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ABSTRAKSI
Penelitian ini menggunakan data time series untuk menganalisis tentang

dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan data tahunan selama 35 tahun yaitu 1980-2014. Variabel dependen
adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita sedangkan variabel
independen investasi asing langsung (FDI), investasi dalam negeri (PMDN) dan
derajat keterbukaan ekonomi yang diperoleh dari ekspor ditambah impor. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji unit root ttidak stasioner di
tingkat yang sama, variabel derajat keterbukaan ekonomi signifikan di level
sedangkan variabel lainnya signifikan di first difference, sehingga tidak dapat
menggunakan metode ECM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini regresi
Autoregressive Distributed Lag (ARDL), serta tidak terjadi hubungan jangka panjang
hanya jangka pendek. Hasil jangka pendek diperoleh perubahan PDB per kapita lag 1
signifikan dan berpengaruh positif terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi,
perubahan FDI pada lag 0 tidak berpengaruh terhadap perubahan pertumbuhan
ekonomi, karena adanya hambatan seperti perizinan di persulit, biaya perizinan besar.
Perubahan PMDN untuk lag 0 dan lag 1 tidak berpengaruh terhadap perubahan
pertumbuhan ekonomi, karena perizinan birokrasi di daerah-daerah yang dipersulit,
kualitas infrastruktur yang kurang memadai. Sedangkan perubahan derajat
keterbukaan yang berpengaruh pada lag 0 berpengaruh negatif karena impor lebih
besar dari ekspor, untuk lag 2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan
pertumbuhan ekonomi, untuk lag 1 tidak berpengaruh terhadap perubahan
pertumbuhan ekonomi yang karena derajat keterbukaan bukan faktor terbesar dalam
pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: investasi asing langsung, investasi dalam negeri, derajat keterbukaan
ekonomi.
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The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth
Indonesia 1980-2014
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ABSTRACT
This results employs time series techniques to analyse the effect of foreign

direct investment on economy growth in Indonesia. The study uses annual data over
the period 1980-2014. The dependent variable is gross domestic product (GDP) per
capita, while the independent variables of foreign direct investment (FDI), domestic
investment (DCI) and the degree of openness economy derived from exports plus
imports. The study uses Error Correction Model (ECM) method.

The results of the unit root test Augmented Dickey Fuller (ADF) non-
stationary at the same level, variable degree of economy openness significant in the
level while the other variables significant in the first difference, so can not use ECM
method. The results uses Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method , and it
finds no long run relationship between variable and only short term relationship
between variable. Short-term results obtained changes GDP per capita in lag one
significant and positive effect on changes in economy growth, changes FDI in the lag
0 has no effect and no significant on changes in economy growth, because of barriers
such as licensing is difficult, large licensing costs. Changes in domestic investment to
lag 0 and log 1 has no effect and no significant effect on changes in economic growth,
because of licensing bureaucracy in areas that are difficult, the quality of
infrastructure inadequate. While changes in the the degree of openness economy that
effect the lag 0 negative effect and significant for imports greater than exports, to lag
2 positive and significant effect on the changes in economy growth, to lag 1 does not
affect the changes in economy growth because of the degree of openness economy is
not the biggest factor in economy growth.

Keywords: foreign direct investment, domestic investment, the degree of openness
economy
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Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi merupakan topik yang menarik untuk dibahas, sebab

pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan
pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang baik perlu
adanya pembangunan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Pembangunan
ekonomi di Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk mengejar ketertinggalan
pembangunan dari negara–negara maju baik regional maupun global. Dana yang
dikeluarkan pemerintah dalam negeri untuk pembangunan tidak sedikit, Indonesia
belum mampu dalam menyediakan modal untuk pembangunan tersebut. Di samping
berupaya untuk menarik investasi dalam negri (PMDN), upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan investasi asing
langsung (FDI) dan melakukan derajat keterbukaan ekonomi. Secara global dengan
banyaknya investasi yang masuk pada suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi
negara tersebut akan meningkat (Sarwedi, 2002).

