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MOTTO 

 

“ Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-

orang yang berimu diantara kamu sekalian”. 

-(Q.S Al-Mujadilah: 11)- 

“ Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), 

jika kamu orang-orang yang beriman” 

-(Q.S Al-Imran: 139)- 

“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi seharusnya kamu 

yang mendatangi ilmu” 

-(Imam Malik)- 

“Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain sebab 

kau pun punya kekurangan dan Orang lain pun punya lidah” 

-(Imam Syafi’i)- 

“Tinggalkanlah gengsi hidup berawal dari mimpi” 

-(Bondan Prakoso)- 

“keinginan yang kuat, keyakinan yang tinggi, dan cara yang benar 

akan membuka jalan menuju kesuksesan” 

-(Ary Ginanjar Agustian)- 
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DAMPAK INTEGRASI EKONOMI TERHADAP FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT ASEAN 2008-2017 

 

Oleh: 

Ambar Novita Sari 15313289 

Abstrak: Integrasi ekonomi merupakan kawasan yang telah dibebaskan yaitu tidak 

ada batasan antar negara sehingga dapat melakukan perdagangan tanpa adanya 

hambatan karena adanya kebijakan komersial yang menghapuskan dan 

meminimalkan hambatan-hambatan yang ada. Integrasi ekonomi memiliki dampak 

yang baik bagi negara anggota. Dengan adanya integrasi ekonomi maka dapat 

mendorong negara untuk meningkatkan daya saing negaranya sehingga dapat 

memperoleh peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui dampak dari adanya integrasi ekonomi di kawasan ASEAN terhadap 

Foreign Direct Investment di Negara yang merupakan anggota ASEAN. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu Foreign Direct Investment, 

Populasi, Gross Domestic Product, Net Export dan Exchange Rate tahun 2008-

2017. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel Populasi, Gross Domestic 

Product, Net Export, dan Exchange Rate berpengaruh signifikan terhadap Foreign 

Direct Investment. Sedangkan, secara parsial variabel populasi dan Gross Domestic 

Product berpengaruh signifikan terhadap Foreign Direct Investment dan variabel 

Net Export dan Exchange Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap Foreign 

Direct Investment.  

Kata kunci : Integrasi Ekonomi, FDI, Populasi, GDP, net export, exchange rate 

Abstract : Economic integration is a released area, namely there are no boundaries 

among countries. Thus, trade can be held without barriers because there are 

commercial policy that eliminate and minimize existing barriers. Economic 

integration has positive impact for members countries. The presence of economic 

integration can encourage countries to increase competitiveness, thus welfare on 

those countries can be increasing. This study aims to know the effect of economic 

integration on Foreign Direct Investment in ASEAN members countries. The 

research employs secondary data, namely foreign direct investment, population, 

Gross Domestic Product, Net Export and exchange Rate over the period of 2008-

2017. This research applys the panel data analysis method. The results of this study 

show simultaneously variable population, Gross Domestic Product, Net Export, 

and Exchange Rate have a significant effect on Foreign Direct Investment. Whereas 

variable Net Export and Exchange Rate have an insignificant effect on Foreign 

Direct Investment. 

Keywords: Economic Integration, Foreign Direct Investment, Gross Domestic 

Product, net eksport, exchange rate
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Teori Integrasi ekonomi menfokuskan pada kebijakan komersial yang 

meminimalkan atau menghapuskan hambatan-hambatan dalam kerja sama 

pada bidang perdagangan internasional antar negara anggota yang telah 

menyepakati kebijakan tersebut. Kebijakan adanya integrasi ekonomi hanya 

berlaku untuk negara-negara anggota saja. Menurut Achsani (2008) Integrasi 

ekonomi merupakan suatu kawasan ekonomi  tanpa adanya batasan antar 

negara anggota yang dapat bebas melakukan perdagangan tanpa adanya 

hambatan. Integrasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

serta dapat mengoptimalkan tingkat kegunaan barang dan jasa antar negara-

negara anggota. Organisasi yang berkaitan dengan Ekonomi dan Kebijakan 

ketatanegaraan yang berkaitan dengan kondisi geografis di kawasan Asia 

Tenggara adalah Asocciation of Southeast Asian Nation. 

ASEAN (Asocciation of Southeast Asian Nations) merupakan 

organisasi negara-negara Asia Tenggara yang bekerja sama untuk 

mewujudkan integrasi ekonomi ekonomi negara ASEAN. ASEAN berdiri 

pada tanggal 08 Agustus 1967 yang beranggotakan Indonesia, Filipina, 

Thailand, Singapura, Malaysia. Kelima negara tersebut adalah 5 negara 

pertama yang termasuk dalam anggota ASEAN yang menandatangani 

deklarasi Bangkok. Saat ini, ASEAN sudah beranggotakan 11 negara 
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anggota, dengan bergabunganya negara Brunnei Darussalam pada tahun 

1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, 

Kamboja pada tahun 1999, dan yang belum lama bergabung adalah Timor 

Leste. Pada tahun 1992, para petinggi ASEAN mengupayakan liberalisasi 

dengan mendirikan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Perjanjian AFTA 

bertujuan untuk meminimalkan tarif pada produk, menghapuskan hambatan 

non-tarif maupun pembatasan pada lintas batas lainnya. Dan pada tahun 2015 

berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai bentuk integrasi 

ekonomi negara-negara ASEAN. 

Sejak ASEAN berdiri, setiap negara yang bergabung dengan 

ASEAN maka harus mengikuti kebijakan atau langkah untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi ASEAN dan perekonomian Internasional. salah satu 

inisiatif ASEAN dalam memajukan perekonomian adalah dengan 

melakukan Asean Free Trade Area (AFTA) sehingga dapat membentuk 

sebuah integrasi ekonomi regional sesama anggota ASEAN. Dengan AFTA 

diharapkan dapat memperbaiki maupun meningkatkan perekonomian 

dengan bebasnya arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil 

dalam memasuki pasar ASEAN dan dapat menjadikan ASEAN sebagai 

pasar tunggal. Berbagai peluang dan tantangan harus dihadapi oleh semua 

negara anggota ASEAN agar mampu meningkatkan daya saing dengan 

melakukan investasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerja 

sama antar anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota 
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ASEAN dilakukan dengan berbagai macam aktivitas. Aktivitas yang 

dilakukan misalkan dengan melakukan perdagangan internasional dan 

melakukan investasi. Aktivitas perdagangan internasional seperti 

melakukan ekspor dan impor, Foreign Direct Investment, dan aktivitas 

lainnya.  

Sejak tahun 1967, integrasi ekonomi ASEAN telah dimulai yang 

berkaitan dengan bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Langkah awal 

yang dilakukan adalah dengan mendirikan organisasi yang dibentuk untuk 

tujuan kerjasama perdagangan bebas sesama anggota ASEAN. ASEAN 

Free Trade Area merupakan organisasi kerja sama yang berdiri pada tahun 

1992 yang merupakan langkah awal dalam integrasi ekonomi ASEAN. 

Akan tetapi, banyak yang menilai bahwa ASEAN Free Trade Area tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan volume perdagangan dan investasi di 

ASEAN. Beberapa penelitian telah dilakukan dan menyimpulkan bahwa 

ASEAN Free Trade Area belum dapat meningkatkan volume perdagangan 

sesama anggota ASEAN, karena sumber daya yang ada di negara-negara 

ASEAN. 

Integrasi ekonomi memiliki tujuan untuk negara-negara yang 

merupakan anggota maupun non anggota. Dasar dari integrasi ekonomi 

yaitu untuk meminimalkan hambatan atau mentiadakan hambatan yang ada 

dalam perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara anggota 

maupun non anggota yang bera di wilayah tertentu sehingga dapat 

meningkatkan arus bebas dari barang dan jasa yang keluar masuk melewati 
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batas negara dari negara anggita dengan harapan untuk meningkatkan arus 

perdagangan. Peningkatan perdagangan akan mendorong suatu negara 

untuk meningkatkan produksi, efisiensi produksi, memperluas kesempatan 

kerja, dan dapat menurunkan biaya produksi sehingga mampu 

meningkatkan daya saing produk yang akan berdampak pada peningkatan 

taraf  kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adanya integrasi 

ekonomi diharapkan dapat mengerakkan dan memudahkan arus penanaman 

modal (investasi) yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain, baik dari 

negara anggota yang terintegrasi maupun negara non anggota yang dapat 

meningkatkan investasi dan akan meningkatkan pendapatan negara maupun 

meningkatkan perdagangan antara negara yang satu dengan negara yang 

lainnya. 

Penanaman modal langsung (Foreign Direct Invesment) merupakan 

investasi berupa modal yang bergerak pada lingkup internasional dengan 

perusahaan memperluas jaringan bisnis usahanya atau mendirikan usaha di 

negara lain. Dalam penanaman modal asing tidak hanya dalam perpindahan 

sumber daya akan tetapi juga kontrol terhadap pihak yang memiliki modal. 

Sehingga, anak perusahaan menjadi bagian struktur perusahaan induknya. 

Dapat disimpulkan bahwa anak perusahaan merupakan perpanjangan dari 

perusahaan induknya (Krugman, 2004: 214).  Pertumbuhan ekonomi 

berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh suatu negara. Hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi adalah positif. 

Meningkatnya pertumbuhan pendapatan nasional maka akan 
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mempengaruhi pendapatan masyarakat yang juga akan meningkat, dengan 

meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan mempengaruhi 

permintaan barang dan jasa perusahaan. Sehingga perusahaan akan 

memperoleh keuntungan, dari keuntungan tersebut akan mendorong suatu 

perusahaan untuk melakukan investasi (Sukirno, 2015). 

Tabel 1.1 

Data Nilai Foreign Direct Investment yang masuk di Negara 

Anggota ASEAN (dalam Milyar US$) 

NEGARA 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

2015 2016 2017 

Brunei Darussalam 0.17 -0.15 0.47 

Cambodia 1.70 2.29 2.78 

Indonesia 19.78 4.54 22.08 

Lao PDR 1.42 1.00 0.81 

Malaysia 9.86 13.47 9.51 

Myanmar 4.08 3.28 4.68 

Philippines 5.64 8.28 10.05 

Singapore 70.60 74.25 63.63 

Thailand 8.93 3.06 9.10 

Viet Nam 11.80 12.60 14.10 

ASEAN 133.98 122.62 137.22 

Sumber : Worldbank.org  

 

Pada tabel 1.1 merupakan data Foreign Direct Investment negara 

anggota ASEAN tahun 2015 hingga tahun 2017. Secara keseluruhan 

negara-negara anggota ASEAN mengalami kenaikan. Namun jika dilihat 

dari total Foreign Direct Investment ASEAN pada tahun 2016 total Foreign 

Direct Investment mengalami penurunan dibanding pada tahun 2015. 
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Penurunan yang terjadi relatif banyak, kemudian pada tahun 2017 Foreign 

Direct Investment mengalami kenaikan kembali. Kenaikan yang terjadi 

cukup drastis karena tingginya Foreign Direct Investment lebih besar 

dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016. Foreign Direct Investment yang 

terbesar dilakukan oleh negara Singapore dan negara paling sedikit yang 

melakukan Foreign Direct Investment adalah negara Brunnei Darussalam. 

Pada tabel 1.1 nilai Foreign Direct Investment di negara-negara 

anggota ASEAN walaupun mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016 

masih bernilai Positif, hanya 1 negara saja yang nilai Foreign Direct 

Investmentnya bernilai negatif yaitu Brunnei Darussalam. Nilai Foreign 

Direct Investment positif berarti bahwa Foreign Direct Investment berarti 

bahwa pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan pemasukan. 

Sedangkan, jika nilai Foreign Direct Investment bernilai negatif artinya 

bahwa pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. 

Pemasukan dari Foreign Direct Investment seperti saham, pinjaman, dan 

privatisasi perusahaan milik negara, dan asset recovery yang dibeli oleh 

negara lain. Pengeluaran berupa pembayaran pokok pinjaman dari 

perusahaan yang melakukan Foreign Direct Investment dari perusahaan 

induk yang berada di luar negeri. 

Nilai Foreign Direct Investment Brunnei Darussalam pada tahun 

2016 mengalami penurunan yang sangat ekstrim sehingga bernilai negatif 

disebabkan karena menurunnya produksi minyak lokal dan harga minyak 

dunia juga ikut menurun (Puspitarini, 2015). Brunnei Darussalam 
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merupakan negara yang komoditas minyak menyumbang sekitar 45% 

perekonomian negaranya, dan komoditas minyak ini memiliki daya tarik 

bagi investor asing. Ketika harga minyak dunia mengalami penurunan maka 

akan berdampak pada perekonomian Brunnei Darussalam yang juga akan 

mengalami penurunan. 

Pada tahun 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 

berlaku, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dibentuk sebagai bentuk 

integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Dimana sejak dimulainya MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN) dimanfaatkan oleh negara-negara anggota 

ASEAN untuk meningkatkan daya saing sehingga negaranya mampu untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. Pada tahun 2016 adalah tahun dimana 

Foreign Direct Investment secara keseluruhan mengalami menurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya 2015. Namun, jika dilihat antar negara 

banyak yang mengalami menurunan hanya beberapa negara yang 

mengalami kenaikan Foreign Direct Investmentnya. Brunnei Darussalam 

mengalami penurunan hingga Foreign Direct Investmennya menunjukkan 

angka negative cukup tinggi, akan tetapi pada tahun 2016 Brunnei kembali 

meningkatkan Foreign Direct Investment sehingga tidak negative. 

Tingkat Foreign Direct Investment ASEAN yang mengalami naik-

turun pada setiap tahunnya di iringi dengan bertambahnya jumlah 

penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu perekonomian 

diharapkan dapat menghasilkan output yang lebih banyak sehingga 

berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 



 
 
 

8 
 

sehingga pertumbuhan penduduk diharapkan sebagai Investasi sumber daya 

manusia yang kedepannya dapat meningkatkan produksi output yang akan 

meningkatkan Gross Domestic Product negara. Berikut adalah data jumlah 

penduduk dari tahun 2015-2017 di 10 negara anggota ASEAN.  

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk tahun 2015-2017 

Sumber : World Bank 

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah penduduk di 10 Negara ASEAN 

pada tahun 2015-2017 dalam satuan jiwa. Dapat dilihat bahwa setiap 

tahunnya jumlah penduduk mengalami kenaikan yang signifikan dari 

masing-masing negara. Jumlah penduduk yang tertinggi adalah jumlah 

penduduk Indonesia dan jumlah penduduk yang terendah adalah Brunnei 

Darussalam. Secara kesuluruhan jumlah penduduk di 10 negara ASEAN 

mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017.  

NEGARA 
POPULASI 

2015 2016 2017 

Brunei Darussalam 417,542 423,196 428,697 

Cambodia 15,517,635 15,762,370 16,005,373 

Indonesia 258,162,113 261,115,456 263,991,379 

Lao PDR 6,663,967 6,758,353 6,858,160 

Malaysia 30,723,155 31,187,265 31,624,264 

Myanmar 52,403,669 52,885,223 53,370,609 

Philippines 101,716,359 103,320,222 104,918,090 

Singapore 5,535,002 5,607,283 5,612,253 

Thailand 68,657,600 68,863,514 69,037,513 

Viet Nam 93,571,567 94,569,072 95,540,800 

ASEAN 633,368,609 640,491,954 647,387,138 
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Dengan adanya Foreign Direct Investment di harapkan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi 

suatu negara dapat dilihat melalui GDP ( Gross Domestic Product), nilai 

Gross Domestic Product ini dapat digunakan untuk membandingkan 

pertumbuhan ekonomi masing-masing negara yang dilihat dari barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh suatu negara.  Berikut adalah Gross Domestic 

Product dari 10 Negara ASEAN : 

Tabel 1.3 

Gross Domestic Product Percapita 10 Negara ASEAN 

(Milyar US$) 

NEGARA 
Gross Domestic Product 

2015 2016 2017 

 Brunei Darussalam  12.93 11.40 12.13 

 Cambodia  18.05 20.02 22.16 

 Indonesia  860.85 932.26 1,015.54 

 Lao PDR  14.39 15.81 16.85 

 Malaysia  296.43 296.54 314.50 

 Myanmar  59.69 63.23 69.32 

 Philippines  292.77 304.89 313.60 

 Singapore  304.10 309.76 323.91 

 Thailand  401.40 411.76 455.22 

 Viet Nam  193.24 205.28 223.86 

 ASEAN  2,453.86 2,570.92 2,767.09 

Sumber : World Bank data 

 Tabel 1.3 menunjukkan Gross Domestic Product di 10 negara 

anggota ASEAN pada tahun 2015-2017 dalam satuan US$. Gross Domestic 

Product tertinggi dari tahun 2015-2017 adalah Indonesia 1015.54 milyar 

US$ pada tahun 2017. Dan nilai Gross Domestic Product  terendah adalah 
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Brunnei Darussalam sebesar 11.4 milyar US$  pada tahun 2016. Pada tahun 

2016 Brunnei mengalami penurunan perekonomiannya yang disebabkan 

karena anjloknya harga minyak dunia, sedangkan minyak merupakan 

komoditas unggulan Brunnei yang menyumbang hampir 50% pertumbuhan 

ekonomi Brunnei Darussalam.  

