku, 

persediaan barang setengah jadi dan barang jadi. 

Todaro (2000) menyatakan sumber daya yang akan digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang disebut 

sebagai investasi. Jadi investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 

pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli 

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk 
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menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian sehingga investasi disebut juga penanaman modal 

atau pembentukan modal. 

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal 

yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, 

peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang 

diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Investasi 

memainkan dua peran dalam makroekonomi. Pertama, karena volatilitas 

komponen pengeluarannya, perubahan yang besar dalam investasi dapat 

memberikan dampak yang besar terhadap permintaan agregat. Hal ini akan 

mempengaruhi output dan tenaga kerja dalam jangka pendek. Sebagai 

tambahan, investasi menyebabkan akumulasi modal. Pembangunan gedung, 

bangunan dan peralatan akan meningkatkan potensi output nasional dan 

memicu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Dalam ekonomi makro, investasi diartikan sebagai penambahan terhadap 

aset-aset produktif seperti barang-barang modal – barang modal digunakan, 

dibangun atau dalam penyimpanan. Pembelian tanah sempit, rumah atau 

properti lain, dalam ilmu ekonomi, merupakan transaksi keuangan atau investasi 

keuangan, karena ketika seseorang membeli, orang lain berarti menjual. Oleh 

karena itu, investasi dalam makro ekonomi hanya ketika modal riil (real capital) 

terbentuk (Samuelson, 1990). 

 

2.1.2. Fungsi Investasi 

Mankiw (2003) menyebutkan bahwa fungsi investasi mengaitkan jumlah 

investasi atau pada tingkat bunga riil r. Investasi bergantung pada tingkat bunga 

riil karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Fungsi investasi miring ke 
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bawah: ketika tingkat bunga naik, semakain sedikit proyek investasi yang 

menguntungkan, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 2.1 Kurva Fungsi Investasi 

 
Sumber : Mankiw (2003) 

Gambar 2.1 menunjukan kurva fungsi investasi dengan persamaan yang 

mengaitkan investasi pada tingkat bunga riil r, yaitu I = I(r). Fungsi investasi 

ditunjukan pada garis biru yang melengkung dari atas ke bawah, karena 

kuantitas investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga yang menunjukan hubungan 

yang negatif. Menurut Mankiw (2000), jumlah barang-barang modal yang diminta 

bergantung pada tingkat suku bunga yang mengukur biaya dari dana yang 

digunakan dalam rangka pembiayaan investasi tersebut. Diharapkan agar suatu 

proyek investasi dapat memberikan keuntungan, maka dapat dilihat dari hasilnya 

(penerimaan dari kenaikan produksi barang dan jasa masa depan) harus 

melebihi biayanya (pembayaran untuk dana pinjaman). Bila tingkat suku bunga 

meningkat, maka sedikit dari suatu proyek investasi yang dapat memberikan 

keuntungan, sehingga jumlah barang-barang investasi yang diminta akan turun. 

 

2.1.3. Teori Neo Klasik 

Teori neoklasik tentang investasi (neoclassical theory of investment) ini 

merupakan akumulasi kapital optimal. Menurut teori ini, stok kapital yang 

diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa kapital relatif terhadap 
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harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya bergantung pada harga barang-

barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas perusahaan. Jadi, 

menurut teori ini perubahan didalam output akan mengubah atau mempengaruhi, 

baik stok kapital maupun investasi yang diinginkan (Nanga, 2005) 

Teori neo-klasik didasarkan pada pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik 

mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh perusahaan-

perusahaan. Untuk memaksimumkan keuntungannya, setiap perusahaan akan 

menggunakan suatu faktor produksi hingga pada suatu tingkat dimana nilai 

produksi marginalnya sama dengan biaya yang dibelanjakan untuk memperoleh 

satu unit faktor produksi tersebut. Hukum ini bila diaplikasikan pada tenaga kerja 

berarti nilai produksi  marginal seorang tenaga kerja (dinamakan hasil penjualan 

produksi tenaga kerja atau marginal revenue product of labour) adalah sama 

dengan upah tenaga kerja tersebut. Apabila hukum tersebut diaplikasikan pada 

modal, keadaan yang akan memaksimumkan keuntungan modal adalah sama 

dengan biaya untuk memperoleh satu unit tambahan modal (Sukirno, 2007). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memperoleh modal dan 

melakukan investasi adalah suku bunga, depresiasi, pendapatan nasional, 

kebijakan pemerintah (Sukirno, 2007). 