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan suatu investasi jangka panjang
bagi negara yang sedang berkembang. Kedatangan investasi asing langsung (FDI)
dapat membantu pembangunan ekonomi, dalam hal pembangunan modal dan
menciptakan lapangan pekerjaan. Adanya investasi asing langsung (FDI) akan
memunculkan sumber-sumber baru. Menurut Sarwedi (2002) sumber pembiayaan
yang berasal dari investasi asing langsung merupakan pembiayaan luar negeri yang
paling potensial jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya.

Selain FDI meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh
penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jika FDI adalah investasi asing yang
masuk ke Indonesia maka PMDN adalah investasi dalam negeri dimana investasi ini
berasal dari masyarakat dalam negeri dengan modal berasal dari dalam negeri.
Adanya PMDN ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah barang–barang modal
seperti persediaan pembelian mesin–mesin, pendirian gedung baru, serta menambah
persediaan baru. Sehingga akan meningkatkan output bagi perekonomian dan
pertumbuhan ekonomi akan meningkat (Rohmana, 2011).

Tidak hanya FDI dan PMDN yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,
ketergantungan Indonesia terhadap derajat keterbukaan ekonomi (ekspor dan impor)
juga cukup besar. Seperti kita tahu dengan adanya perdagangan akan meningkatkan
aliran modal, baik yang sifatnya modal masuk maupun modal keluar. Ekspor akan
secara langsung berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan suatu negara. Ketika
kinerja derajat keterbukaan ekonomi meningkat maka sektor–sektor perdagangan
yang ada dinegara baik itu sektor industri, pembangunan infrastruktur akan
meningkat sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di



4

Indonesia. Dapat dikatakan antara investasi dan derajat keterbukaan ekonomi
memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Adanya aliran FDI diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas produksi nasional. Terjadinya kenaikan penerimaan
pendapatan suatu negara akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi
(Safitriani,2014).
Rumusan Masalah
Dari kondisi yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan
beberapa permasalahan yang akan diteliti antara lain.

1. Bagaimana hubungan jangka panjang dan jangka pendek investasi asing
langsung (FDI) terhadap PDB per kapita?

2. Bagaimana hubungan jangka panjang dan jangka pendek investasi
domestik(PMDN) terhadap PDB per kapita?

3. Bagaimana hubungan jangka panjang dan jangka pendek derajat keterbukaan
(DK) terhadap PDB per kapita?

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menganalisis hubungan antara FDI
terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang atau di negara–negara
industri. Beberapa studi memberikan landasan empiris untuk analisa penelitian ini
antara lain:

Ibrahim,S.A dan Abdullah, A (2015) meneliti tentang dampak FDI terhadap
pertumbuhan ekonomi Nigeria tahun 1971–2013. Metode yang digunakan adalah
VECM. Hasil penelitian diperoleh investasi asing langsung(FDI), investasi dalam
negeri (PMDN) dan modal manusia (HK) memiliki hubungan jangka panjang dengan
pertumbuhan ekonomi. Namun, FDI ditemukan menjadi signifikan secara statistik
namun memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa
peningkatan FDI akan menyebabkan PDB jatuh. Sebaliknya, kedua PMDN dan HK
yang signifikan secara statistik dan positif. Akibatnya, baik PMDN dan HK memiliki
dampak positif pada perekonomian Nigeria.

Penelitian ini diambil oleh Aga (2014) meneliti tentang dampak investasi asing
langsung ( FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di Turki tahun 1980–2012 metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Vector
Autoregression (VAR). Hasil regresi menggunakan uji Johansen menunjukkan antara
4 variabel produk domestik bruto (PDB), investasi asing langsung (FDI), investasi
dalam negeri (PMDN), perdagangan internasional (PI), tidak ada kointegrasi yang
berarti tidak ada hubungan jangka panjang. Berdasarkan model VAR menunjukkan
bahwa tidak ada kausalitas atau tidak ada  hubungan jangka panjang antara FDI dan
PDB, namun penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional(PI) ada
hubungan kausalitas pada alfa 10%.  Berdasarkan regresi OLS pada tingkat level
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menunjukkan ada hubungan jangka pendek antara FDI dan GDP. Begitu juga pada
tingkata first difference menunjukkan bahwa ada hubungan jangka pendek antara FDI
terhadap PDB berhubungan positif dan signifikan, hubungan antara PMDN terhadap
PDB berhubungan positif dan signifikan dalam jangka pendek, sebaliknya PI
berhungan negatif dan sifnifikan dalam jangka pendek.