 Salah satu Indikator dalam perekonomian adalah Impor dan Ekspor. 

Dimana setiap negara mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. 

Kebutuhan negara yang berbeda-beda belum tentu dapat di produksi oleh 

negara itu sendiri. Sehingga, harus melakukan impor untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak dapat di produksi oleh negara itu sendiri. Sedangkan 

negara yang mampu memproduksi lebih banyak barang dapat melakukan 

kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Ekspor merupakan produksi akan barang dan jasa 

yang di hasilkan oleh pabrik dalam negeri, setelah lulus standard maka 

produk tersebut dapat dijual ke pasar luar negeri (Mankiw, 2018; 194) 

sedangkan Impor merupakan produksi barang dan jasa yang dilakukan di 

luar negeri kemudian dibeli dan di pasarkan di pasar domestik (Mankiw, 

2018;194). 

 Indikator lain dalam perekonomian adalah Exchange Rate. 

Exchange Rate merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya 

Foreign Direct Investment. Exchange Rate merupakan harga dari suatu 

mata uang terhadap nilai mata uang negara lainnya, nilai mata uang yang 

naik disebut dengan apresiasi, sedangkan rendahnya nilai mata uang disebut 
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dengan depresiasi (Salvator, 1997). Saat ini Dollar merupakan nilai mata 

uang yang digunakan secara luas di belahan dunia. Tinggi rendahnya nilai 

tukar mata uang setiap negara terhadap nilai mata uang Dollar dapat 

menentukan Foreign Direct Investment. Nilai tukar yang mengalami 

fluktuasi dan tidak menunjukkan bahwa nilai tukar tersebut mengalami 

kestabilan maka akan berdampak pada perekonomian suatu negara yang 

akan semakin memburuk (Tambunan, 2015).  

Saat ini, Integrasi Ekonomi semakin ditingkatkan oleh negara-

negara diseluruh dunia terutama ASEAN yang ingin menjadikan ASEAN 

sebagai pasar tunggal. Berbagai upaya dilakukan guna untuk mengapai 

sebuah tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN. 

Berbagai kebijakan yang berbeda-beda dari setiap negara agar dapat 

meningkatkan daya saing untuk menghadapi pasar bebas. Investasi saat ini 

sangat begitu menarik untuk dibahas. Dimana dengan investasi mampu 

memperoleh keuntungan yang menjanjikan. Sehingga, negara-negara 

berkompetisi untuk melakukan investasi agar dapat meningkatkan 

perolehan negara. Integrasi ekonomi merupakan salah satu upaya dalam 

kebijakan yang digunakan ASEAN untuk mempererat kerjasama dan 

meningkatkan perekonomian dari masing-masing negara dari anggota 

ASEAN. Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

menulis penelitian yang berjudul “DAMPAK INTEGRASI EKONOMI 

TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT ASEAN TAHUN 2008-

2017” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dari permasalahan dalam 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh populasi terhadap FDI (Foreign Direct 

Investment) di kawasan Integrasi Ekonomi ASEAN? 

2. Bagaimana pengaruh GDP (Gross Domestic Product) terhadap FDI 

(Foreign Direct Investment) di kawasan Integrasi Ekonomi 

ASEAN? 

3. Bagaimana pengaruh Ekspor neto terhadap FDI (Foreign Direct 

Investment) di kawasan Integrasi Ekonomi ASEAN? 

4. Bagaimana pengaruh exchange rate terhadap FDI (Foreign Direct 

Investment) di kawasan Integrasi Ekonomi ASEAN? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh populasi terhadap FDI (Foreign 

Direct Investment) di kawasan Integrasi Ekonomi ASEAN. 

2. Untuk menganalisis pengaruh GDP (Gross Domestic Product) 

terhadap FDI (Foreign Direct Investment) di kawasan Integrasi 

Ekonomi ASEAN. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Ekspor neto  terhadap FDI (Foreign 

Direct Investment) di kawasan Integrasi Ekonomi ASEAN. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh exchange rate terhadap FDI (Foreign 

Direct Investment) di kawasan Integrasi Ekonomi ASEAN. 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan diinginkan dapat bermanfaat dan berperan 

bagi penulis dan pihak yang lainnya yang mempunyai kepentingan dalam 

penelitian ini: 

1. Untuk penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia dan diharapkan penulis dapat memahami dan mengerti 

dampak dari adanya integrasi ekonomi ASEAN terhadap Foreign 

Direct Investment. 

2. Untuk dunia pengetahuan, penelitian yang dilakukan ini diharapkan 

dapat menjadi sumbangan pemikiran ataupun study banding bagi 

pihak yang telah atau akan melakukan penelitian sejenis dengan 

penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk memperluas dan meningkatkan wawasan yang membentuk 

mental bekal untuk memasuki dunia lapangan pekerjaan. 

3. Untuk Pemerintah, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 

menjadi masukan dan meningkatkan kekuatan untuk meningkatkan 

daya saing global sehingga mampu bersaing dan meningkat 

investasi agar dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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1.5.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan menguraikan mengenai Bagian bab yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini, yang dirinci secara singkat sebagai berikut : 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai sub-bab yaitu latar belakang 

dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah dari penelitian yang 

dilakukan, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian 

yang dilakukan, dan sistematika penulisan penelitian yang akan dijelaskan 

dengan ringkas. 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDADAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan mengenai sub-bab yang terdiri dari kajian

 pustaka, landasan teori dan hipotesis yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Kajian Pustaka 

Pada bagian kajian pustaka ini berisi tentang 

pendokumentasian dan pengkajian dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan terlebih dahulu yang berkaitan atau berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan sehingga akan menjadi bahan acuan dalam 

penelitian yang dilakukan ini.  

2. Landasan Teori 

Pada bagian landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang 

akan digunakan dalam penelitian sebagai acuan untuk mendekati 

permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori berfungsi untuk 
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memberikan diskusi secara lengkap sehingga akan dapat 

mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang diteliti.  

3. Hipotesis 

Pada bagian hipotesis ini berisi mengenai jawaban sementara 

atau perkiraan mengenai rumusan masalah dengan penelitian 

terdahulu dan dengan teori yang ada, sehingga hipotesis yang 

disusun adalah pernyataan sementara yang menjawab pertanyaan 

pada rumusan masalah. 

 

Secara keseluruhan bab kajian pustaka dan landasan teori ini 

membahas mengenai kajian pustaka, landasan teori dari variabel 

yang digunakan dalam penelitian, dan hipotesis yang digunakan. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data yang digunakan, definisi operasional dari variabel, dan metode analisis 

dalam penelitian.  

BAB IV. HASIL, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai diskripsi data, pengujian hipotesis yang 

telah dibuat, pembahasan, dan hasil penelitian serta penjelasannya. 

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan yang 

dilaksanakan dalam penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

Ridwan (2009) telah melakukan penelitian mengenai Dampak 

Integrasi Ekonomi di Kawasan ASEAN: Analisis Model Gravitasi dengan 

model Gravitasi untuk menganalisis bagaimana dampak dari adanya 

integrasi ekonomi terhadap kreasi dan perdagangan dengan menggunakan 

Software ekonometrika Eviews 5.1 dan Stata 10. Jenis data yang digunakan 

data sekunder time series dan crossection yang digabungkan sehingga 

menjadi data panel. Variabel yang digunakan adalah FDI sebagai variabel 

dependen, sedangkan variabel independennya adalah peningkatan 

pertumbuhan ekonomi (GDP), Pertumbuhan penduduk (POP), Interest Rate 

(IR), Tingkat Tarif (TAX), Variabel Jarak (DIST). Dari variabel-variabel 

tersebut diambil dari negara-negara Home country (Amerika Serikat, 

Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Swiss dan Australia) sebagai 

sumber FDI terbesar dan Host Country ( ASEAN-5, NAFTA, EU-15,China, 

Korea Selatan, India). Hasil penelitian ini semua variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu FDI negara-

negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi (GDP) negara-negara home country 

meningkatkan arus FDI ke negara-negara host country yang terintegrasi. 

Pertumbuhan penduduk (POP) di negara-negara home country dan host 

country berpengaruh signifikan terhadap FDI. Variabel interest Rate (IR) 

berpengaruh signifikan positif terhadap arus FDI ke negara-negara host 
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country. Variabel Tarif Host Country (TAX) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap FDI. Variabel jarak (DIST) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap FDI negara-negara home country ke negara host country. 

Astrid Mutiara Ruth dan Syofriza Syofyan (2014) telah melakukan 

penelitian mengenai Faktor Penentu Foreign Direct Investment di ASEAN-

7; Analisis Data Panel, 2000-2012. Dalam penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data panel 

dengan jenis Balanced panel tahun 2000-2012. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu sofware STATA 11. Variabel yang di ujikan ada 

dua jenis variabel, variabel terikat (dependent variabel) yaitu FDI (Foreign 

Direct Investment) dan variabel bebas (Independent variabel) yaitu Gross 

Domestic Product, tingkat inflasi, market size, tingkat suku bunga, Trade 

openness, dan tingkat depresiasi nilai tukar. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah  penelitian tersebut menggunakan model terbaik yang dihasilkan dari 

uji hausman yaitu data panel Fixed Effect. Secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap FDI (Foreign Direct 

Investment). Tingkat depresiasi nilai tukar berpengaruh positif terhadap FDI 

(Foreign Direct Investment) akan tetapi tidak signifikan, variabel trade 

openness berpengaruh signifikan positif terhadap FDI (Foreign Direct 

Investment), variabel pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) 

berpengaruh signifikan positif terhadap variabel FDI (Foreign Direct 

Investment), variabel tingkat inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

variabel FDI (Foreign Direct Invesment), dan variabel tingkat suku bunga 
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berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel FDI (Foreign Direct 

Investment). 

Ach. Habibi dan Wahyu Hidayat R (2017) telah melakukan 

penelitian mengenai Analisis Pengaruh Economic Freedom terhadap 

Foreign Direct Investment di Negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan 

jenis pendekatan kuantitaf  dengan teknik pengumpulan data dokumentasi 

dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dengan menggunakan 

data panel  dengan obyek penelitian 9 negara anggota ASEAN yaitu 

Kamboja, Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, 

Laos, Filipina dari tahun 2004 hingga 2015. Pengolahan data dibantu 

dengan alat sofware pengolah data Eviews 4.1. Variabel yang diuji dalam 

penelitian ini ada dua jenis variabel yaitu variabel dependen adalah FDI 

(Foreign Direct Investment) dan variabel independennya adalah Trade 

freedoom dan Tax Burden. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap FDI (Foreign 

Direct Investment). Variabel Trade freedom berpengaruh signifikan positif 

terhadap FDI (Foreign Direct Investment), variabel Tax burden 

berpengaruh signifikan positif terhadap FDI (Foreign Direct Investment), 

Koefisien determinasi nilainya 0,769 yang menunjukkan bahwa 76,9% 

variabel Foreign Direct Investment dapat dijelaskan oleh variabel 

independen dan sisanya di jelaskan oleh variabel lain diluar model.  
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Nizar Eko Fachrulloh dan Muhammad Kholid Marwadi (2018) telah 

melakukan penelitian mengenai Analisis Determinan Foreign Direct 

Investment di Negara Emerging Market Asia periode 2011-2015. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah explanatory dengan tipe causal research 

dengan menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang terdiri dari data timeseries dan data crossection yang di 

gabungkan sehingga menjadi data panel. Number of crossectionnya adalah 

9 negara emerging market Asia tahun 2011-2015. Data diperoleh dari 

berbagai sumber publikasi resmi yaitu situs UNCTAD, IMF, World Bank, 

KPMG dan dokumen publiasi The Global Competitiveness Report. 

Pengolahan data menggunakan alat bandu sofware eviews 10. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah FDI 

(Foreign Direct Investment) dan variabel independennya yaitu Market size, 

Trade Openness, Tax Rate, Interest Rate, Political Risk, infrastructure, 

Human Capital. Dan hasil dari penelitian ini adalah model terbaik adalah 

model fixed effect, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

terhadap FDI (Foreign Direct Investment). Uji Adjusted R-squared adalah 

95,96% variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, dan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Market size, Trade 

Openness, Infrastruktur berpengaruh signifikan positif terhadap FDI ( 

Foreign Direct Investment). Tax Rate, Interest Rate berpengaruh negatif 

terhadap FDI (Foreign Direct Investment). Sedangkan political risk tidak 
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signifikan terhadap FDI (Foreign Direct Investment), Human Capital tidak 

berpengaruh terhadap FDI (Foreign Direct Investment).  

Aya Shopia dan Sri Sulasmiyati (2018) telah melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Foreign Direct Investment, Ekspor, dan Utang Luar 

Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (Studi pada Produk 

Domestik Bruto Indonesia, Malaysia, dan Thailand Periode tahun 2007-

2016). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan data timeseries. Data diperoleh dari publikasi data World 

Bank. Menggunakan teknik sampling yaitu teknik non probability sampling. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah 

pertumbuhan ekonomi (GDP) dengan Y1 Indonesia, Y2 Malaysia, Y3 

Thailand dan variabel independennya adalah FDI (Foreign Direct 

Investment), ekspor, dan utang luar negeri. Hasil dari penelitian ini adalah 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen. FDI (Foreign Direct Investment) berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetapi FDI (Foreign Direct 

Investment) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia 

dan Thailand. Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Utang luar 

negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan Malaysia, sedangkan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand.  
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Alghifari Mahdi Igamo (2015) telah melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Resiko Ekonomi terhadap Penanaman Modal Asing di Negara 

ASEAN (Studi Kasus Pertandingan antara Negara Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Thailand, Filippina, Brunei dan Myanmar). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder laporan tahunan 

pertumbuhan PDB rill, inflasi, nilai tukar, cadangan devisa, dan penanaman 

modal asing tahun 2004 hingga 2013. Metode analisis yang digunakan 

regresi data panel diuji dengan menggunakan software eviews, variabel 

dependennya adalah penanaman modal asing (PMA) dan variabel 

independennya adalah Pertumbuhan PDB rill, Inflasi, Nilai Tukar, 

Cadangan Devisa. Hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi 

data panel bahwa secara bersama-sama variabel PDB rill, Inflasi, Nilai 

tukar, dan cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap penanaman 

modal asin di wilayah ASEAN. Variabel PDB rill berpengaruh signifikan 

terhadap penanaman modal asing, variabel inflasi tidak berpengaruh 

terhadap penanaman modal asing, variabel nilai tukar tidak berpengaruh 

terhadap penanaman modal asing, cadangan devisa berpengaruh signifikan 

terhadap penanaman modal asing.  

Mutiara Pratiwi dan Dr. Murni Daulay, SE, M.Si (2015) telah 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh MEA 2015 terhadap Integrasi 

Pada Sistem Perdagangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan 

analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan regresi 

logaritma berganda dengan aplikasi sofware eviews 5.1, variabel 
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dependennya adalah GDP Indonesia di ASEAN (Y) dan variabel 

indepennya adalah total pengeluaran konsumsi Indonesia (CONS), total 

pengeluaran Investasi (INVS), Ekspor Indonesia intra dan Ekstra ke 

ASEAN (X), dan Impor Indonesia intra dan Ekstra dari ASEAN. Hasil 

penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi logaritma berganda 

bahwa ada pengaruh positif antara variabel Ekspor (X) dengan GDP, 

terdapat pengaruh negatif antara variabel Impor (M) dengan GDP.  