 

2.1.4. Teori Permintaan Agregat 

Pos pendapatan nasional membagi Produk Domestik Bruto (Gross 

Domestik Product) menjadi empat kelompok pengeluaran dan investasi 

merupakan salah satu komponennya. Produk Domestik Bruto merupakan 

penjumlahan dari keempat komponen yang dituliskan dengan persamaan : 

Y = C + I + G + ( X – M )    (2.1) 
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Dimana : 

Y = Pendapatan nasional  C = Konsumsi 

I = Investasi     G = Belanja pemerintah 

X = Ekspor    M = Impor 

Gambar 2.2 Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Sumber: Mankiw (2007) 

Gambar 2.2 menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi yang 

dapat dituliskan dalam fungsi investasi dengan persamaan sebagai berikut : 

I = f(r)     (2.2) 

Tingkat bunga merupakan biaya dari investasi, maka penurunan suku bunga dari 

r1 ke r2 akan meningkatkan jumlah investasi, dengan demikian slope fungsi 

investasi negatif yang ditunjukkan oleh grafik keynessian cross. Pada 

Keynessian cross peningkatan investasi yang terjadi menggeser fungsi 

pengeluaran yang direncanakan (E1) keatas dari E1 ke E2. Pergeseran fungsi 

pengeluaran akan meningkatkan pendapatan (output) dari Y1 ke Y2. Penurunan 

tingkat bunga akan menaikkan investasi yang kemudian berdampak pada 

kenaikan output (pendapatan). 

Y1 Y2 

Y1 Y2 

I1 I2 

r2 
r2 

r1 

r1 

Kurva IS 

E1 

E2 

Keynessian Cross 

Kurva Investasi 

Output, Y 

Output, Y 

Pengeluaran, E Y = E 

E1 = C+I+G+(X-M) 

E2 = C+I+G+(X-M) 

Output, Y 

Suku Bunga, r Suku Bunga, r 
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Kurva IS menghubungkan tingkat bunga dengan pendapatan yang 

berasal dari fungsi investasi dan Keynessian cross. Semakin rendah tingkat 

bunga akan mendorong peningkatan investasi, selanjutnya akan menyebabkan 

meningkatnya pendapatan yang juga berarti terjadi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Jadi adanya peningkatan investasi di suatu negara akan 

mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. 

Pengeluaran untuk konsumsi barang bertujuan untuk menyediakan 

kebutuhan rumah tangga pada saat sekarang, sedangkan pengeluaran untuk 

barang investasi bertujuan untuk meningkatkan standar hidup di tahun-tahun 

yang akan datang. Tetapi belanja investasi ini mempunyai peran yang penting 

tidak hanya pada jangka panjang saja, namun juga pada siklus bisnis jangka 

pendek karena investasi merupakan unsur dari GDP yang paling sering berubah. 

 

2.1.5. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Penanaman 

Modal Asing 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi (BPS, 2015). Menurut Dumairy (2009), penghitungan PDRB dapat 

dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan Produksi. 

Menurut pendekatan produksi PDRB merupakan jumlah nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara 

dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar 

dipilah-pilah menjadi sembilan sektor atau lapangan usaha yaitu (1) pertanian, 

(2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air 
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minum, (5) bangunan, (6) perdagangan, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) 

keuangan, persewaa dan jasa perusahaan, dan lainnya, dan (9) jasa-jasa. 

b. Pendekatan Pendapatan 

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor 

produksiyang turut serta dalam produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka 

waktu setahun. Balas jasa produksi dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa 

tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong 

pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB juga 

mencakup penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah semua 

komponen pendapatan ini per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh 

sebab itu PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari 

nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha. 

c. Pendekatan Pengeluaran 

PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) 

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari 

keuntungan, (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, 

(3) pengeluaran konsumsi pemerintah dan (4) ekspor neto, dalam jangka waktu 

setahun. Peranan pendapatan daerah (PDRB) terhadap investasi sangat 

penting, karena pendapatan yang tinggi akan memperbesar pendapatan 

masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi akan 

memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Tingginya permintaan juga 

akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan mendorong dilakukannya lebih 

banyak investasi. Dengan kata lain, apabila PDRB meningkat maka investasi 

akan bertambah tinggi juga. Dengan demikian investasi mendapat pengaruh dari 

pendapatan daerah (PDRB). 
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Gambar 2.3 Hubungan PDB dan Investasi 