Saqib, N. dkk. (2013), meneliti tentang dampak investasi asing langsung (FDI)
terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan tahun 1981–2010. Hasil penelitian diperoleh
bahwa FDI memiliki peran negatif dalam perekonomian. Demikian pula dengan FDI,
hutang, perdagangan dan inflasi memiliki pengaruh negatif pada kinerja ekonomi
Pakistan. Investasi domestik dalam hal ini menguntungkan perekonomian negara, dan
oleh karena itu ketergantungan pada investasi asing harus tetap terbatas.
Landasan Teori

Dalam penulisan ini ada empat landasan teori yang menjadi acuan, yaitu Tori
Harrod Domar, Solow Model, Schumpeter dan Model AK. Namun sebelum
penjabaran teori tersebut, penulis akan sedikit dijelaskan mengenai pertumbuhan
ekonomi dan investasi asing langsung yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

1. Teori Harrod-Domar
Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini

menjelaskan tentang persyaratan–persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar
perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod-Domar
merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan
bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam hal
ini Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang keseimbangan pertumbuhan
ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh investasi pada
permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Perhatian Harrod
dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara keseimbangan
antara tabungan, investasi, dan pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi.
Dalam model Harrod-Domar pembentukan kapital dan ICOR merupakan variabel
penting. Jika Y adalah pendapatan, K adalah stok modal, dan I adalah investasi maka
ICOR adalah (∆K/∆Y), pertambahan dalam capital dibagi dengan pertambahan dalam
pendapatan, sama dengan I/∆Y, karena menurut definisi ∆K=I. Harrod-Domar
mengatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian selalu seimbang
dalam jangka panjang adalah jika pertumbuhan ekonomi warranted rate of growth
sama dengan natural rate of growth. Sehingga didapat persamaan dasar dalam model
Harrod g = s/k. Dengan rumus dasar tersebut pertumbuhan ekonomi (dalam satu
kurun waktu) akan tergantung pada kecenderungan marjinal masyarakat untung
menabung (s) dan efisiensi investasi (k). Dengan demikian jika ingin meningkatkan
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pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan tabungan atau memperkecil modal. Hal
yang lebih penting lagi dari teori ini bahwa syarat untuk tumbuh tidak hanya dalam
periode waktu, tetapi dalam jangka panjang secara terus-menerus. Harrod
menganggap penting syarat pertumbuhan jangka panjang karena jika investasi tidak
tepat, maka tingkat pertumbuhan yang terjadi akan mengakibatkan depresi yang
berkepanjangan atau inflasi yang berkepanjangan (Hakim, 2002)

2. Teori Solow
Penelitian ini berdasarkan teori model pertumbuhan ekonomi Solow dari

referensi buku Teori Pertumbuhan Ekonomi Boediono dan Mankiw dalam buku
Makroekonomi. Dalam teori ini menjelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan
ekonomi lebih memusatkan pada tenaga kerja (L), kapital (K), teknologi (A),
tabungan (S), dan output (Y). Adapun model dasar dari teori pertumbuhan Solow
adalah Q = F (K.L). Dimana Q = output, K = modal fisik, dan L angkatan kerja.
Dalam tori model Solow ada 4 anggapan yang melandasi teori ini:

a. Tenaga kerja ( L) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p per tahun.
b. Dalam setiap periode berlaku fungsi Q = F (K.L)
c. Adanya kecenderungan menabung (propensity to save) oleh masyarakat

yang dinyatakan sebagai proporsi S = s(Q): bila Q naik S juga naik dan turun
bila Q turun.

d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan S = I=∆K. Dalam Neo Klasik
tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan  S dan I.

Tingkat tabungan dan investasi per kapita pada posisi keseimbangan adalah konstan.
Pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan modal, tenaga kerja, tabungan,
kemajuan teknologi untuk berinteraksi dalam perekonomian serta pengaruhnya
terhadap out put suatu barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Dalam teori
ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen.