Fredica dan Ratna Juwita (2012) telah melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh UMP, Ekspor, dan Kurs Dollar terhadap Investasi 

Asing Langsung di Indonesia Periode 2007-2012. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Ekspor, Kurs Dollar, dan Investasi Langsung Indonesia per 

semester dari tahun 2007 hingga 2012. Metode analisis diuji dengan 

menggunakan Software SPSS 17. Tahapan pengujian yang dilakukan yaitu 

uji asumsi klasik, korelasi berganda, regresi linier berganda, dan uji 

hipotesis. Variabel dependennya adalah Investasi Asing Langsung (FDI), 

dan variabel independennya adalah Upah minimum provinsi, ekspor, dan 

kurs dollar (KD). Hasil penelitian berdasarkan uji regresi linier berganda 

berdasarkan uji F menunjukkan bahwa UMP, Ekspor, dan kurs dollar secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung 

Indonesia. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa UMP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Investasi Asing Langsung, ekspor berpengaruh 
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signifikan terhadap Investasi Asing Langsung, Kurs Dollar tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung.  

Perbedaaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu variabel dan metode analisis yang digunakan. Dalam 

penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen dan 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Foreign Direct 

Investment, dan variabel indepedennya adalah Populasi, Gross Domestic 

Product, Net Export, dan Exchange Rate. Pada penelitian sebelumnya 

variabel independen yang digunakan adalah Gross Domestic Product, 

Pertumbuhan penduduk (Populasi), Interest Rate, Tingkat Tarif (Pajak), 

Jarak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data panel dan pada penelitian sebelumnya adalah metode analisis 

gravitasi.  

2.2. Landasan Teori 

 2.2.1.  Teori Integrasi Ekonomi 

Integrasi ekonomi merupakan sebuah langkah yang di 

lakukan oleh sekelompok negara-negara yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan negara dalam kelompok. Integrasi di 

kembangkan dari banyak pengertian yang dijabarkan dari Balasa, 

Tinbergen, Holzman, Kahneert, Menis dan Sauvant yang 

menyimpulkan bahwa integrasi adalah sebuah konsep yang sangat 

kompleks dan dalam menyimpulkannya harus dilakukan secara hati-

hati (Jovanovic, 2006). 
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Integrasi ekonomi merupakan integrasi yang ditandai dengan 

adanya penghapusan hambatan-hambatan ekonomi antara lebih dari 

2 perekonomian negara. Hambatan-hambatan yang di hapuskan 

berupa seluruh pembatasan yang dapat mengakibatkan mobilitas 

barang, jasa, faktor produksi dan aliran komunikasi yang berlaku 

ataupun potensial. Saat berlakunya integrasi ekonomi akan terjadi 

perilaku diskriminatif dari negara anggota dan negara non anggota 

dalam pelaksanaan perdagangan, yang akan berdampak pada kreasi 

dan diversi bagi negara anggota (Pelkman, 2013).  

Integrasi ekonomi merupakan suatu kondisi dimana 

beberapa kawasan bekerja sama menjadi satu pasar yang harga 

barang dan faktor produksi yang sama dalam satu kawasan. Hal 

tersebut diasumsikan bahwa tidak adanya hambatan dalam 

pergerakan barang dan  faktor produksi dalam satu kawasan 

(Holzman, 2008).  

Model Wonnaott mengatakan bahwa ada 2 hal yang 

mempengaruhi dalam integrasi ekonomi ini yaitu biaya transportasi 

dan tarif. Jarak dekat dan jauh mempengaruhi biaya transportasi, 

semakin jauh jarak maka semakin banyak biaya transpotasi yang 

dikeluarkan. Biaya transportasi yang semakin mahal akan 

berdampak pada biaya produksi atas barang impor dan ekspor suatu 

negara. Sehingga harga barang impor dan ekspor juga akan 

meningkat. Tingginya harga suatu barang dan jasa maka akan 
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meningkatkan permintaan akan barang tersebut sedangkan 

penawaran atas barang tersebut menurun sehingga akan 

menyebabkan penurunan kesejahteraan suatu negara.  

Dalam lingkup internasional, kelompok ekonomi secara 

bilateral ataupun multilateral, integrasi ekonomi di jabarkan dalam 

beberapa macam. Bentuk-bentuk Integrasi ekonomi (Salvator, 

1997): 

a. Prefential Trade Arrgement (Pengaturan perdagangan 

preferensial) dibentuk oleh beberapa negara yang telah sepakat 

untuk mengurangi atau meminimalkan hambatan-hambatan 

perdagangan diantara negara-negara anggota dengan negara-

negara yang non anggota. 

b. Free Trade Area (Kawasan perdagangan Bebas) dimana seluruh 

hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan seperti tarif 

ataupun non tarif yang ada di antara negara-negara anggota di 

hilangkan semuanya, akan tetapi semua negara anggota berhak 

untuk menentukan sendiri apakah hambatan tersebut tetap 

diadakan ataupun dihilangkan pada negara-negara non anggota. 

Contohnya NAFTA, AFTA. 

c. Customs Union (Persekutuan Pabean) yang mewajibkan 

seluruh negara anggota untuk menyamakan kebijakan 

perdagangan negara anggota terhadap negara non anggota dan 

tidak. 



 
 
 

27 
 

d. Common Market (Pasaran Bersama) merupakan bentuk 

integrasi yang membebaskan perdagangan  dan perputaran fakor 

produksi. Faktor produksi yang berupa tenaga kerja dan modal. 

Contohnya: Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

e. Economics Union (Uni Ekonomi) dengan cara menyamakan 

antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal negara anggota 

yang berada dalam kawasan yang sama yang akan melakukan 

perjanjian.  

Menurut Tafsiran Dollar (1992), Sach dan Warner (1995), 

Edward (1998), dan Wacziarg (2001) menyatakan integrasi ekonomi 

adalah upaya dalam meminimalkan atau mentiadakan seluruh 

hambatan yang ada dalam perdagangan antara negara-negara 

anggota yang telah melakukan perjanjian, yang akan berdampak 

positif yaitu mendorong meningkatnya daya saing global dan 

memluaskan pasar dari negara anggota, meningkatkan daya saing 

industri lokal yang akan menggalakkan efisiensi produktif antara 

produsen domestik, menaikkan mutu, jumlah input, dan barang 

dalam suatu perekonomian, produsen lokal akan dapat 

meningkatkan keuntungan dengan semakin memperluas pasar 

ekspor dan meningkatkan kesempatan kerja. 

2.2.2.  Foreign Direct Investment (FDI) 

United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) mendefinisikan bahwa Foreign Direct Investment 
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merupakan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang 

menanamkan modal pada perusahaan di negara lain yang memiliki 

tujuan untuk mengendalikan operasi perusahaan di negara lain.  

Menurut Krugman, Foreign Direct Investment merupakan 

aliran kapital internasional yang dijalankan perusahaan dengan 

mendirikan atau memperluas perusahaannya di luar negaranya 

(Madura, 2011: 36).  

Penanaman modal langsung (Foreign Direct Invesment) 

merupakan investasi berupa modal yang bergerak pada lingkup 

internasional dengan perusahaan memperluas jaringan bisnis 

usahanya atau mendirikan usaha di negara lain. Dalam penanaman 

modal asing tidak hanya dalam perpindahan sumber daya akan tetapi 

juga kontrol terhadap pihak yang memiliki modal. Sehingga, anak 

perusahaan menjadi bagian struktur perusahaan induknya. Dapat 

disimpulkan bahwa anak perusahaan merupakan perpanjangan dari 

perusahaan induknya (Krugman, 2004: 214). 

Kegiatan penanaman modal langsung antara lain dengan 

melakukan investasi dalam aset yang nyata seperti dengan 

melakukan pembangunan perusahaan, pengadaan barang modal, 

kepemilikan tanah untuk produksi, belanja alat inventaris dan lain  

sebagainya. Hal tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen dan dari pihak investor tetap mempertahankan 



 
 
 

29 
 

kontrol terhadap bentuk investasi yang ditanamkannya (Salvator, 

2014).  

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan investasi yang 

dilakukan oleh suatu negara. Hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dengan investasi adalah positif. Meningkatnya 

pertumbuhan pendapatan nasional maka akan mempengaruhi 

pendapatan masyarakat yang juga akan meningkat, dengan 

meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan mempengaruhi 

permintaan barang dan jasa perusahaan. Sehingga perusahaan akan 

memperoleh keuntungan, dari keuntungan tersebut akan mendorong 

suatu perusahaan untuk melakukan investasi (Sukirno, 2015). 

Aliran penanaman modal secara langsung (Foreign Direct 

Investment) mempunyai banyak keuntungan untuk suatu negara. 

Pertama, aliran modal mempu mengurangi resiko dari kepemilikan 

modal yang dilakukan dengan cara diversifikasi melalui penanaman 

modal. Kedua, adanya integrasi global pasar modal yang dapat 

memberikan penyebaran yang maksimal dalam membentuk 

corporate governance, accounting rules, dan legaltas. Ketiga, 

mobilitas modal internasional yang membatasi kemampuan 

kemerintah dalam menetapkan atau mengambil keputusan pada 

kebijakan yang salah (Feldstein, 2000).  
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Investasi Langsung mencakup kegiatan investasi pada aset 

yang nyata, sebagai contoh yaitu dengan mendirikan perusahaan, 

pengadaan barang modal, membeli tanah untuk kebutuhan produksi, 

pembelian peralatan inventaris, hal tersebut diikuti dengan 

pelaksanaan fungsi manajemen dan pemilik aset mengontrol 

investasi yang ditanamkan (Salvator, 1997: 469).  

Perusahaan yang menanam modalnya ke perusahaan lain, 

maka perusahaan yang menanamkan modal haus mengawasi aset 

Foreign Direct Investment yang dilakukan di negara pengimpor 

modal. Foreign Direct Investment dapat dilakukan dengan beberapa 

cara diantaranya mendirikan cabang perusahaan di wilayah negara 

pengimpor modal, mendirikan perusahaan yang biaya dalam 

pendiriannya sekedar dibayarkan oleh perusahaan yang ada di 

negara melakukan investasi untuk beroperasi di luar negaranya, atau 

juga dapat dengan meletakkan aktiva tetap negara lain yang 

dilakukan oleh perusahaan nasional dari negara yang menanamkan 

modalnya (Jhingan, 2012).  

Dalam penanaman modal langsung atau foreign direct 

investment merupakan salah satu jenis dalam melakukan investasi 

yang dilakukan secara langsung dengan melakukan pendirian 

perusahaan di luar negara atau dapat dengan Joint Venture guna 

untuk mengembangkan maupun memperluas usaha agar lebih 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. Penanaman modal secara 
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langsung dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. 

Foreign Direct Investment dibedakan menjadi dua jenis 

dengan tujuan yang berbeda, yaitu Foreign Direct Investment 

Horizontal dan Foreign Direct Investment Vertical( Kurniati et al, 

2007:17) : 

1. Investasi Asing Langsung Horizontal (Foreign Direct 

Investment Horizontal) 

Investasi Asing langsung yang dilakukan secara 

horizontal suatu perusahaan Multinasioanal akan memproduksi 

barang yang sama di beberapa negara sehingga dapat 

menciptakan perluasan pasar. Dengan melakukan Investasi 

Langsung secara Horizontal maka akan meminimalisirkan biaya 

produksi sehingga lebih efisien yang disebabkan karena lokasi 

produksi dekat dengan konsumen. 

2. Investasi Asing Langsung Vertikal (Foreign Direct Investment 

Vertical). 

Investasi Langsung Vertikal ( Foreign Direct Investment 

Vertical ) dilakukan dengan melihat faktor geografis dari aliran 

produksi perusahaan. Perusahaan dalam mendirikan perusahaan 

di negara lain telah melakukanr Research and Development 

sehingga negara akan mendirikan perusahaan di negara yang 

memiliki biaya produksi yang rendah. Kemudian hasil dari 
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produksi dikirimkan kembali pada perusahaan induk untuk 

dilakukan proses selanjutnya.  

Menurut Nanga Muana (2001) ada beberapa faktor yang 

menentukan Foreign Direct Investment yaitu  

a. Tingkat suku bunga 

Ketika tingkat bunga naik maka investasi akan 

menurun dan sebaliknya. Sehingga hubungan antara 

tingkat suku bunga dan investasi adalah negatif. 

b. Inovasi dan perkembangan teknologi 

Dengan adanya perkembangan teknologi maka 

akan mendorong suatu perusahaan melakukan investasi 

untuk membeli mesin-mesin dan peralatan lainnya yang 

lebih canggih. 

c. Tingkat perekonomian  

Semakin tingginya tingkat perekonomian suatu 

negara maka akan mendorong suatu negara untuk lebih 

banyak menabung yang akhirnya akan mendorong suatu 

negara untuk melakukan investasi. 

 

 

d. Ramalan masa mendatang 
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Jika ramalan masa mendatang perekonomian 

suatu negara baik maka akan mendorong perusahaan 

untuk melakukan investasi. 

e. Tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan 

Semakin tinggi tingkat keuntungan yang 

diperoleh suatu perusahaan maka akan semakin banyak 

laba di tahan yang ditujukan untuk melakukan investasi. 

f. Situasi politik 

Ketika situasi politik amandan pemerintah 

memberikan kemudahan untuk perusahaan yang akan 

melakukan investasi maka akan meningkatkan tingkat 

investasi dan sebaliknya. 

 

2.2.3. Populasi (Jumlah Penduduk) 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di dunia sehingga 

jumlah penduduk meningkat. Oleh karena itu tidak di sangka bahwa 

menyebabkan masalah kemiskinan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, sehingga menyebabkan banyak ilmuan-ilmuan yang 

melakukan penelitian agar mengetahui faktor yang menyebabkan hal 

tersebut ( Fatihin, 2016).  

Penduduk adalah total keseluruhan orang yang menempati 

suatu wilayah geografis tertentu, waktu tertentu dan hasil dari proses 

fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Said, 2012).  



 
 
 

34 
 

Thomas Malthus adalah pelopor teori Malthusian. Pada 

tahun 1978 Malthus menyatakan teorinya mengenai hubungan 

pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Melalui 

karyanya dalam sebuah buku yang berjudul “Essay on The Principle 

of Population” Malthus menjelaskan bahwa kecondongan penduduk 

di suatu negara untuk bertambah dengan menggunakan deret ukur 

yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Di waktu yang sama, di 

sebabkan hasil dari faktor produksi tanah yang berkurang, 

peningkatan persediaan pangan hanya menurut deret hitung. Hal 

tersebut yang menyebabkan pertumbuhan produksi tidak seimbang 

dengan pertumbuhan penduduk , sehingga pendapatan perkapita 

akan menurun (Arsyad, 2004: 223).  

Pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan 

kerja merupakan faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan 

meningkatkan pula jumlah angkatan kerja pada setiap tahunnya. 

Jumlah angkatan kerja yang semakin banyak maka akan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif dan jumlah 

penduduk yang lebih banyak akan meningkatkan ukuran pasar lokal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah 

penduduk maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang 

dibutuhkan dalam proses produksi sehingga akan meningkatkan 

output produksi (Todaro, 2000: 144). 
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Gagasan Robert Cassen mengenai pertumbuhan penduduk 

(Todaro, 2000: 351):  

1. Permasalahan kependuduk tidak hanya mengenai jumlah 

namun juga mencakup mengenai mutu hidup dan 

kesejateraan materil.  

2. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat maka akan 

menimbulkan permasalahan kependudukan. Permasalahan 

kependuduk yang berupa keterbelakangan dan 

pembangunan akan tertunda. Namun, laju pertumbuhan 

penduduk yang cepat bukan penyebab utama dari masalah 

keterbelakangan. 

3. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan 

menyebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan psikologis 

yang terjadi pada negara berkembang.  

Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan 

menaikkan pula angka angkatan kerja. Dalam pertumbuhan 

penduduk dapat dilakukan investasi yaitu investasi dalam bidang 

sumber saya manusia. Investasi bidang sumber daya manusia di 

harapkan dapat menghasilkan yang jauh lebih baik dimasa yang 

akan datang dengan tingkat penghasilan yang tinggi maka tingkat 

konsumsi yang juga akan meningkat (Hanapiah, 2011). Dengan 

adanya investasi sumber daya manusia maka modal manusia akan 
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meningkat sehingga dapat meningkatkan output dan perluasan 

pasar. 

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat maka akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat untuk 

negara yang sedang berkembang. Hal tersebut di sebabkan oleh laju 

pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan produksi. Keterbatasan kemampuan untuk 

memproduksi output pertumbuhan penduduk maka akan 

meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, akan tetapi kesempatan 

kerja atau lapangan pekerjaan yang ditawarkan tidak sebanding 

dengan angkatan kerja sehingga akan menyebabkan banyaknya 

tenaga kerja yang menganggur yang akan berdampak pada standar 

hidup yang akan menjadi menurun rendah. Laju pertumbuhan 

penduduk akan meningkat disebabkan karena adanya pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi terus menerus sehingga membutuhkan banyak 

investasi pada faktor produksi misalnya teknologi, bagi negara 

berkembang akan menjadi sebuah permasalahan yang serius sebab 

modal yang dimiliki sedikit.  