Sumber: Sukirno (2004) 

Dalam gambar 2.3 dapat dilihat bahwa pada pendapatan nasional 

sebesar Y0, besarnya investasi pada I0. Adanya kenaikan pada besarnya 

pendapatan nasional pada Y1 maka investasi akan naik menjadi I1. Adanya 

kenaikan dalam pendapatan nasional yang dapat diwakilkan dengan produk 

domestik bruto riil akan menaikan jumlah investasi baik asing maupun dalam 

negeri langsung ke dalam perekonomian. 

 

2.1.6. Hubungan Ekspor dengan Penanaman Modal Asing 

Penawaran ekspor dipengaruhi oleh penanaman modal asing (PMA). 

Peningkatan PMA secara tidak langsung akan meningkatkan perindustrian. 

Akibatnya, jumlah barang yang diproduksi juga akan meningkat. Hubungan yang 

positif ini memang masih menjadi perdebatan oleh sebagian pengamat. Hal ini 

disebabkan oleh peluang terjadinya penanaman modal asing sangat tergantung 

dan dipengaruhi oleh kebijakan negara penerima (Sarwedi, 2002). 

Hubungan ekspor dengan investasi dinyatakan juga oleh Mankiw (2003) 

dalam bukunya menjelaskan dengan identitas perhitungan pendapatan nasional 

dalam bentuk tabungan dan investasi, yaitu : 

Y = C + I + G + NX    (2.2) 

Dimana dapat diubah menjadi,  

Y – C – G = I + NX    (2.3) 

Investasi 

Pendapatan 
Nasional 
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Dalam pendekatan ini Y – C – G = S, jumlah tabungan pereorangan, Y – T – C, 

dan tabungan masyarakat, T – G, dimana T adalah pajak maka persamaan 

sebelumnya dapat diubah menjadi 

S = I + NX    atau    S – I = NX   (2.4) 

NX merupakan ekspor neto yang terdapat dalam neraca pembayaran, 

sedangkan I merupakan investasi. Maka dapat diketahui besar kecilnya nilai total 

ekspor akan mempengaruhi akan investasi di suatu negara. 

Mankiw (2003) dalam bukunya juga menyatakan bahwa jika suatu negara 

yang menganut perekonomian terbuka memiliki arus modal neto positif yaitu 

dimana jumlah tabungan domestik lebih besar dari jumlah investasi domestik 

maka kelebihan dana dalam perekonomian akan keluar dari perekonomian, 

dalam kata lain maka arus modal akan keluar dari dalam negeri. Tetapi jika suatu 

negara dengan perekonomian terbuka memiliki arus modal neto negatif, maka 

perekonomian mengalami arus modal masuk, atau dalam kata lain investasi 

melebihi tabungan, dan perekonomian membiayai investasi ekstra ini dengan 

meminjam dari luar negeri atau mengharapkan adanya investasi asing langsung 

masuk. 

 

2.1.7. Hubungan Inflasi dengan Penanaman Modal Asing 

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi peningkatan harga umum secara 

terus menerus. Sedangkan tingkat inflasi menggambarkan perubahan harga-

harga dalam suatu tahun tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

inflasi adalah indeks harga konsumen, dengan perhitungan sebagai berikut : 

   (2.5) 

Dimana : 

INFt : Tingkat inflasi pada periode t 
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IHKt : Indeks Harga Konsumen pada periode t 

IHKt-1 : Indeks Harga Konsumen pada periode t-1 

Inflasi secara tidak langsung mempengaruhi penanaman modal asing, 

inflasi yang tinggi membuat harga barang dan jasa menjadi mahal sehingga 

biaya input produksi menjadi meningkat. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha 

harus meningkatkan harga output sehingga daya saing menjadi rendah. Inflasi 

juga mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah, permintaan terhadap 

barang dan jasa menurun, akibatnya kegiatan perdagangan lesu dan investor 

sulit untuk mendapatkan return dan keuntungan. 