3. Teori Schumpeter
Teori ini termasuk teori ekonomi klasik dimana menjelaskan bahwa kemajuan

ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara berdasarkan daya kreatifitas
manusia bukan sekedar modal serta pertambahan penduduk. Seorang inovator atau
entrepreneur menurut Schumpeter bukanlah sekedar pengusaha atau wiraswasta
biasa, tetapi hanya mereka yang berani mencoba dan melaksanakan ide–ide baru.
Inovasi dalam kegiatan schumpeter dapat diartikan sebagai memperkenalkan produk
baru yang sebelumnya belum pernah ada, memperkenalkan cara berproduksi baru,
pembukaan daerah pasar-pasar baru, penemuan sumber bahan mentah baru,
perubahan organisasi industry sehingga meningkatkan efisiensi industri. Inovasi dari
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waktu ke waktu akan menciptakan letusan dimana akan meningkatkan output secara
kualitatif maupun kuantitatif.

4. Teori Model AK ( Teori Pertumbuhan Endogen)
Teori ini muncul karena menolak teori neoklasik yaitu teori solow yang

menyatakan bahwa dalam teori ini tidak menjelaskan sumber–sumber penrtumbuhan
ekonomi jangka panjang. Sebaliknya dalam teori Solow hanya membahas proses
dinamis yang membuat rasio modal–tenaga kerja mendekati tingkat keseimbangan
jangka panjang. Sedangkan teknologi termasuk variabel eksogen dimana tidak
dijelaskan dari mana proses datangnya teknologi tersebut. Perbedaan teoritis yang
sangat signifikan timbul dari peniadaan asumsi tentang hasil marginal yang semakin
menurun pada investasi modal, memungkinkan terjadinya skala hasil yang semakin
meningkat (increasing return to scale) dalam produksi agregat dan seringkali
berfokus pada peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian atas
investasi modal. Dengan mengasumsikan bahwa investasi pemerintah dan swasta
dalam modal manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan
produktivitas kecenderungan terjadinya hasil yang semakin menurun. Dalam tori ini
dijelaskan kenapa teknologi termasuk hasil endogen, dimana pemerintah dapat
memperbaiki efisiensi alokasi sumber dayanya. Pemerintah dapat melakukan dengan
menyediakan barang–barang publik (infrastruktur) atau mendorong investasi swasta
dalam industry pengetahuan. Pertumbuhan endogen mendorong peran aktif kebijakan
publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun
tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia yang mendorong  investasi
swasta asing dalam berbagai industri padat–pengetahuan seperti perangkat lunak
computer dan telekomunikasi (Todaro.M.P dan Smith.S.C, 2003: 168)
Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban dari rumusan masalah yang masih bersifat
sementara dan akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh.
a. Diduga investasi asing langsung memiliki pengaruh positif atau negatif serta
memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap PDB
b. Diduga investasi domestik memiliki pengaruh positif atau negatif serta memiliki
hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap PDB
c. Diduga derajat keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh positif atau negatif serta
memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap PDB
Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data time series, yaitu data penelitian yang
merupakan runtut waktu pada beberapa periode. Data ini merupakan data sekunder
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
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dicatat oleh pihak lain). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu
variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di ukur dengan PDB per kapita, serta
tiga variabel independen yaitu investasi asing langsung (FDI), investasi domestik
(PMDN), derajat keterbukaan ekonomi (DK), di dapat dari exspor + impor.
Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Aga. Definisi variabel-variabelnya
mengambil dari penelitian Aga. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat
Statistik, Statistik Indonesia dan World Bank tahun 1980–2014 selama 35 tahun dan
data lain yang bersumber dari referensi kepustakaan melalui makalah, artikel, jurnal,
dan sumber-sumber lain

Metode Analisis Penelitian
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang diuji

dapat digunakan untuk memprediksi dampak FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Indonesia. Apabila data Time series tidak stasioner maka model yang tepat digunakan
adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model) lebih spesifik lagi
menggunakan metode paling baru yang dikembangkan oleh Granger yaitu Two Step
Engle Granger. Model ini digunakan untuk melihat apakah model terdapat hubungan
jangka panjang dan jangka pendek, sehingga diperlukannya uji kointergrasi untuk
melihat hubungan tersebut. Serta uji akar unit root untuk melihat apakah ada
stasioneritas atau tidak. Data time series seringkali tidak stasioner sehingga
menyebabkan hasil regresi meragukan atau dikenal dengan regresi lancung. Regresi
lancung adalah situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang
signifikan secara model tidak saling berhubungan. Error Corection Model (ECM)
merupakan model yang tepat bagi data time series yang tidak stasioner tersebut
(Widarjono.A, 2013).
Berikut ini model estimasi PDB per kapita dalam jangka panjang yang digunakan
dalam penelitian ini. = + + + +
Estimasi jangka pendek PDB per kapita dengan menggunakan pendekatan ECM
Engle-Granger dalam penelitian ini sebagai berikut.∆ = + ∆ + ∆ + ∆ + +