2.2.4. GDP (Gross Domestic Product) 

Dalam suatu perekonomian terdapat indikator untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi. Gross Domestic Product 

merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi suatu negara berjalan baik atau buruk. Gross Domestic 
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Product salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi 

yang berupa jumlah semua pendapatan yang didapatkan oleh semua 

masyarakat di suatu negara.  

Dalam Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar 

menyatakan bahwa Menabung merupakan bagian dari pendapatan 

dalam suatu perekonomian. Perekonomian dapat tetap tumbuh harus 

ada investasi. Investasi merupakan tambahan bersih dalam 

persediaan modal atau dapat menginvestasikan bagian tertentu dari 

Gross Domestic Product. Investasi merupakan tambahan bersih 

dalam persediaan modal. Semakin investasi meningkat dan semakin 

banyak maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dengan 

laju pertumbuhan yang cepat. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat 

dari seberapa bertambahnya output yang diperoleh dari 

meningkatnya penanaman modal dan dapat diukur dengan kebalikan 

dari rasio modal output yaitu C karena kebalikannya adalah 1/C 

adalah rasio output investasi (modal). Sehingga dengan 

memperbanyak tingkat investasi baru s- 1/Y  dengan 

produktivitasnya 1/c maka pertumbuhan akan meningkat sehingga 

Gross Domestic Product akan tinggi (Todaro, 2011 : 136-138). 

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) 

merupakan nilai total produksi dari barang dan jasa suatu negara 

yang produksinya terjadi dalam kurun waktu tertentu. Produk 
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Domestic Bruto memfokuskan pada jumlah pengeluaran (Mankiw, 

2018: 6-8). 

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) 

merupakan barang dan jasa yang merupakan produk nasional yang 

hasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di dalam negeri (baik 

milik warga negara ataupun warga asing) yang berada di suatu 

kawasan perekonomian (Sukirno, 2015: 17). 

Produk Domestik Bruto merupakan indikator untuk mengkur 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, Produk Domestic Produk 

mengukur pendapatan total masyarakat dan total belanja pemerintah 

untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. Produk 

Domestik Produk dapat mengukur pendapatan total masyarakat dan 

pengeluaran belanja pemerintah karena keduanya adalah sama. 

Dalam suatu perekonomian harus ada keseimbangan antara total 

pendapatan dan pengeluaran (Mankiw, 2018: 4).  

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan langkah 

meningkatkan output perkapita yang berjangka panjang. Penekanan 

pada langkah karena bertujuan untuk perkembangan dan 

pertumbuhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu tertentu 

misalkan satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dari 

indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic 

Product) (Prasetyo, 2011 : 18). Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat 
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ditentukan karena adanya peningkatan barang dan jasa yang di 

produksi oleh suatu negara. Maka untuk menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu negara maka perlu menghitung 

pendapatan nasional rill yaitu Produk Domestic Bruto Rill.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan Produk 

Domestik Bruto yang mengacu pada peningkatan pendapatan 

nasional (Tambunan, 2014: 40). Produk Domestik Bruto dapat 

diukur melalui tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah 

pendekatan produksi, pendekatan kedua adalah pendekatan 

pendapatan, dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan 

pengeluaran. Pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan 

merupakan mendekatan dari sisi penawaran agregat, dan pendekatan 

pengeluaran merupakan perhingungan dari Produk Domestik Bruto 

dari sisi permintaan agregat. Berdasarkan pendekatan produksi, 

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah nilai output dari semua 

sektor ekonomi dan menurut pendekatan pendapatan, Produk 

Domestik Bruto merupakan jumlah perolehan masuk yang diterima 

dari faktor-faktor produksi dalam proses produksi masing-masing 

sektor. Menurut pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Bruto 

merupakan total dari semua elemen dari permintaan yang berupa 

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak 

mengarah pada keuntungan (C), membentuk modal tetap domestik 
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bruto , dan perubahan stok (I), Pengeluaran konsumsi pemerintah 

(G), Ekspor (X) dan Impor (M). 

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

GDP merupakan konsep perhitungan pendapatan nasional 

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari barang dan 

jasa yang di hasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. 

GDP dibagi dalam dua jenis yaitu pertama, GDP dalam harga 

berlaku atau nominal yang merupakan nilai produksi dari barang dan 

jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu satu tahun 

yang berdasarkan harga yang berlaku pada tahun yang 

bersangkutan. Kedua, GDP dengan harga konstan atau GDP rill 

yang merupakan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh 

suatu negara dalam kurun waktu satu tahun menurut harga pada 

suatu tahun tertentu dan kemudian digunakan untuk menilai barang 

dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi pada tahun yang lain. 

GDP rill berkaitan dengan naik dan turunnya dari kegiatan ekspor 

dan impor. Ketika GDP domestik meningkat maka impor akan naik 

terhadap barang modal dan baku. 

Hubungan antara Foreign Direct Investment dengan Gross 

Domestic Product menurut pandangan Keynes Investasi suatu 

negara tidak hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku 

bunga namun ada faktor yang lainnya seperti keadaan perekonomian 

suatu negara. Investor yang akan melakukan investasi maka akan 
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melihat kondisi perekonomian suatu negara yang dilihat dari 

pertumbuhan pendapatan nasional dari negara yang di tuju. Hal 

tersebut sesuai dengan teori akselerasi yang menyatakan pendapatan 

nasional yang meningkat  akan semakin banyak dalam kebutuhan 

barang modal (Sukirno, 2015). Dan menurut Nonnemberg dan 

Carodoso (2004) pertumbuhan Gross Domestic Product akan 

meningkatkan aliran investasi asing langsung, akan tetapi asumsinya 

bahwa setiap negara harus mempunyai infrastruktur yang memadai 

agar dapat diambil keuntungannya, pertumbuhan ekonomi yang kuat 

mencerminkan pengembalian lebih tinggi bagi investor asing dalam 

meningkatkan tingkat investasi.  

2.2.5. Net Eksport ( Ekspor neto ) 

2.2.5.1.Teori ekspor 

Ekspor merupakan kegiatan dalam bidang 

perdagangan yang melewati batas negara yang akan 

meningkatkan permintaan dalam negeri yang akan 

berdampak pada pertumbuhan baru banunan-bangunan 

pabrik dengan struktur politik dan lembaga sosial yang 

elastis (Todaro, 2011). 

Ekspor adalah cerminan dari kegiatan perdagangan 

dalam lingkup internasional, yang akan memberi 

kesempatan pada negara yang sedang berkembang untuk 

memajukan perekonomiannya agar lebih maju. Ekspor 
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merupakan produksi akan barang dan jasa yang dilakukan 

oleh perusahaan atau pabrik dalam negeri, setelah lulus 

standard yang ada maka produk barang dan jasa akan di jual 

ke luar negeri (Mankiw, 2018: 194).  Kegiatan ekspor barang 

dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan suatu negara agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Ekspor 

merupakan proses mengeluarkan barang atau jasa dari suatu 

negara ke luar negeri yang dilakukan dengan cara melalui 

ketentuan-ketentuan tertentu untuk dapat mengeluarkan 

barang tersebut (Bachrawi, 2004). 

Dalam perdagangan internasional ada ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam 

negeri agar barangnya dapat dijualkan ke luar negeri 

sehingga barang yang akan diekspor dalam kondisi 

legal.Ekspor merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional 

merupakan alat pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang 

menjadi sumber pendapatan nasional yang akan 

meningkatkan Gross Domestic Product dalam pertumbuhan 

ekonomi. Peningkatan industri, transportasi, globalisasi, dan 

korporasi multinasional akan berdampak pada peningkatan 

perdagangan internasional (Salvator,2007). 
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2.2.5.2.Teori Impor 

Impor merupakan produksi dari barang dan jasa yang 

dilakukan di negara luar dan kemudian dibeli dan 

diperdagangkan di pasar domestik (Mankiw,2018: 194).  

Kegiatan impor adalah salah satu kegiatan dalam 

pemenuhan kebutuhan suatu negara karena negara tersebut 

tidak dapat memproduksi sendiri atau produksinya dalam 

jumlah yang kurang.Impor merupakan masuknya barang ke 

wilayah kepabeanan dengan ketentuan sesuai dengan 

peraturan undang-undang yang berlaku di suatu negara, 

peraturan atau ketentuan di setiap negara berbeda-beda 

(Tandjung, 2011: 379). 

Impor merupakan kegiatan perdagangan melibatkan 

dua negara, yang bertidak sebagai penawar dan penerima 

dan sebagai proses dalam memasukkan barang dari suatu 

negara kedalam daerah kepabeanan negara lain (Susilo, 

2008: 101). 

Impor merupakan kegiatan membeli barang pasar 

luar negeri guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

yang tidak mampu diproduksi sendiri dengan ketentuan 

pemerintah dengan menggunakan mata uang asing yang 

telah disepakati (Purnamawati, 2013:13). 
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Aliran barang yang ada dalam kegiatan impor akan 

mengakibatkan pengeluaran dari sektor rumah tangga ke 

perusahaan yang akan menurunkan pendapatan nasional 

(Sukirno, 2015). 

Impor yang dilakukan oleh suatu negara ditentukan 

oleh kemampuan negara tersebut dapat memproduksi barang 

yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya dan produknya 

mampu bersaing dengan produk yang diproduksi oleh luar 

negeri. Nilai impor tergantung pada pendapatan negara yang 

diperoleh, jika pendapatan negara tinggi maka impor akan 

ikut meningkat yang disebabkan karena banyak aliran keluar 

dalam pendapatan negara. Kemampuan suatu negara dalam 

mengimpor barang tergantung pada pendapatan nasional dari 

negara tersebut. Semakin banyak pendapatan nasional suatu 

negara maka semakin besar pula kemampuan impor negara 

tersebut. Hubungan antara impor (M) dan pendapatan 

nasional (Y) hubungannya tidak sebanding. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ketika pendapatan nasional meningkat 

sebesar  dua kali lebih banyak maka impor juga akan menjadi 

dua kali lebih banyak pula. Hubungan antara impor dengan 

pendapatan nasional ditentukan oleh Marginal Propensity to 

Import atau MPM yaitu   

MPM=dM/dY 
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Dengan MPM, membuktika bahwa penambahan 

impor terjadi karena peningkatan pendapatan nasional. 

Perubahan dari MPM disebabkan karena adanya perubahan 

selera konsumen domestik terhadap barang impor, 

perubahan nilai mata uang dan sebagainya (Suherman, 

2006). 

2.2.5.3.Net Eksport (Ekspor Netto) 

Ekspor netto merupakan perbedaan antara nilai 

impor dan nilai ekspor, ekspor netto disebut dengan 

keseimbangan perdagangan yang dapat dihitung dengan 

(Mankiw, 2018: 194) :   

Net Eksport = Nilai ekspor negara – nilai impor 

negara. 

Ekspor netto menunjukkan bahwa setiap negara yang 

melakukan perdagangan bisa menjadi penjual atau pembeli, 

ekspor netto juga disebut dengan neraca perdagangan ( Trade 

Balance). Ketika nilai ekspor neto menunjukkan nilai yang 

positif maka artinya nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan 

nilai impor. Ketika nilai ekspor lebih tinggi maka dapat 

disimpulkan bahwa suatu negara menjual atau 

memperdagangkan dagangannya keluar negeri jauh lebih 

banyak daripada membeli barang dari negara lain. Sehingga 

di sebut dengan surplus perdagangan ( Trade Surplus). 
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Ketika nilai ekspor neto bernilai negative maka nilai ekspor 

lebih sedikit daripada impor. Ketika nilai ekspor lebih sedikit 

dibandingkan dengan impor maka dapat disimpulkan bahwa 

suatu negara menjual barangnya keluar negeri lebih sedikit 

dibandingkan dengan membeli barang dari negara lain. 

Sehingga disebut dengan defisit perdagangan (Trade 

Deficit). Dan ketika nilai ekspor neto bernilai 0 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai ekspor seimbang dengan nilai 

impor dikatakan Neraca perdagangan (trade Balance). 

(Mankiw, 2018: 194). 

Nilai Ekspor neto merupakan perbedaan antara 

barang yang di produksi dalam negeri yang diperjualkan 

kepada pihak asing (Ekspor) dengan barang yang di produksi 

oleh luar negeri yang dibeli oleh suatu negara (Impor). 

Ketika nilai ekspor neto positif maka menunjukkan bahwa 

nilai ekspor lebih besar dibanding dengan nilai impor, jika 

ekspor neto negatif maka nilai impor lebih besar 

dibandingkan nilai ekspor suatu negara (Case and Fair, 

2007). 

2.2.6. Exchange Rate ( Nilai Tukar ) 

Nilai tukar mata uang antara dua negara merupakan 

harga mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi 

oleh penduduk suatu negara (Mankiw, 2018).  
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Nilai tukar merupakan harga dari suatu mata uang suatu 

negara terhadap nilai mata uang negara lainnya. Naiknya nilai 

mata uang disebut dengan apresiasi, sedangkan menurunnya 

nilai mata uang disebut dengan depresiasi (Salvator, 1997). 

Nilai tukar mata uang merupakan total nilai mata uang 

dari suatu negara yang dapat ditukarkan dengan nilai mata uang 

negara lainnya atau harga nilai mata uang suatu negara terhadap 

nilai mata uang dari negara lain (Fabozzi dan Modigliani, 1995). 

Nilai tukar mata uang adalah harga suatu mata uang 

yang melibatkan 2 jenis mata uang dari negara yang berbeda 

dimana keseimbangan dari nilai mata uang tersebut ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan dari mata uang tersebut 

(Abimanyu, 2014). Sehingga dari definisi-definisi nilai tukar 

dapat disimpulkan bahwa nilai mata uang merupakan harga dari 

nilai mata uang yang dapat digunakan untuk melakukan 

perdagangan suatu negara dengan negara yang lain, yang letak 

titik keseimbangannya ditentukan oleh adanya penawaran dan 

permintaan dari mata tersebut.  

Nilai tukar mata uang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 

nilai tukar mata uang nominal dan nilai tukar mata uang rill. 

Nilai tukar nominal merupakan perbedaan harga relatif antara 

dua mata uang antara negara yang satu dengan negara lainnya 

yang diberlakukan di pasar valuta asing. Sedangkan, nilai tukar 
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mata uang rill merupakan perbedaan harga relatif dari produk 

antara negara yang satu dengan negara lainnya. Nilai tukar rill 

menujukkan tingkat harga dari suatu produk dari satu negara 

dengan produk negara lain.  

𝑁𝑇𝑀𝑈 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑋 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖
 

Keterangan : 

NTMU Rill : Nilai Tukar Mata Uang Rill 

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa harga barang 

domestik dan luar negeri mempengaruhi Nilai Tukar mata uang Rill. 

Ketika nilai mata uang rill dari negara domesti tinggi maka harga-

harga barang dalam negeri akan mahal dibandingkan dengan harga 

barang luar negeri lebih murah. Dan jika nilai tukar mata uang ril 

rendah maka harga-harga barang dalam negeri relatif murah 

dibandingkan dengan barang luar negeri (Mankiw, 2018). 

Sistem nilai tukar secara umum dibedakan menjadi 4 

golongan : (Madura, 2008).  

1. Fixed Exchange rate system (Sistem nilai tukar mata 

uang tetap) 

Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang diatur 

oleh otoritas moneter untuk selalu dapat berfluktuasi 

dalam lingkup sempit. Otoritas moneter memiliki tugas 

untuk dapat menjaga dan memelihara nilai tukar dengan 

harga yang tetap mata uang domestik dengan mata 
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dengan mata uang asing dengan melakukan pembelian 

atau menjual mata uang asing tersebut untuk mata uang 

domestik. Fixed Exchange Rate akan menguntungkan 

bagi pengusaha karena risiko dari fluktuasi yaitu nilai 

tukar mata uang rendah sehingga akan memicu 

terdorongnya aktivitas perdagangan dan investasi 

internasional. 