 

2.1.8. Hubungan Upah Minimum dengan Penanaman Modal Asing 

Pengertian upah secara umum yaitu adalah pembayaran yang diperoleh 

tenaga kerja sebagai bentuk balas jasa yang disediakan dan diberikan oleh 

tenaga kerja kepada para pengusaha. Menurut peraturan pemerintah No. 8 

tahun 1981 upah dapat diartikan suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan, yang dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan 

suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas 

dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik 

untuk buruh sendiri maupun keluarganya. 

Upah  Minimum  Provinsi  atau  Upah  Minimum  Regional  adalah  suatu 

standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri 

untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam 

lingkungan   usaha atau kerjanya. Pembayaran upah pada prinsipnya diberikan 

dalam bentuk uang. Upah pada dasarnya merupakan suatu imbalan dari 

pengusaha kepada pekerja untuk  sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 
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akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut 

persetujuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Soesanto, 1991). 

Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada, biaya keperluan 

hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang 

mengikat tentang upah minimum pekerja, produktivitas marginal tenaga kerja, 

tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, 

perbedaan jenis pekerjaan. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara 

teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk 

kepentingan produksi. 

Dalam teori dana upah yang di kemukakan oleh John Stuart Mill (2008), 

tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. 

Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu 

jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. 

Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung 

turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran 

tenaga kerja. Keadaan terbalik apabila penawaran tenaga kerja lebih tinggi 

dibandingkan permintaannya maka upah cenderung naik. 

Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah 

dibayarkan dari modal. Karena itu upah dibatasi oleh cadangan modal yang ada 

yang dipersiapkan untuk membayar upah. Jadi upah per kepala dapat dihitung 

dengan membagi keseluruhan modal dengan orang yang bekerja. Upah dapat 

naik karena peningkatan cadangan modal yang dipakai untuk memberi upah 

tenaga kerja atau karena pengurangan jumlah tenaga kerja. Jika upah naik, 

penawaran tenaga kerja juga akan naik. Persaingan antara pekerja tidak hanya 

akan menurunkan upah tetapi juga sebagian buruh kehilangan pekerjaan atau 

terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pendapatan yang diinvestasikan 
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sebagai persekot upah kepada pekerjalah yang menciptakan pekerjaan dan 

bukan pendapatan yang digunakan pada barang-barang konsumen, dimana 

kenaikan konsumsi akan menyebabkan kemerosotan investasi. Jadi, naiknya 

investasi menyebabkan naiknya cadangan upah dan kemajuan teknologi 

(Jhinghan, 2012) 

Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Selain itu 

dengan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 telah ditetapkan tentang 

perlindungan upah sebagai pelaksanaan dari UU No.14 tahun 1969 tentang 

ketemtuan pokok mengenai tenaga kerja yang mengatur perlindungan upah 

secara nasional. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang 

panjang. Pada awalnya Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari 

birokrat, akademisi, buruh dan  pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim 

survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. 

Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap 

representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut 

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah 

minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen 

kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum. 

Seperti telah dikemukakan, bahwa dengan PP No.8 tahun 1981 telah 

ditetapkan tentang perlindungan upah yang pada pokoknya mengatur 

perlindungan upah secara umum yang berpangkal tolak kepada fungsi upah 

yang harus mampu menjamin kelangsungan hidup bagi pekerja dan 

keluarganya. Dalam pertimbangan Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  No.  
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05/Men/1989  disebutkan  bahwa  upah  yang    diterima pekerja merupakan 

faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. 

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat tingkat upah yang belum 

memenuhi kebutuhan minimal pekerja dan keluarganya. Maka dari itu, terdapat 

beberapa ketentuan; upah minimum adalah upah pokok ditambah dengan 

tunjangan tetap dengan ketentuan pokok serendah-rendahnya 75% dari upah 

minimum, upah minimum sub sektoral regional adalah upah minimum yang 

berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah 

tertentu, upah minimum sektoral regional adalah upah minimum yang berlaku 

untuk semua perusahaan pada sekor tertentu dalam daerah tertentu, upah 

minimum regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan 

dalam daerah tertentu. 

 

2.1.9. Hubungan Infrastruktur dengan Penanaman Modal Asing 

Investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

Masuknya investasi ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, salah 

satunya yang menjadi pertimbangan penting adaalh faktor infrastruktur dimana 

infrastruktur dapat mempengaruhi kelancaran distribusi output kepada 

konsumen. Todaro (2000) dalam bukunya menyatakan bahwa tingkat 

ketersediaan infrastruktur disuatu negara adalah faktor penting dan menentukan 

bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. 