2. Free Floating Exchange Rate System (Sistem nilai tukar 

mata uang mengambang bebas) 

Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang 

ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan 

dari pemerintah. Sistem ini, fluktuasi nilai tukar 

dibebaskan sehingga fleksibel. Otoritas moneter pada 

sistem ini bekerja secara independen dalam menjaga 

nilai tukar mata uang domestik terhadap nilai mata uang 

asing pada nilai tertentu. Keuntungan menggunakan 

sistem ini adalah ketika negara menggunakan sistem ini 

maka negara tersebut akan terhindar dari inflasi terhadap 

negara lain dan masalah ekonomi yang terjadi disuatu 

negara akan terjaga rahasianya sehingga tidak menyebar.  
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3. Managed Float Exchange Rate System (Sistem nilai 

tukar mata uang mengambang terkendali) 

Sistem ini merupakan gabungan antara sistem 

nilai tukar mata uang tetap dan sistem nilai tukar mata 

uang mengambang bebas, nilai tukar dibebaskan dalam 

berfluktuasi setiap waktu tanpa ada batasan nilai yang 

ditentukan. Namun, dalam sistem ini pemerintah dapat 

setiap saat melakukan kebijakan agar tidak terjadi 

perubahan nilai tukar mata uang yang jauh dari 

perkiraan. 

4. Pegged Exchange Rate System (Sistem nilai tukar mata 

uang terikat) 

Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang domestik 

konsisten dengan satu mata uang asing atau beberapa 

mata uang asing yang stabil nilai mata uangnya. Sebagai 

contoh US$ yang merupakan jenis mata uang stabil 

nilainya.  

Hubungan antara Exchange Rate dengan Foreign Direct 

Investment yaitu dampak dari adanya nilai tukar dengan investasi 

bersifat uncertainty. Pengaruh tingkat nilai tukar berubah pada 

investasi melalui dua saluran yaitu dari sisi permintaan dan 

penawaran domestik. dalam jangka pendek penurunan exchange 

rate akan berpengaruh pada investasi yaitu investasi akan menurun. 
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Penurunan tersebut disebabkan karena adanya dampak negatif yaitu 

absorbsi domestik  atau expenditure reducing effect. Hal tersebut 

disebabkan karena jika terjadi penurunan tingkat nilai mata uang 

maka akan menyebabkan penurunan pada nilai aset rill masyarakat 

yang disebabkan karena kenaikan harga barang secara umum dan 

akan menurunkan permintaan akan barang tersebut. Di dalam 

perusahaan akan menurunkan  alokasi modal pada investasi. 

Sehingga apabila suatu mata uang negara terhadap mata uang negara 

lain menguat maka harga barang atau produk akan mahal bagi pihak 

negara luar, sebaliknya jika nilai mata uang suatu negara terhadap 

mata uang negara lain melemah maka harga barang atau produk 

suatu negara akan murah bagi pihak negara luar.  

Nilai tukar berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment 

dapat dilihat dari sisi total keseluruhan modal asing yang masuk ke 

dalam negeri dan alokasi dari Foreign Direct Investment tersebut 

(Goldberg, 2009). Ketika nilai tukar mata uang suatu negara 

mengalami penurunan maka akan meningkatkan Foreign Direct 

Investment dalam suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena nilai 

tukar suatu negara mengalami penurunan maka besarya upah 

pekerja dan biaya produksi akan mengalami penurunan, sehingga 

akan meningkatkan daya tarik tersendiri bagi investor untuk 

menanamkan modalnya (Ruth dan Sofyan, 2014).  
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Pada bagian Kerangka pemikiran adalah salah satu bagian dari bab 

2 yang berisi mengenai rangkuman dari seluruh dasar teori yang telah 

dijelaskan pada bagian landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang 

dilakukan ini. Kerangka Pemikiran dijelaskan melalui skema yang 

menjelaskan proses dari penelitian yang dilakukan. Skema dari penelitian 

yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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2.4. Hipotesis 

Dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dibahas 

diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

a. populasi berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment (FDI) 10 

Negara anggota ASEAN 

b. GDP berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment (FDI) 10 negara 

anggota ASEAN 

c. Net Ekspor berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment (FDI) 10 

negara anggota ASEAN 

d. Exchange Rate berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment (FDI) 

10 negara anggota ASEAN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini agar mempermudah analisis maka variabel yang 

digunakan dalam penelitian, dilakukan variabel operasional sebagai berikut : 

1. Foreign Direct Investment (FDI) sebagai (Y) dalam penelitian ini 

adalah Foreign Direct Investment yang merupakan investasi 

internasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan suatu negara ke 

negara lain dengan menanamkan modal atau memperluas perusahaan di 

negara lain. Data Foreign Direct Investment ini merupakan nilai dari 

Foreign Direct Investment yang masuk ke dalam 10 negara anggota 

ASEAN. Data Foreign Direct Investment (FDI) di ambil dari tahun 

2008-2017 yang bersumber dari World Bank dan dalam bentuk satuan 

US$. 

2. Populasi (POP) sebagai (X1) dalam penelitian ini Populasi merupakan 

pertumbuhan penduduk dari seluruh anggota ASEAN. Data populasi 

menunjukkan pertumbuhan penduduk dari masing-masing negara dari 

tahun ke tahun. Data Populasi di ambil dari tahun 2008-2017 yang 

bersumber dari World Bank dalam bentuk satuan jiwa.  

3. GDP (Gross Domestic Product) sebagai (X2) dalam penelitian ini 

adalah GDP (Gross Domestic Product) perkapita yang ditinjau dari 



 
 
 

55 
 

GDP percapita dari 10 Negara Anggota ASEAN dalam satuan US$.  

GDP merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi. Data GDP yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 

2008-2017 bersumber dari World Bank.  

4. Net Eksport (X3) dalam penelitian ini merupakan total nilai ekspor 

yang dilakukan oleh suatu negara dikurangi dengan nilai impor dalam 

kurun waktu tertentu. Data net ekspor yang digunakan ini merupakan 

data ekspor impor dari intra ASEAN. Data net ekspor yang digunakan 

dalam penelitian ini di ambil dari data tahun 2008-2017 dengan cara 

data nilai eksport dikurangi dengan nilai impor yang bersumber dari 

World Bank dan dalam bentuk satuan US$.  

5. Exchange Rate (X4) dalam penelitian ini merupakan nilai mata uang 

setiap negara anggota ASEAN terhadap US$ . Data yang digunakan 

dalam penelitian ini di ambil dari data tahun 2008-2017 yang bersumber 

dari World Bank dan dalam bentuk satuan nilai mata uang masing-

masing negara. 

3.2. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan data panel di wilayah ASEAN pada kurun waktu selama 10 

tahun dari tahun 2008-2017. Dalam penelitian ini menggunakan 

jenispenelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan data yang wujud 

angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

data sekunder merupakan data yang ketika diperoleh data tersebut sudah di 
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olah atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber misalkan dari sebuah publikasi web secara 

resmi. Data sekunder menggunakan data antar Negara yang merupakan data 

crossection yang ada di wilayah ASEAN yaitu Brunnei Darussalam, 

Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, 

Thailand, dan Vietnam. Untuk data antar waktunya (time series) yang diambil 

dari tahun 2008-2017 diambil dari tahun 2008-1017 yang dikumpulkan dalam 

kurun waktu tertentu. Data Panel merupakan gabungan data crossection dan 

time series dalam persamaan.  

Data panel merupakan data yang mampu menjelaskan 2 informasi 

sekaligus, yang pertama adalah informasi unit yang dapat membedakan antar 

subyek (cross section), yang kedua adalah infomasi atar waktu yang 

merupakan gambaran dari subyek waktu. Dalam menggunakan regresi data 

panel ada beberapa keuntungan diantaranya adalah data panel mampu 

menyediakan jumlah data yang banyak sehingga dapat memperbesar Degree 

of freedom, dan mampu mengatasi masalah dari penghilangan variabel. 

3.3. Metode Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif regresi 

dengan menggunakan metode regresi data panel dan untuk alat pengolahan 

data dalam melakukan regresi menggunakan software Eviews 9. Estimasi 

model regresi yang digunakan adalah metode Ordinary Least Squares. Dalam 

OLS ada beberapa asumsi-asumsi yaitu : (Widarjono, 2013) 
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1. Asumsi yang pertama yaitu Linear Regression Model yang artinya 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen harus 

linier dalam parameter. 

2. Asumsi yang kedua yaitu variabel X atau nilai X adalah variabel tidak 

random atau tidak acak (tetap). 

3. Asumsi yang ketiga yaitu nilai rata-rata dari error term atau variabel 

gangguan (𝑒𝑖) adalah 0. 

4. Asumsi yang keempat yaitu homoskedastisitas dari error term atau 

variabel gangguan (𝑒𝑖) adalah sama untuk setiap variabel independen. 

5. Asumsi yang kelima yaitu tidak adanya autokorelasi antara variabel 

gangguan (𝑒𝑖) yang satu dengan variabel gangguan (𝑒𝑖) variabel yang 

lainnya (dalam metode data panel tidak detail seperti dalam regresi 

linier berganda). 

6. Asumsi yang keenam yaitu variabel gangguan (𝑒𝑖) berdistribusi normal 

yang artinya tidak ada covarians antara variabel gangguan (𝑒𝑖) dengan 

variabel independen. 

7. Asumsi yang ketujuh yaitu jumlah data observasi yang dilakukan harus 

berjumlah lebih besar daripada jumlah dari parameter yang akan 

diestimasi. 

8. Asumsi yang kedelapan yaitu nilai X yang merupakan variabel 

bervariasi 

9. Asumsi yang kesembilan yaitu model regresi bersifat tidak bias, linier, 

dan Best Linier unbiased estimators (BLUE). 
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10. Asumsi yang kesepuluh yaitu hubungan antara variabel dependen dan 

independen tidak ada atau terdapat multikolinieritas yang sempurna. 

3.3.1. Model Regresi Data Panel 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1 𝑋1𝑖𝑡  + 𝛽2 𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑋3𝑖𝑡 +  𝛽4 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

Keterangan : 

Y = Foreign Direct Investment 

β0 = koefisien intersep  

X1 =  Populasi (Jiwa) 

X2 = Gross Domestic Product (US$) 

X3 = Net Ekspor (US$) 

X4 = Exchange Rate 

 i =  10 Negara Anggota ASEAN 

t = kurun waktu dari tahun 2008-2017 

𝑒 = variabel penganggu (error term) 

Dalam model regresi data panel ada 3 model yang harus di 

lakukan yaitu : 

1. Common Effect Models (CEM) 

Common Effect Models adalah pendekatan yang 

sederhana dengan cara menggabungkan data crossection 

dan timeseries dengan tidak memperhatikan ukuran antar 
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waktu dan antar unit individu da dapat dilakukan  dengan 

menggunakan metode OLS. Pada model CEM ini masing-

masing koefisien intersep adalah sama baik pada slope 

koefisien data crossection maupun time series. Persamaan 

Common Effect Models (CEM) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽𝑋2𝑖𝑡  +  𝛽𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽𝑋4𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

2. Fixed Effect Models (FEM) 

Fixed Effect Models adalah pendekatan dalam 

analisis regresi data panel yang dilakukan dengan cara 

mengasumsikan bahwa intersep antarunit berbeda 

sedangkan slope antarunit tetap sama. Dalam mengestimasi 

dengan menggunakan pendekatan ini dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep antar variabel. 

Persamaan Fixed Effect Models (FEM) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 +  𝛽𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽𝑋3𝑖𝑡 +  𝛽𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

3. Random Effect Models (REM) 

Random Effect Models merupakan model yang cara 

mengestimasinya dengan menggunakan variabel gangguan 

yang mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antar unit 

(Crossection dan timeseries). Random Effect Models 
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disebut dengan Error Component Models karena variabel 

gangguan antar individu berbeda. Dengan itu maka intesep 

diasumsikan 𝛼1 =  𝛼𝑖  + 𝜇𝑖. Dimana 𝜇𝑖 adalah error yang 

bersifat random. Persamaan Random Effect Models (REM) 

dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽𝑋4𝑖𝑡 +  𝑣𝑖𝑡 

Dalam melakukan estimasi data panel harus melakukan 

beberapa pengujian untuk memilih antara tiga metode pendekatan 

yang paling sesuai dan akan menghasilkan regresi yang baik. Ada 

beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat mengambil 

metode pendekatan yang baik yaitu pertama harus melakukan 

regresi dengan model CEM dan FEM dengan menggunakan uji 

chow sehingga dapat menghasilkan hasil regresi yang baik. Apabila 

uji terbaik adalah FEM maka harus melakukan uji hausman untuk 

menentukan model yang terbaik apakah model Fixed atau Random 

3.3.2. Uji Statistik 

1. Uji Determinasi (R-Squared) 

Uji Determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar perbandingan antara variabel 

dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen 

dalam bentuk persen (%). 

2. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 
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Uji Signifikansi Simultan atau Uji F dilakukan untuk 

mengevaluasi pengaruh variabel-variabel independen secara 

keseluruhan berpengaruh signifikan atau tidak dalam statistis 

mempengaruhi variabel dependen. Keputusan untuk 

pengujian ada dua kemungkinan yaitu kemungkinan yang 

pertama apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka 

semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen, dan kemungkinan yang kedua apabila nilai F 

hitung lebih kecil dari F kritis maka semua variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama (Widarjono, 2013 : 65). Hipotesis yang 

digunakan dalam uji signifikasi simultan atau uji F adalah : 

H0 : 𝛽1 +  𝛽2 +  𝛽3 +  𝛽4 = 0 

Ha :𝛽 𝑘  ≠ 0 dimana k = 1,2,3....k (minimal ada satu 

koefisien regresi yang tidak sama dengan 0. 

Dengan membandingkan nilai probabilitas  dengan α 

5% apabila hasilnya nilai probabilitas F-stat < α maka artinya 

menolak H0 maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen. Dan apabila nilai probabilitas F-stat > α 

maka variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen.  
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3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik) 

Uji signifikansi parameter individual (Uji t Satatistik 

merupakan pengujian yang dilakukan antar individual 

variabel independen  terhadap variabel dependen sehingga 

dapat memperoleh infomasi bagaimana pengaruh antar 

individual variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian dapat dibuat hipotesisnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk variabel Populasi (X1) 

H0 : β1 ≥0 = tidak ada pengaruh signifikan antara 

variabel X1 terhadap variabel Y 

Ha : β1 <0 = ada pengaruh signifikan antara 

variabel X1 dengan variabel Y 

b. Untuk variabel Gross Domestic Product (X2) 

H0 : β2 ≥0 = tidak ada pengaruh signifikan antara 

variabel X2 dengan variabel Y 

Ha : β2 <0 = ada pengaruh signifikan antara 

variabel X2 dengan variabel Y 

c. Untuk variabel net export (X3) 

H0 : β3 ≥0 = tidak ada pengaruh signifikan antara 

variabel X3 dengan variabel Y 

Ha : β3 <0 = ada pengaruh signifikan antara 

variabel X3 dengan variabel Y 
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d. Untuk variabel Exhange Rate (X4) 

H0 : β4 ≥0 = tidak ada pengaruh signifikan antara 

variabel X4 dengan variabel Y 

Ha : β4 <0 = ada pengaruh signifikan antara 

variabel X4 dengan variabel Y 

Uji Signifikansi parameter individual (uji t statistik) 

dilakukan dengan cara membandingkan antara t hitung 

dengan t tabel. Ada dua kemungkinan kesimpulan dari uji t 

ini yaitu yang pertama apabila nilai t hitung > t kritis maka 

menolak hipotesis nol (H0) yang artinya variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

Kemungkinan yang kedua adalah kebalikan dari 

kemungkinan yang pertama yaitu apabila nilai t hitung < t 

kritis maka gagal menolak H0 yang artinya variabel 

independen secara individual tidak mempengaruhi variabel 

dependen (Widarjono, 2013 : 65).  
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Diskripsi Data Penelitian 

Penelitian Skripsi yang berjudul Dampak Integrasi ASEAN Terhadap 

Foreign Direct Investment ASEAN Tahun 2008-2017 meneliti tentang 

dampak dengan adanya integrasi ekonomi ASEAN terhadap Foreign Direct 

Investment ASEAN. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder, bentuk data yang digunakan adalah 

data cross section dan data time series dari tahun 2008-2017. Cross section 

terdiri dari sepuluh negara yang termasuk dalam ASEAN yaitu Brunnei 

Darussalam, Kamboja, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Laos, 

Philipina, Singapura, dan Thailand. Data yang digunkan dalam penelitian ini 

adalah data Foreign Direct Investment, Populasi, Gross Domestic Product, 

Net Export, dan Exchange Rate.  

4.2. Hasil dan Analisis Data 

4.2.1.  Pemilihan Model Regresi 

Dalam melakukan pengujian regresi data panel dengan menguji 

satu persatu diantara tiga model yaitu common effect model, fixed effect 

model dan random effect model. Dalam pengujian agar terpilih model 

yang terbaik maka harus melakukan pengujian dengan menggunakan 

uji chow dan uji hausman. Hasil dari pengujian model adalah sebagai 

berikut :  
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1. Uji Chow Test (uji F-statistik) 

Uji chow test dilakukan untuk menentukan model 

yang baik diantara common effect model dan fixed effect 

model dengan pengujian hipotesisnya sebagai berikut:  

a. 𝐻0 : model yang dipilih menggunakan estimasi common 

effect model 

b. 𝐻𝑎 : model yang dipilih menggunakan estimasi fixed 

effect model  

Dalam pengujian uji chow yaitu untuk memilih 

Common effect model atau fixed effect model mana yang 

terbaik maka dapat dilakukan pengujian dengan melihat p-

value. Apabila nilai p-value signifikan (≤ α 5%) maka model 

yang baik digunakan adalah fixed effect model, dan apabila 

nilai p-value tidak signifikan (≥α 5%) maka model yang 

digunakan adalah common effect model. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 20.970145 (9,86) 0.0000 

Cross-section Chi-square 116.144626 9 0.0000 
     
     Sumber :  eviews, data diolah 
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Nilai probabilitas cross-effect dari pengolahan data 

menggunakan sofware eviews 9 sebesar 0,0000 signifikan 

karena lebih kecil dari α 5% sehingga menolak 𝐻0 atau 

menerima 𝐻𝑎 dan dapat disimpulkan bahwa model yang baik 

digunakan adalah estimasi fixed effect model.  

2. Uji Hausman  

Uji hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi 

yang terbaik antara estimasi fixed effect model dan random 

effect model. Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :  

a. 𝐻0 : model yang dipilih menggunakan estimasi random 

effect model 

b. 𝐻𝑎 : model yang dipilih menggunakan estimasi fixed 

effect model 

Dalam pengujian uji hausman yaitu untuk memilih 

fixed effect model atau random effect model, model mana 

yang terbaik maka dapat dilakukan pengujian dengan 

melihat p-value. Apabila nilai p-value signifikan (≤α 5%) 

maka model yang digunakan adalah estimasi fixed effect 

model, dan apabila nilai p-value tidak signifikan (≥α 5%) 

maka model yang akan digunakan adalah random effect 

model. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 14.527086 4 0.0058 
     
     Sumber : eviews, data diolah 

Nilai probabilitas cross-section random dari 

pengolahan data menggunakan sofware eviews 9 sebesar 

0,0058 signifikan karena lebih kecil dari α 5%  sehingga 

menolak 𝐻0 atau menerima 𝐻𝑎 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model yang akan digunakan adalah estimasi fixed 

effect model.  

3. Estimasi Fixed Effect Model 

Estimasi fixed effect model merupakan sebuah 

teknik dalam mengestimasi dengan menggunakan variabel 

dummy untuk mendeteksi perbedaan intersep antara 

variabel-variabel dengan intersep waktu yang sama. Model 

Fixed Effect mengasumsikan bahwa koefisien regresi antar 

variabel dan antar waktu adalah tetap. 
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Tabel 4.3. 

Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect 

 
Dependent Variable: FDI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/20/19   Time: 01:14   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 100  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 41.22689 23.05282 1.788367 0.0772 

POPULASI -8.42E-07 4.88E-07 -1.727118 0.0877 

GDP 0.088688 0.021111 4.201111 0.0001 

NET_EXPORT 0.092580 0.075046 1.233643 0.2207 

EXCHANGE_RATE 3.00E-05 0.001139 0.026337 0.9790 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.878055     Mean dependent var 10.80410 

Adjusted R-squared 0.859621     S.D. dependent var 16.78941 

S.E. of regression 6.290518     Akaike info criterion 6.645141 

Sum squared resid 3403.073     Schwarz criterion 7.009865 

Log likelihood -318.2570     Hannan-Quinn criter. 6.792751 

F-statistic 47.63337     Durbin-Watson stat 0.834825 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Sumber : eviews, data diolah 

 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

 

Keterangan : 

Y = Foreign Direct Investment (milyar US$) 

β0 = koefisien intersep  

X1 =  Populasi (Jiwa) 

X2 = Gross Domestic Product (Milyar US$) 

X3 = Net Ekspor (Milyar US$) 

X4 = Exchange Rate 

 i =  10 Negara Anggota ASEAN 
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t = kurun waktu dari tahun 2008-2017 

𝑒 = variabel penganggu (error term) 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Tabel 4.4. 

Tabel Pengujian Hipotesis 

 

 Sumber : eviews, data di olah 

1. Populasi 

Diperoleh nilai koefisien dari variabel Populasi adalah 

sebesar -8.42 dan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0877 

yang artinya secara statistik variabel populasi berpengaruh 

negatif terhadap variabel Foreign Direct Investment. Signifikan 

pada α 10%, Artinya apabila Populasi naik 1 jiwa maka Foreign 

Direct Investment akan menurun sebesar 8.42  milyar US$. 

2. Gross Domestic Product (GDP) 

Diperoleh nilai koefisien dari variabel Gross Domestic 

Product adalah sebesar 0,08868 dan nilai probabilitasnya adalah 

sebesar 0,0001 yang artinya secara statistik Gross Domestic 

Product berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Foreign 

Variabel coefficient Prob. keterangan 

Populasi -8.42 0.0877 Signifikan 

GDP 0.0886 0.0001 Signifikan 

Net Eksport 0.0925 0.2207 Tidak signifikan 

exchange rate 3.00 0.9790 Tidak signifikan 
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Direct Investment ASEAN. Artinya jika Gross Domestic Product 

naik sebesar 1 US$ maka Foreign Direct Investment akan naik 

sebesar 0,08 Milyar US$. 

3. Net Eksport 

Diperoleh nilai koefisien dari variabel Net Export adalah 

sebesar 0,0925 dan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,2270 

yang artinya secara statistik Net Eksport tidak berpengaruh 

terhadap variabel Foreign Direct Investment ASEAN.  

4. Exchange Rate 

Diperoleh nilai koefisien dari variabel Exchange Rate 

adalah sebesar 3.00 dan nilai probabilitasnya adalah sebesar 

0,9790 yang artinya secara statistik Exchange Rate tidak 

berpengaruh terhadap variabel Foreign Direct Investment 

ASEAN.  

4.3.2. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji F 

   

 

 

 

 

Sumber : Eviews, Data diolah 

R-squared 0.878055 

Adjusted R-squared 0.859621 

S.E. of regression 6.290518 

F-statistic 47.63337 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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Uji signifikasi simultan atau uji F dilakukan untuk menguji 

variabel independen secara bersama-sama apakah berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak berpengaruh. Dari pengolahan 

data melalui eviews 9 uji signifikasi simultan didapatkan nilai F-

Statistik sebesar 47.63337 dengan probabilitasnya adalah sebesar 

0,000000 ≤ α 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

4.3.3.  Uji determinasi (R-Squared) 

Tabel 4.6. 

Uji Determinasi 

 

 

 

Sumber : Eviews, Data diolah 

R-Squared = 0,878055 , artinya adalah variabel Foreign Direct 

Investment yang dijelaskan oleh variabel Populasi, Gross Domestic 

Product, Net Export, dan Exchange Rate sebesar 87,80% dan sisanya 

sebesar 12,20 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

4.3.4. Persamaan Estimasi dengan Intersep pembeda Cross effect 

Persamaan dari estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan 

cross effect melalui penjumlahan konstanta pada persamaan hasil 

R-squared 0.878055 

Adjusted R-squared 0.859621 

S.E. of regression 6.290518 

F-statistic 47.63337 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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estimasi dengan hasil estimasi koefisien cross effect. Cross Effect dapat 

diperoleh dari estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam suatu 

penelitian, dan sesungguhnya koefisien tersebut akan didapati oleh 

masing-masing individu (Sriyana, 2014). 

Tabel 4.7. 

Cross Effect 

  CROSSID Effect 

1  1 -42.1956 

2  2 -28.39495 

3  3  -112.3114 

4  4 -36.26015 

5  5 -35.28865 

6  6 -0.53809 

7  7  24.50713 

8  8 -13.35818 

9  9 -11.35693 

10  10  30.57404 

Sumber : Eviews, data diolah 

Persamaan Regresi : 

Negara Brunnei Darussalam : 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 42.19 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  

=  - 0,97 

Negara Kamboja : 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 28.39 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

 = 12,83 

Negara Indonesia : 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 112.3 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  
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=  71.09 

Negara Laos : 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 36.26 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

= 4.96 

Negara Malaysia 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 35.28 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

= 5.94 

Negara Myannmar 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 0.53 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

= 40.68 

Negara Philiphina 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 24.50 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

= 65.72 

Negara Singapura 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 13.35 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

= 27.83 

Negara Thailand 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 11.35 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  

= 29.87 

Negara Vietnam 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 30.57 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡  

= 71.79 
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Gambar 4.1 Cross Effect Foreign Direct Investment 

 

Dari hasil yang diperoleh apat dilihat bahwa Foreign Direct 

Investment yang dilakukan oleh setiap Negara Anggota ASEAN. Untuk 

tingkat Foreign Direct Investment Brunnei Darussalam sebesar -0.97, 

untuk negara Kamboja Foreign Direct Investmentnya sebesar 12.83, 

untuk negara Indonesia Foreign Direct Investmentnya sebesar 71.09, 

untuk negara Laos adalah sebesar 4.96, untuk negara Malaysia Foreign 

Direct Investment sebesar 5,94 untuk negara Myanmar Foreign Direct 

Investment adalah sebesar 40.68 , untuk negara Philiphina Foreign Direct 

Investmentnya adalah sebesar 65.72, untuk negara Singapura Foreign 

Direct Investmentnya adalah sebesar 27.83, untuk Thailand Foreign 

Direct Investmentnya adalah sebesar 29.87, dan untuk Vietnam Foreign 

Direct Investmentnya adalah sebesar 71.79. 
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Tabel 4.8. 

Tabel Perriod Effect 

  DATEID Effect 

1 01/01/2008 -3.409167 

2 01/01/2009 -3.089649 

3 01/01/2010  0.208181 

4 01/01/2011 -2.259486 

5 01/01/2012 -0.891168 

6 01/01/2013  1.138264 

7 01/01/2014  1.340912 

8 01/01/2015  3.052768 

9 01/01/2016  1.652124 

10 01/01/2017  2.257221 

Sumber : Eviews, data diolah 

Persamaan Regresi : 

Tahun 2008 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 3.40 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 37.82 

Tahun 2009 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 3.08 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 38.14 

Tahun 2010 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 0.20 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 41.01 

Tahun 2011 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 2.25 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

=  38.97 
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Tahun 2012 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 0.89 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 40.33 

Tahun 2013 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 1.13 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 42.35 

Tahun 2014 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 1.34 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 42.56 

Tahun 2015 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 3.05 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 44.27 

Tahun 2016 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 1.65 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 42.87 

Tahun 2017 

𝑌𝑖𝑡 = 41.22 − 2.25 − 8.42𝑋1𝑖𝑡 + 0.0886𝑋2𝑖𝑡 + 0.0925𝑋3𝑖𝑡 +3.00 𝑋4𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

= 38.97 
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Gambar 4.2 Perriod effect Foreign Direct Investment 

 

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa Foreign Direct 

Investment yang dilakukan dari tahun ke tahun oleh setiap negara 

anggota  ASEAN dilakukan oleh setiap Negara Anggota ASEAN. Untuk 

tahun 2008 Foreign Direct Investment ASEAN adalah 37.82, untuk tahun 

2009 Foreign Direct Investment ASEAN adalah 38.14, untuk tahun 2010 

Foreign Direct Investmentnya adalah 41.01, tahun 201 Foreign Direct 

Investmentnya adalah 38.97, tahun 2012 Foreign Direct Investmentnya 

adalah 40.33, tahun 2013 Foreign Direct Investmentnya adalah 42.35, 

tahun 2014 Foreign Direct Investmentnya adalah 42.56, tahun 2015 

Foreign Direct Investmentnya adalah 44.27, tahun 2016 Foreign Direct 

Investmentnya adalah 42.87, dan tahun 2017 Foreign Direct 

Investmentnya adalah 38.97. 
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4.4. Analisis Hubungan antar variabel independen dan dependen 

4.4.1.  Analisis pengaruh Populasi terhadap Foreign Direct Investment di 

wilayah ASEAN. 

Populasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Foreign 

Direct Investment yang artinya apabila nilai dari populasi naik maka 

nilai Foreign Direct Investment akan menurun. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa angka variabel Populasi di wilayah ASEAN yang 

tinggi, tidak dapat menjamin dapat meningkatkan Foreign Direct 

Investment justru malah menurunkan tingkat Foreign Direct 

Investment.  

Populasi adalah total seluruh penduduk yang ada di suatu 

wilayah. Jumlah penduduk dibagi atas beberapa kategori yaitu 

penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tingginya jumlah 

populasi di wilayah ASEAN dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, namun peningkatan tidak dapat menjadikan 

meningkatnya Foreign Direct Investment di wilayah ASEAN yang 

dapat disebabkan karena meningkatnya jumlah angkatan kerja akan 

tetapi jumlah pekerjaan yang ditawarkan tidak sebandingan. Dan 

tingkat daya saing antar yang terus ditingkatkan oleh semua Negara 

anggota ASEAN agar dapat mendapatkan kesejahteraan.  

Menurut Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk 

di suatu negara meningkat dihitung dengan menggunakan deret ukur 

yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun, sehingga faktor produksi tanah 
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akan menurun. Hal itu yang menyebabkan ketidakseimbangan yang 

terjadi antara faktor produksi dengan pertumbuhan penduduk, sehingga 

dapat berdampak pada penurunan pendapatan perkapita. Populasi yang 

meningkatkan maka akan semakin meningkatkan jumlah angakatan 

kerja disetiap tahunnya di wilayah ASEAN. Maka ketidakseimbangan 

antara faktor produksi dengan pertumbuhan penduduk akan 

menyebabkan pendapatan perkapita menurun, sehingga Foreign Direct 

Invesment juga akan menurun.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ridwan pada 

tahun 2009, hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukannya 

adalah variabel populasi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

Foreign Direct Investment. Hasil yang diperolah pada penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya sama. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel populasi atau jumlah penduduk mempengaruhi variabel 

dependen yaitu Foreign Direct Investment. Apabila terjadi kenaikan 

sebesar satu jiwa maka akan menurunkan Foreign Direct Investment.  

4.4.2.  Analisis Pengaruh GDP (Gross Domestic Product) terhadap 

Foreign Direct Investment di wilayah ASEAN. 

Pada penelitian ini variabel GDP (Gross Domestic Product) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Foreign Direct Investment 

di wilayah ASEAN, yang artinya apabila variabel GDP (Gross 

Domestic Product) naik maka Foreign Direct Investment juga akan 

naik. Sehingg a dapat disimpulkan bahwa ketika angka Gross Domestic 
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Product meningkat maka akan menaikkan Foreign Direct Investment 

di wilayah ASEAN.  

Gross Dometic Product merupakan salah satu konsep untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari sisi barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Menurut 

Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar menyatakan bahwa 

perekonomian tetap tumbuh harus ada investasi. Semakin 

meningkatkan investasi yang dilakukan oleh suatu negara maka akan 

meningkatkan Gross Domestic Product, sehingga akan semakin 

mendorong suatu negara untuk meningkatkan investasi mereka. 

Gross Domestic Product di wilayah ASEAN dari tahun ke tahun 

menunjukkan peningkatan sehingga juga mengindikasikan adanya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN. Adanya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Gross 

Domestic Product dapat akan mendorong meningkatkan Foreign Direct 

Investment suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan 

Gross Domestic Product akan mendorong suatu negara untuk lebih 

meningkatkan investasi sehingga dapat lebih meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga sejalan jika meningkatnya 

Gross Domestic Product maka akan berpengaruh pada Foreign Diret 

Investment suatu negara.  
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Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ridwan pada 

tahun 2009 yang hasil penelitiannya adalah Gross Domestic Product 

berpengaruh signifikan positif terhadap Foreign Direct Investment. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah Gross Domestic 

Product berpengaruh signifikan positif terhadap Foreign Direct 

Investment. Sehingga dari hasil penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang saat ini dilakukan memiliki hasil yang sama. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Gross Domestic Product berpengaruh positif 

terhadap Foreign Direct Investment yang artinya ketika Gross 

Domestic Product meningkat satu satuan maka akan meningkatkan 

Foreign Direct Investment.  

4.4.3. Analisis Pengaruh Export Neto terhadap Foreign Direct 

Investment di wilayah ASEAN. 