The World Bank dalam Sibarani (2002) membagi infrastruktur menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk 

menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (listrik, air, sanitasi, 
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gas), public work (jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor 

transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang). 

b. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan 

rekreasi. 

c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi 

dan koordinasi. 

Penelitian Permana dan Alla (2010) menunjukkan variabel infrastruktur 

termasuk panjang jalan beraspal berpengaruh terhadap investasi. Baiknya 

infrastruktur dalam penelitian ini dilihat dari panjang jalan beraspal atau dalam 

keadaan baik sehingga proses produksi hingga pendistribusian kepada 

konsumen menjadi efisien. Jika keadaan infrastruktur belum mengalami 

perbaikan cenderung mengalami penurunan maka infrastruktur diduga menjadi 

salah satu penyebab rendahnya daya saing dan daya tarik investasi. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Sodik dan Nuryadin (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Determinan Investasi di Daerah Studi Kasus Provinsi di Indonesia” yang 

bertujuan untuk menganalisa wilayah-wilayah yang telah banyak menarik 

investasi asing langsung dengan menggunakan analisa estimasi regresi data 

panel metode fixed effect. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai 

absolut investasi yang terdapat pada setiap daerah atau provinsi yang terdiri dari 

PMA dan PMDN. Sedangkan variabel independennya adalah laju pertumbuhan 

PDRB perkapita daerah atau provinsi, upah minimum provinsi, jumlah daya listrik 

terpasang, kepadatan penduduk dan tingkat keterbukaan ekonomi. Dari hasil 

analisis data menyebutkan bahwa hanya 3 indikator yang signifikan terhadap 

pilihan lokasi berinvestasi, yaitu PDRB, listrik, dan net ekspor, sedangkan tingkat 
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keterbukaan perekonomi daerah (ekspor) memiliki nilai koefisien yang relatif kecil 

sekaligus menunjukan bahwa tingkat keterbukaan perekonomian suatu daerah 

belum begitu besar berperan dalam menarik investor. 

Dalam penelitian Nonemberg dan Mendonca (2001) yang berjudul “The 

Determinants Of Foreign Direct Investment In Developing Countries” penelitian 

ini berisi tentang penentu FDI di negara-negara berkembang dengan 

menggunakan data panel guna menganalisis 38 negara berkembang dari tahun 

1975-2000. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian iniadalah FDI 

dari negara-negara berkembang, sedangkan variabel independennya adalah 

GDP, tingkat pertumbuhan, tingkat pendidikan angkatan kerja, keterbukaan 

ekonomi, tingkat inflasi, tingkat resiko, dan konsumsi energi perkapita. Hasil 

analisatersebut menemukan bahwa ukuran ekonomi yang di proksi dengan GDP 

Mulaelatul Khasanah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Ana lisis 

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 Indonesia yang dilakukan oleh 

Aliyatul Jannah (2010), meyimpulkan Tingkat Suku Bunga Internasional (X1), 

Kurs Dollar Amerika (X2), dan Neraca Perdagangan (X3) PMA di Indonesia (Y). 

Dengan melihat hasil uji signifikansi variabel independen terhadap penanaman 
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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. 

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. 

Sementara itu, dalam penelitian analisis kebijakan moneter kaitannya 

dengan penanaman modal asing, pendekatan Taylor Rule yang dilakukan oleh 

Sri Muwarni (2007), menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang terdapat dalam 

indikator kebijakan moneter seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar 

berperan dalam menjelaskan fluktuasi PMA di Indonesia. Selain itu, dalam 

jangka panjang kontribusi moneter terhadap PMA semakin kuat, karena 

kebijakan moneter memiliki lag yang lama dalam memberikan dampak terhadap 

peningkatan PMA. 
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Menurut penelitian M.Arif Sambodo (2003), pada judul penelitiannya 

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di 

Indonesia” memiliki kesimpulan secara umum faktor yang stabil mempengaruhi 

masuknya penanaman modal asing 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. 

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 2.1:  Matriks Penelitian Terdahulu 

Penelitian Variabel Analisis 
Alat dan Model 

Analisis 
Hasil Analisis 

Analisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

Permintaan 
Investasi di 
Indonesia  

 
Pardamean Lubis 

 
2008 

1. Permintaan 
Investasi 

2. Suku bunga 
dalam negeri 

3. Pendapatan 
nasional 

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.  