Pada penelitian ini Export Neto berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Foreign Direct Investment. Sehingga dari hasil regresi yang 

telah dilakukan dapat dilihat bahwa Export Neto tidak berpengaruh 

terhadap Foreign Direct Investment yang ada di wilayah ASEAN. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Export Neto tidak memiliki 

pengaruh terhadap peningkatkan akan Foreign Direct Investment.  

Nilai eksport neto merupakan nilai yang diperoleh dari 

pengurangan yang terjadi ketika nilai ekspor dikurangi dengan nilai 

impor. Nilai eksport netto menunjukkan neraca perdagangan yang 

terjadi disuatu negara sehingga dapat menyimpulkan apakah ekspor 
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lebih tinggi dan impor lebih rendah atau sebaliknya. Dalam penelitian 

ini nilai eksport netto tidak memiliki pengaruh terhadap Foreign Direct 

Investment disebabkan oleh dua sisi yaitu antara nilai ekspor dan nilai 

import. Jika dilihat dari sisi impor, hubungan antara variabel eksport 

netto dengan Foreign Direct Investment tidak mempengaruhi mungkin 

disebabkan karena aliran barang yang ada dalam kegiatan impor 

menyebabkan pengeluaran rumah tangga terhadap perusahaan menurun 

yang akan berdampak pada pendapatan nasional yang menurun, dengan 

menurunnya pendapatan nasional sehingga untuk melakukan Foreign 

Direct Investment tidak akan terdorong karena kemampuan negara 

untuk mengimpor barang dari negara lain akan semakin banyak aliran 

keluar dalam pendapatan negara. Akan tetapi jika di lihat dari sisi 

ekspor, ekspor merupakan proses mengeluarkan barang dari suatu 

negara ke negara lain dengan standard tertentu. Dari kegiatan ekspor 

akan menjadi sumber pendapatan negara sehingga dapat meningkatkan 

Gross Domestic Product. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika 

import akan mengurangi pendapatan negara sedangkan ekspor 

merupakan salah satu sumber pendapatan negara. 

Eksport neto diperoleh karena adanya pengurangan dari nilai 

eksport dikurangi dengan nilai impor. Ekspor neto tidak mempengaruhi 

Foreign Direct Investment di wilayah ASEAN jika dilihat dari sisi 

impor maka benar jika tidak berpengaruh sebab impor akan mengurangi 

pendapatan negara tidak berkaitan dengan Foreign Direct Investment, 
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akan tetapi dari sisi eksport yang merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara kemungkinan akan dapat mendorong meningkatnya 

Foreign Direct Investment di wilayah ASEAN. Jika eksport neto tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Foreign Direct Investment hal tersebut 

disebabkan karena banyak negara di wilayah ASEAN yang lebih 

banyak mengimpor barang dari pada mengekspor barang sehingga hasil 

dari eksport netonya negatif.  

Pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah 

variabel ekspor dan variabel import, akan tetapi dalam penelitian ini 

menggunakan variabel net ekspor. Nilai net eksport di peroleh dari nilai 

ekspor dikurangi nilai impor. Dan pada penelitian ini meneliti apakah 

variabel net ekspor berpengaruh signifikan terhadap Foreign Direct 

Investment di kawasan ASEAN. Hasil regresi menunjukkan bahwa 

variabel net ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Foreign Direct Investment. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fredica dan 

Ratna Juwita Tahun 2012 hasil penelitian yang diperolehnya adalah 

variabel ekspor berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing 

Langsung. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah variabel net 

export tidak berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment. 

Berdasarkan perbandingan tersebut maka hasil yang diperoleh tidak 

sama sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yang ada.  

 



 
 
 

84 
 

4.4.4. Analisis Pengaruh Exchange Rate terhadap Foreign Direct 

Investment di wilayah ASEAN. 

Pada penelitian ini Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap 

Foreign Direct Investment. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa 

Exchange Rate tidak mempengaruhi Foreign Direct Investment yang 

ada di wilayah ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa export neto 

tidak memiliki pengaruh suatu negara untuk melakuakan Foreign Direct 

Investment.  

Exchange Rate merupakan harga mata uang di suatu negara 

untuk melakukan transaksi. Exchange rate digunakan untuk melakukan 

perdagangan dengan negara lain dan titik keseimbangannya ditentukan 

tergantung pada adanya penawaran dan permintaan akan uang tersebut. 

Nilai mata uang digunakan untuk menunjukkan tingkat harga produk 

dari suatu negara. exchange rate tidak berpengaruh terhadap Foreign 

Direct Investment akan tetapi berpengaruh terhadap tingkat harga 

produk. Karena Foreign Direct Investment merupakan investasi yang 

dilakukan perusahaan dalam rangka untuk memperluas jaringan bisnis 

sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Sehingga dalam penelitian 

ini sejalan jika Exchange Rate tidak memiliki pengaruh terhadap 

Foreign Direct Investmet.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alghifari 

Mahdi Igamo tahun 2015, hasil penelitian yang dilakukannya adalah 

Nilai Tukar tidak berpengaruh terhadap Penanaman Modal Asing. Hasil 
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yang diperoleh pada penelitian ini adalah Exchange Rate tidak 

berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment. Hasil yang diperoleh 

adalah sama dimana nilai tukar tidak mempengaruhi investasi.  

4.4.5. Foreign Direct Investment antar negara Anggota ASEAN. 

Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa besarnya Foreign Direct 

Investment di negara-negara anggota ASEAN yaitu untuk Negara 

Brunnei Darussalam sebesar -0.97%, untuk negara Kamboja Foreign 

Direct Investmentnya sebesar 12.83%, untuk negara Indonesia Foreign 

Direct Investmentnya sebesar 71.09%, untuk negara Laos adalah 

sebesar 4.96%, untuk negara Malaysia Foreign Direct Investment 

sebesar 5.94%, untuk negara Myanmar Foreign Direct Investment 

adalah sebesar 40.68%, untuk negara Philiphina Foreign Direct 

Investmentnya adalah sebesar 65.72%, untuk negara Singapura Foreign 

Direct Investmentnya adalah sebesar 27.83%, untuk Thailand Foreign 

Direct Investmentnya adalah sebesar 29.87%, dan untuk Vietnam 

Foreign Direct Investmentnya adalah sebesar 71.79%. Foreign Direct 

Investment tertinggi adalah oleh negara Vietnam dan terendah adalah 

oleh negara Myanmar.  

Tingginya angka Foreign Direct Investment merupakan suatu 

dorongan suatu negara untuk dapat meningkatkan keuntungan sehingga 

dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Di penelitian ini ada 10 negara 

anggota ASEAN yang telah terintegrasi ekonominya dengan adanya 

integrasi maka negara-negara berlomba-lomba untuk memperoleh 
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keuntungan. Dengan meningkatkan daya saing global maka negara 

dapat bertahan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 

Dalam penelitian ini negara dengan Foreign Direct Investment tertinggi 

adalah Vietnam hal tersebut disebabkan karena Vietnam terus 

meningkatkan daya saing global sehingga mampu bersaing dengan 

negara-negara anggota ASEAN yang lain. Foreign Direct Investment di 

dorong oleh pendapatan nasional negara, jika pendapatan nasional 

meningkat maka juga akan mendorong suatu negara untuk melakukan 

investasi. Menurut data, Foreign Direct Investment Vietnam terus 

meningkat dari tahun ke tahun dan nilai eksport Vietnam sempat 

mengalami defisit akan tetapi beberapa tahun belakangan ini Vietnam 

terus menekankan ekspor. Nilai Foreign Direct Investment terendah 

adalah negara Myanmar dimana Myanmar Foreign Direct Investment 

dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, Begitupun dengan Gross 

Domestic Product Myanmar juga mengalami fluktuasi dari tahun ke 

tahun. Rendahnya angka Foreign Direct Investment Myanmar 

disebabkan karena kurang Myanmar dalam meningkatkan daya 

saingnya.  

4.4.6. Analisis Efek Integrasi Ekonomi di Kawasan ASEAN 

Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

Foreign Direct Investment di kawasan ASEAN. Akan tetapi, jika di 

lakukan pengujian dengan menggunakan Uji Signifikansi Parameter 
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Individual menunjukkan tidak semua variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap Foreign Direct Investment. Variabel Populasi dan 

variabel Gross Domestic Product menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan terhadap Foreign Direct Investment. Sedangkan, variabel 

Net Export dan Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap Foreign 

Direct Investment.  

Dari hasil yang telah diperoleh bahwa variabel yang 

mepengaruhi tumbuhnya arus Foreign Direct Investment adalah 

variabel populasi dan variabel Gross Domestic Product. Pada variabel 

Populasi hasilnya adalah berpengaruh negatif terhadap Foreign Direct 

Investment sehingga dengan naiknya 1 jiwa akan dapat menurunkan 

tingkat Foreign Direct Investment. Hal tersebut dikarenakan dengan 

meningkatkan jumlah penduduk atau populasi maka akan 

meningkatkan pula jumlah angkatan kerja, sedangkan lapangan 

pekerjaan yang ditawarkan terbatas sehingga menyebabkan 

ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan faktor produksi 

yang akan menyebabkan pendapatan perkapita menurun dan 

menyebabkan Foreign Direct Investment menurun. Variabel Gross 

Domestic Product berpengaruh signifikan positif terhadap Foreign 

Direct Investment sehingga jika Gross Domestic Product meningkat 

maka Foreign Direct Investment juga akan ikut meningkat.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel Net Export dan Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap 
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Foreign Direct Investment. Variabel tersebut merupakan variabel yang 

membedakan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian 

sebelumnya.  

Dari hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

kawasan integrasi ekonomi ASEAN dapat mendorong meningkatkan 

Foreign Direct Investment. Hal tersebut dapat di lihat dari nilai F-

Statistic sebesar 0,000000 sehingga semua variabel bersama-sama akan 

berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment walaupun jika diuji 

secara parsial ada variabel yang tidak berpengaruh. Negara terintegrasi 

di kawasan ASEAN akan terus berusaha agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun juga 

akan meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan 

meningkatkan Foreign Direct Investment dengan meningkatkan daya 

saing global dan kemudahan dalam melakukan investasi. Dengan 

adanya Integrasi Ekonomi maka akan mempermudah Negara anggota 

ASEAN untuk melakukan Foreign Direct Investment.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil 

beberapa kesimpulan, antara lain yaitu : 

1. Pada Variabel Populasi didapatkan hasil bahwa Populasi berpengaruh 

negatif dengan Foreign Direct Investment di wilayah anggota ASEAN. 

Hal tersebut disebabkan karena dengan meningkatnya populasi maka 

akan meningkatkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya, sedangkan 

tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan sehingga akan 

menyebabkan ketidakseimbangan juga antara faktor produksi dengan 

pertumbuhan penduduk yang akan menyebabkan pendapatan menurun 

dan Foreign Direct Investment juga akan menurun.  

2. Pada Variabel Gross Domestic Product didapatkan hasil bahwa Gross 

Domestic Product berpengaruh positif terhadap Foreign Direct 

Investment di wilayah ASEAN. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Gross Domestic Product, 

dengan meningkatnya Gross Domestic Product maka akan mendorong 

negara anggota ASEAN untuk melakukan Foreign Direct Investment. 

3. Pada Variabel net Export dan Exchange Rate didapatkan hasil bahwa net 

export tidak berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment di negara-

negara anggota ASEAN. Hal tersebut disebabkan karena banyak negara 

anggota ASEAN yang lebih banyak melakukan impor dibandingkan 
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ekspor sehingga tidak meningkatkan pendapatan nasional dan tidak 

berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment negara-negara anggota 

ASEAN dan Exchange Rate merupakan nilai tukar mata uang yang 

menunjukkan tingkat harga suatu produk, sehingga tidak berpengaruh 

terhadap Foreign Direct Investment. 

4. Dengan adanya Integrasi ekonomi kawasan ASEAN belum tentu dapat  

meningkatkan arus Foreign Direct Investment karena dalam melakukan 

Foreign Direct Investment suatu negara harus mempertimbangkan 

kondisi negara yang akan ditujunya seperti kestabilan ekonomi,  

pendapatan nasional dan lainnya. Namun, kawasan yang telah terintegrasi 

ekonomi maka akan terus meningkatkan daya saing global antar negara 

agar dapat terus bersaing dan mempermudah negara untuk melakukan 

Foreign Direct Investment.  

5.2. Implikasi dan Saran 

1. Populasi yang berpengaruh negatif terhadap Foreign Direct Investment 

maka akan menimbulkan dampak pula di setiap negara, sehingga di 

harapkan bahwa pemerintahan di setiap negara melakukan kebijakan 

berupa program sehingga pertumbuhan penduduk atau populasi dapat di 

tekankan. 

2. Gross Domestic Product berpengaruh positif terhadap Foreign Direct 

Investment, dimana meningkatkan Gross Domestic Product suatu negara 

akan meningkatkan Foreign Direct Investment. Sehingga pemerintah 

harus tetap meningkatkan daya saing global agar dapat bersaing antar 
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negara dan tetap dapat meningkatkan Gross Domestic Product serta 

mendorong Foreign Direct Investment sehingga dapat keuntungan yang 

akan diterima oleh negara sebagai pandapatan nasional.  

3. Ekspor neto dan Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap Foreign 

Direct Investment, hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah di 

setiap negara, karena sebagian besar disebabkan karena nilai impor jauh 

lebih banyak dibanding ekspor sehingga nilai ekspor netonya negatif. 

Dengan meningkatkan nilai ekspor hingga nilai eksport neto tidak negatif 

dapat  membantu negara untuk meningkatkan pendapatan nasional yang 

akan mendorong meningkatnya Foreign Direct Investment Dan Nilai 

tukar mata uang dapat berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh 

oleh suatu negara karena nilai tukar mata uang dapat terdepresiasi dan 

terapresiasi. 

4. Adanya Integrasi ekonomi maka akan dapat terus mendorong negara 

untuk meningkatkan daya saing agar dapat terus mampu untuk bersaing 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional guna untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal tersebut harus 

terus diperhatikan oleh pemerintah dalam meningkatkan daya saing 

global. Peningkatan daya saing global dapat dilakukan dengan berbagai 

cara antara lain dengan meningkatkan kualitas SDM suatu negara dan 

melakukan berbagai inovasi sehingga dapat terus bersaing dengan negara 

lain. 
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I. DATA SKRIPSI 

 

NO 

NEGARA 

ANGGOTA 
TAHUN FDI Populasi GDP EKSPORT  IMPORT 

Net 

Export 
exchange rate 

1 Brunei Darussalam 2008 0.22 

          

379,252  14.39 11.27 3.97 7.30 

 $             

1.4172  

2 Brunei Darussalam 2009 0.33 

          

383,772  10.73 7.81 3.84 3.97 

 $             

1.4546  

3 Brunei Darussalam 2010 0.48 

          

388,662  13.71 9.24 3.83 5.41 

 $             

1.3635  

4 Brunei Darussalam 2011 0.69 

          

394,013  18.53 12.88 5.56 7.31 

 $             

1.2579  

5 Brunei Darussalam 2012 0.86 

          

399,748  19.05 13.36 6.76 6.61 

 $             

1.2496  

6 Brunei Darussalam 2013 0.78 

          

405,716  18.09 12.31 7.76 4.55 

 $             

1.2512  

7 Brunei Darussalam 2014 0.57 

          

411,704  17.10 11.75 5.24 6.51 

 $             

1.2670  

8 Brunei Darussalam 2015 0.17 

          

417,542  12.93 6.75 4.23 2.52 

 $             

1.3749  

9 Brunei Darussalam 2016 -0.15 

          

423,196  11.40 5.65 4.30 1.35 

 $             

1.3813  

10 Brunei Darussalam 2017 0.47 

          

428,697  12.13 6.01 4.32 1.69 

 $             

1.3809  

11 Kamboja 2008 0.82 

     

13,880,509  10.35 6.78 7.02 -0.23 

 KHR         

4,054  

12 Kamboja 2009 0.93 

     

14,090,208  10.40 5.12 5.82 -0.70 

 KHR         

4,139  
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13 Kamboja 2010 1.34 

     

14,308,740  11.24 6.08 6.69 -0.61 

 KHR         

4,185  

14 Kamboja 2011 1.37 

     

14,537,886  12.83 6.94 7.63 -0.70 

 KHR         

4,059  

15 Kamboja 2012 1.84 

     

14,776,866  14.05 8.14 8.81 -0.68 

 KHR         

4,033  

16 Kamboja 2013 1.87 

     