 
 
 
 

1. Penanaman 
Modal Asing di 
Batam 

2. PDRB 

 
Ordinary Least 

Square 
(OLS) 

Berdasarkan hasil  
penelitian faktor faktor 
yang mempengaruhi 
investasi asing (PMA) 
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Penelitian Variabel Analisis 
Alat dan Model 

Analisis 
Hasil Analisis 

Analisis  
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 

Penanaman Modal 
Asing (PMA) di 

Batam  
 

Khasanah 
 

2008 

3. Tingkat Inflasi 
4. Upah minimum 

regional Batam 
5. Penerimaan 

pajak Batam 
Kawasan 
Ekonomi Khusus 
atau Special 
Economic Zones 

 
 

PMAt 
= 

α0 + 
α1PDRBt + 

α2RERt + α3INFt 
+ α4UPAHt + 

α5TAXt +KEK + 
et 
 

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.  

Foreign Ownership 
and Employment 

Growth in 
Indonesian 

Manufacturing 
 

Robert E. Lipsey, 
NBER and City 
University of NY 

 
2010  

 

1. PMA  
2. Tenaga kerja  
3. Perusahaan  
4. Milik perusahaan 

asing atau 
perusahaan 
pemerintah 

Ordinary Least 
Square 
(OLS) 

 
ΔInLit = InLit - 

Init-1 =α + 
λPlantit-1 + w 
ownership + 

tYear_dummy + 
ind 

IND_dummyt + + 
RReg_dummy+ 

eit 

Berdasarkan hasil 
penelitian terlihat 

bahwa pertumbuhan 
tenaga kerja di 

Indonesia memiliki 
pertumbuhan lebih  
cepat sekitar 5-10 
persen di banding 
perusahaan yang 

dimiliki oleh investor 
dalam negeri. Ini 

membuktikan bahwa 
peluang kerja lebih 
besar diperusahaan 

miliki luar negeri  

Analisis Kebijakan 
Moneter Kaitannya 

dengan Penanaman 
Modal Asing : 

Pendekatan Taylor 
Rule  

 
Sri Muwarni 2007 

1. Fluktuasi PMA 
2. Inflasi 
3. Tingkat Bunga 
4. Nilai Tukar Pendekatan 

Taylor Rule 

Variabel Inflasi paling 
berperan dalam 

Menjelasan Fluktuasi 
PMA di Indonesia 

dibandingkan dengan 
Tingkat Bunga dan 

Nilai Tukar. 

Analisis 
Kesenjangan 

investasi Asing 
(PMA) di Provinsi 

Sulawesi 
Utara(sebuah 

evaluasi kebijakan 
pemekaran wilayah)  

 
Imamudin Yuliadi 

 
2009 

1. PMA 
2. tingkat bunga  
3. simpanan,  
4. Kurs rupiah 

terhadap dolar 
AS.  

Analisis 
Kesenjangan 

Investasi, 
Analisis Regresi, 

dan Analisis 
Kesenjangan 

Fiskal 
 

Ii = α0 + α1 r + 
α2 Kurs 

Adanya disparitas 
investasi asing di 
Sulawesi Utara. 

Disparitas 
investasi juga 

disebabkan oleh 
perbedaan 

infrastruktur ekonomi 
antarwilayah di 

Indonesia. 

Sumber: Berbagai Sumber diolah 2015 

2.3. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, 

maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan 

dilakukan. Kerangka pemikiran teori tersebut adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 Kerangka Pikir 

 

Sumber: Peneliti (2015) 

Dalam perekonomian terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

penanaman modal asing di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penanaman modal asing di Indonesia dalam penelitian ini adalah produk 

domestik regional bruto, inflasi, ekspor, upah dan infrastruktur. 

 

2.4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. 

Berdasarkan uraian perumusan masalah, teori, konsep, serta kerangka 

pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Produk domestik regional bruto diduga berpengaruh terhadap 

penanaman modal asing di Indonesia. 

2. Inflasi diduga berpengaruh terhadap penanaman modal asing di 

Indonesia. 
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3. Ekspor diduga berpengaruh terhadap penanaman modal asing di 

Indonesia. 

4. Upah pekerja diduga berpengaruh terhadap penanaman modal asing di 

Indonesia. 

5. Infrastruktur diduga berpengaruh terhadap penanaman modal asing di 

Indonesia. 

 