15,022,692  15.23 9.50 10.30 -0.80 

 KHR         

4,027  

17 Kamboja 2014 1.72 

     

15,270,790  16.70 10.46 11.19 -0.74 

 KHR         

4,038  

18 Kamboja 2015 1.70 

     

15,517,635  18.05 11.14 11.94 -0.80 

 KHR         

4,068  

19 Kamboja 2016 2.29 

     

15,762,370  20.02 12.27 13.14 -0.88 

 KHR         

4,059  

20 Kamboja 2017 2.78 

     

16,005,373  22.16 13.46 14.22 -0.76 

 KHR         

4,051  

21 Indonesia 2008 9.32 

   

236,159,276  510.23 152.09 146.71 5.38 

 Rp            

9,699  

22 Indonesia 2009 4.88 

   

239,340,478  539.58 130.36 115.22 15.14 

 Rp          

10,390  

23 Indonesia 2010 15.29 

   

242,524,123  755.09 183.48 169.16 14.32 

 Rp            

9,090  

24 Indonesia 2011 20.56 

   

245,707,511  892.97 235.10 213.00 22.10 

 Rp            

8,770  

25 Indonesia 2012 21.20 

   

248,883,232  917.87 225.74 229.36 -3.62 

 Rp            

9,387  

26 Indonesia 2013 23.28 

   

252,032,263  912.52 218.31 225.52 -7.21 

 Rp          

10,461  
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27 Indonesia 2014 25.12 

   

255,131,116  890.81 210.82 217.49 -6.67 

 Rp          

11,865  

28 Indonesia 2015 19.78 

   

258,162,113  860.85 182.16 178.86 3.29 

 Rp          

13,389  

29 Indonesia 2016 4.54 

   

261,115,456  932.26 178.26 170.77 7.49 

 Rp          

13,308  

30 Indonesia 2017 22.08 

   

263,991,379  1,015.54 206.87 194.63 12.24 

 Rp          

13,381  

31 Laos 2008 0.23 

       

6,052,190  5.44 1.80 2.65 -0.85 

 LAK         

8,744  

32 Laos 2009 0.32 

       

6,152,036  5.83 1.75 2.73 -0.98 

 LAK         

8,516  

33 Laos 2010 0.28 

       

6,246,274  7.13 2.52 3.52 -0.99 

 LAK         

8,259  

34 Laos 2011 0.30 

       

6,333,487  8.75 3.53 4.49 -0.96 

 LAK         

8,030  

35 Laos 2012 0.29 

       

6,415,169  10.19 3.86 6.15 -2.29 

 LAK         

8,008  

36 Laos 2013 0.43 

       

6,494,557  11.94 4.56 7.17 -2.61 

 LAK         

7,860  

37 Laos 2014 0.91 

       

6,576,397  13.27 5.41 7.74 -2.33 

 LAK         

8,049  

38 Laos 2015 1.42 

       

6,663,967  14.39 4.89 7.46 -2.57 

 LAK         

8,148  

39 Laos 2016 1.00 

       

6,758,353  15.81 5.25 6.62 -1.37 

 LAK         

8,179  

40 Laos 2017 0.81 

       

6,858,160  16.85 5.79 6.99 -1.20 

 LAK         

8,352  
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41 Malaysia 2008 7.57 

     

27,111,069  230.81 229.66 178.12 51.54 

 MYR      

3.3358  

42 Malaysia 2009 0.11 

     

27,605,383  202.26 184.90 143.89 41.01 

 MYR      

3.5245  

43 Malaysia 2010 10.89 

     

28,112,289  255.02 221.69 181.10 40.59 

 MYR      

3.2211  

44 Malaysia 2011 15.12 

     

28,635,128  297.95 254.02 207.62 46.40 

 MYR      

3.0600  

45 Malaysia 2012 8.90 

     

29,170,456  314.44 249.35 215.53 33.83 

 MYR      

3.0888  

46 Malaysia 2013 11.30 

     

29,706,724  323.28 244.49 216.89 27.60 

 MYR      

3.1509  

47 Malaysia 2014 10.62 

     

30,228,017  338.06 249.47 218.11 31.35 

 MYR      

3.2729  

48 Malaysia 2015 9.86 

     

30,723,155  296.43 209.29 186.60 22.68 

 MYR      

3.9055  

49 Malaysia 2016 13.47 

     

31,187,265  296.54 200.66 180.82 19.84 

 MYR      

4.1483  

50 Malaysia 2017 9.51 

     

31,624,264  314.50 224.78 202.68 22.10 

 MYR      

4.3004  

51 Myanmar 2008 0.86 

     

49,479,752  31.86 0.04 0.02 0.02 

 MMK              

5  

52 Myanmar 2009 1.08 

     

49,800,690  36.91 0.04 0.02 0.01 

 MMK              

6  

53 Myanmar 2010 0.90 

     

50,155,896  49.54 0.05 0.03 0.02 

 MMK              

6  

54 Myanmar 2011 2.52 

     

50,553,031  59.98 0.06 0.06 0.00 

 MMK              

5  
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55 Myanmar 2012 1.33 

     

50,986,514  59.94 6.98 6.52 0.46 

 MMK          

641  

56 Myanmar 2013 2.25 

     

51,448,196  60.27 11.83 11.42 0.42 

 MMK          

934  

57 Myanmar 2014 2.18 

     

51,924,182  65.45 13.15 14.51 -1.36 

 MMK          

984  

58 Myanmar 2015 4.08 

     

52,403,669  59.69 12.41 15.85 -3.44 

 MMK       

1,163  

59 Myanmar 2016 3.28 

     

52,885,223  63.23 10.81 13.89 -3.09 

 MMK       

1,235  

60 Myanmar 2017 4.68 

     

53,370,609  69.32 12.86 18.67 -5.81 

 MMK       

1,360  

61 Philipina 2008 1.34 

     

90,751,864  174.20 64.30 68.58 -4.28 

 PHP            

44.3  

62 Philipina 2009 2.06 

     

92,220,879  168.33 54.26 56.15 -1.89 

 PHP            

47.7  

63 Philipina 2010 1.07 

     

93,726,624  199.59 69.46 73.08 -3.62 

 PHP            

45.1  

64 Philipina 2011 2.01 

     

95,277,940  224.14 71.79 79.95 -8.15 

 PHP            

43.3  

65 Philipina 2012 3.22 

     

96,866,642  250.09 77.08 85.23 -8.16 

 PHP            

42.2  

66 Philipina 2013 3.74 

     

98,481,032  271.84 76.16 87.61 -11.44 

 PHP            

42.4  

67 Philipina 2014 5.74 

   

100,102,249  284.58 82.28 92.66 -10.38 

 PHP            

44.4  

68 Philipina 2015 5.64 

   

101,716,359  292.77 83.14 100.40 -17.27 

 PHP            

45.5  
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69 Philipina 2016 8.28 

   

103,320,222  304.89 85.27 112.61 -27.35 

 PHP            

47.5  

70 Philipina 2017 10.05 

   

104,918,090  313.60 95.80 125.77 -29.96 

 PHP            

50.4  

71 Singapore 2008 12.20 

       

4,839,396  192.23 444.42 404.46 39.95 

 SGD         

1.415  

72 Singapore 2009 23.82 

       

4,987,573  192.41 369.75 324.72 45.03 

 SGD         

1.455  

73 Singapore 2010 55.08 

       

5,076,732  236.42 472.25 410.66 61.59 

 SGD         

1.364  

74 Singapore 2011 49.16 

       

5,183,688  275.97 560.87 486.93 73.93 

 SGD         

1.258  

75 Singapore 2012 56.19 

       

5,312,437  290.67 572.79 504.69 68.10 

 SGD         

1.250  

76 Singapore 2013 64.48 

       

5,399,162  304.45 590.89 522.48 68.42 

 SGD         

1.251  

77 Singapore 2014 69.54 

       

5,469,724  311.54 595.89 523.33 72.57 

 SGD         

1.267  

78 Singapore 2015 70.60 

       

5,535,002  304.10 539.44 461.18 78.26 

 SGD         

1.375  

79 Singapore 2016 74.25 

       

5,607,283  309.76 521.00 440.06 80.93 

 SGD         

1.382  

80 Singapore 2017 63.63 

       

5,612,253  323.91 561.48 482.89 78.59 

 SGD         

1.381  

81 Thailand 2008 8.56 

     

66,545,760  291.38 208.10 201.11 6.98 

 THB       

33.313  

82 Thailand 2009 6.41 

     

66,881,867  281.71 181.53 154.46 27.07 

 THB       

34.286  
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83 Thailand 2010 14.75 

     

67,208,808  341.11 226.79 207.27 19.52 

 THB       

31.686  

84 Thailand 2011 2.47 

     

67,530,130  370.82 262.74 255.20 7.54 

 THB       

30.492  

85 Thailand 2012 12.90 

     

67,843,979  397.56 277.40 273.22 4.18 

 THB       

31.083  

86 Thailand 2013 15.94 

     

68,143,065  420.33 286.32 274.43 11.89 

 THB       

30.726  

87 Thailand 2014 4.98 

     

68,416,772  407.34 282.24 254.63 27.61 

 THB       

32.480  

88 Thailand 2015 8.93 

     

68,657,600  401.40 275.82 229.55 46.26 

 THB       

34.248  

89 Thailand 2016 3.06 

     

68,863,514  411.76 280.45 220.49 59.96 

 THB       

35.296  

90 Thailand 2017 9.10 

     

69,037,513  455.22 310.76 249.08 61.67 

 THB       

33.940  

91 Vietnam 2008 9.58 

     

86,707,801  99.13 69.72 83.25 -13.53 

 VND      

16,302  

92 Vietnam 2009 7.60 

     

87,565,407  106.01 66.37 76.43 -10.06 

 VND      

17,065  

93 Vietnam 2010 8.00 

     

88,472,512  115.93 83.47 92.99 -9.52 

 VND      

18,613  

94 Vietnam 2011 7.43 

     

89,436,644  135.54 107.61 113.21 -5.60 

 VND      

20,510  

95 Vietnam 2012 8.37 

     

90,451,881  155.82 124.70 119.24 5.46 

 VND      

20,828  

96 Vietnam 2013 8.90 

     

91,497,725  171.22 143.19 139.49 3.70 

 VND      

20,933  
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97 Vietnam 2014 9.20 

     

92,544,915  186.20 160.89 154.79 6.10 

 VND      

21,148  

98 Vietnam 2015 11.80 

     

93,571,567  193.24 173.49 171.96 1.53 

 VND      

21,698  

99 Vietnam 2016 12.60 

     

94,569,072  205.28 192.19 186.93 5.26 

 VND      

21,935  

100 Vietnam 2017 14.10 

     

95,540,800  223.86 227.35 221.07 6.27 

 VND      

22,370  

 sumber : World Bank         

 

 
 Keterangan : 

Foreign Direct Investment (Milyar US$) 

Populasi (jiwa) 

Gross Domestic Product (Milyar US$) 

Net Export (Milyar US$) 

Exchange Rate (nilai masing-masing mata uang setiap negara) 
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II. UJI REGRESI COMMON EFFECT 

 

Dependent Variable: FDI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/20/19   Time: 01:13   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 100  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.694731 1.704346 0.407623 0.6845 

POPULASI -4.15E-08 4.98E-08 -0.832860 0.4070 

GDP 0.023297 0.013840 1.683241 0.0956 

NET_EXPORT 0.460244 0.072650 6.335098 0.0000 

EXCHANGE_RATE 0.000402 0.000202 1.988899 0.0496 
     
     R-squared 0.610439     Mean dependent var 10.80410 

Adjusted R-squared 0.594037     S.D. dependent var 16.78941 

S.E. of regression 10.69741     Akaike info criterion 7.626587 

Sum squared resid 10871.29     Schwarz criterion 7.756846 

Log likelihood -376.3294     Hannan-Quinn criter. 7.679305 

F-statistic 37.21613     Durbin-Watson stat 0.329264 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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III.  UJI FIXED EFFECT 

Dependent Variable: FDI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/20/19   Time: 01:14   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 100  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 41.22689 23.05282 1.788367 0.0772 

POPULASI -8.42E-07 4.88E-07 -1.727118 0.0877 

GDP 0.088688 0.021111 4.201111 0.0001 

NET_EXPORT 0.092580 0.075046 1.233643 0.2207 

EXCHANGE_RATE 3.00E-05 0.001139 0.026337 0.9790 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.878055     Mean dependent var 10.80410 

Adjusted R-squared 0.859621     S.D. dependent var 16.78941 

S.E. of regression 6.290518     Akaike info criterion 6.645141 

Sum squared resid 3403.073     Schwarz criterion 7.009865 

Log likelihood -318.2570     Hannan-Quinn criter. 6.792751 

F-statistic 47.63337     Durbin-Watson stat 0.834825 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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IV.  HASIL REGRESI UJI CHOW 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 20.970145 (9,86) 0.0000 

Cross-section Chi-square 116.144626 9 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: FDI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/20/19   Time: 01:15   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 100  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.694731 1.704346 0.407623 0.6845 

POPULASI -4.15E-08 4.98E-08 -0.832860 0.4070 

GDP 0.023297 0.013840 1.683241 0.0956 

NET_EXPORT 0.460244 0.072650 6.335098 0.0000 

EXCHANGE_RATE 0.000402 0.000202 1.988899 0.0496 
     
     R-squared 0.610439     Mean dependent var 10.80410 

Adjusted R-squared 0.594037     S.D. dependent var 16.78941 

S.E. of regression 10.69741     Akaike info criterion 7.626587 

Sum squared resid 10871.29     Schwarz criterion 7.756846 

Log likelihood -376.3294     Hannan-Quinn criter. 7.679305 

F-statistic 37.21613     Durbin-Watson stat 0.329264 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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V.  HASIL REGRESI RANDOM EFFECT 

Dependent Variable: FDI   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 02/20/19   Time: 01:15   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 100  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.739982 3.540779 1.338684 0.1839 

POPULASI -1.60E-07 5.49E-08 -2.920594 0.0044 

GDP 0.058382 0.010898 5.357307 0.0000 

NET_EXPORT 0.177284 0.059622 2.973456 0.0037 

EXCHANGE_RATE 0.000123 0.000388 0.316052 0.7527 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 7.769343 0.6040 

Idiosyncratic random 6.290518 0.3960 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.333223     Mean dependent var 2.679802 

Adjusted R-squared 0.305149     S.D. dependent var 7.953542 

S.E. of regression 6.629893     Sum squared resid 4175.771 

F-statistic 11.86913     Durbin-Watson stat 0.688805 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.531754     Mean dependent var 10.80410 

Sum squared resid 13067.12     Durbin-Watson stat 0.220117 
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VI.   HASIL REGRESI UJI HAUSMAN 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 14.527086 4 0.0058 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     POPULASI -0.000001 -0.000000 0.000000 0.1594 

GDP 0.088688 0.058382 0.000327 0.0937 

NET_EXPORT 0.092580 0.177284 0.002077 0.0631 

EXCHANGE_RATE 0.000030 0.000123 0.000001 0.9311 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: FDI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/20/19   Time: 01:16   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 100  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 41.22689 23.05282 1.788367 0.0772 

POPULASI -8.42E-07 4.88E-07 -1.727118 0.0877 

GDP 0.088688 0.021111 4.201111 0.0001 

NET_EXPORT 0.092580 0.075046 1.233643 0.2207 

EXCHANGE_RATE 3.00E-05 0.001139 0.026337 0.9790 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.878055     Mean dependent var 10.80410 

Adjusted R-squared 0.859621     S.D. dependent var 16.78941 

S.E. of regression 6.290518     Akaike info criterion 6.645141 

Sum squared resid 3403.073     Schwarz criterion 7.009865 

Log likelihood -318.2570     Hannan-Quinn criter. 6.792751 

F-statistic 47.63337     Durbin-Watson stat 0.834825 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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VII. CROSS EFFECT 

  CROSSID Effect 

1  1 -42.1956 

2  2 -28.39495 

3  3  112.3114 

4  4 -36.26015 

5  5 -35.28865 

6  6 -0.53809 

7  7  24.50713 

8  8 -13.35818 

9  9 -11.35693 

10  10  30.57404 

 

VIII.  PERIOD EFFECT 

  DATEID Effect 

1 01/01/2008 -3.409167 

2 01/01/2009 -3.089649 

3 01/01/2010  0.208181 

4 01/01/2011 -2.259486 

5 01/01/2012 -0.891168 

6 01/01/2013  1.138264 

7 01/01/2014  1.340912 

8 01/01/2015  3.052768 

9 01/01/2016  1.652124 

10 01/01/2017  2.257221 

 