Keterangan:
= intercept atau konstanta

, , = perubahan rata-rata Y terhadap perubahan variabel independen
PDB per kapita= produk domestik bruto per kapita (Miliar Rp)
FDI = investasi asing langsung (Juta US$)PMDN = investasi dalam negeri (Juta Rp)
DK = derajat keterbukaan ekonomi diperoleh dari (X + M) (Juta US$)
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= variabel koreksi kesalahan
t = periode = residual

Namun masalah terjadi dalam sebuah penelitian jika ditemukan atau terdapat
derajat stasioner yang berbeda-beda dari masing-masing variabel penelitian
(Widarjono, 2013). Menurut Pesaran (2001), untuk mencari kointegrasi antara
variabel dalam model atau persamaan yang memiliki derajat stasionernya berbeda-
beda dapat menggunakan autoregressive distributed lag (ARDL) model atau
pendekatan Bound testing . Syarat yang harus dipenuhi, dalam metode ARDL yaitu
variabel penelitian stasioner pada derajat yang berbeda dalam persamaan regresi,
masing-masing variabel akan destinasi dengan memasukkan lag, baik jangka panjang
maupun jangka pendek untuk menghasilkan model terbaik. Model estimasi ARDL
PDB per kapita dalam jangka pendek yang digunakan adalah sebagai berikut:∆ = + ∆ + ∆ + Δ +

dimana
i = jumlah lag
j = jumlah variabel independen

Uji Statistik t
Uji  Statistik t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh satu

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Kalau ada, apakah
pengaruhnya positif atau negatif. Ada dua cara yang bisa digunakan, pertama yaitu
dengan membandingkan t tabel dan t hitung, kedua melihat probabilitasnya. T tabel
diperoleh dari tabel sedangkan nilai t hitung diperoleh dari formulasi berikut:= ∗( )
Pengambilan keputusan ada atau tidaknya pengaruh masing masing variabel

independen secara individu terhadap profitabilitas adalah:
- Jika nilai hitung > nilai kritis atau -value (sig) < α =1%, 5%,10% maka

menolak atau berpengaruh
- jika nilai hitung < nilai kritis  atau -value (sig) > α =1%, 5%,10% maka

gagal menolak atau tidak berpengaruh.
Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Statistik F ini  adalah  bertujuan untuk mengetahui apakah variable
independen secara serempak (simultan) berpengaruh terhadap variable dependen.
Formulasi uji statistik F bisa dihitung dari persamaan dibawah ini:
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F hitung = /( )( )/( )
Pengambilan kesimpulannya adalah dengan membandingkan nilai f hitung atau
dengan probabilitasnya.

F hitung > F kritis atau (P-value < α =1%, 5%,10% ) signifikan (Menolak
atau berpengaruh)
F hitung < F kritis (P-value > α = 1%, 5%, 10% ) tidak signifikan (gagal
menolak Menolak atau tidak berpengaruh) (Widarjono. A, 2013).

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variasi variabel–

variabel independen secara bersama–sama mampu memberi penjelasan mengenai
variasi variabel dependen. Nilai R2 berikasaran antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2≤1).

Semakin tinggi nilai R2, maka garis regresi sampel semakin baik. Semakin mendekati
1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula
pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar
kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel
dependen). Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisen determinasi suatu
persamaan regresi semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap
nilai variabel dependen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam
menjelaskan

Hasil dan Analisis
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa uji stasionaritas ada yang stasioner di

level yaitu derajat keterbukaan ekonomi, sedang variabel PDB per kapita, FDI,
PMDN stasioner di first difference, tidak ada hubungan jangka panjang dilihat dari uji
kointegrasi yang ada hanya hubungan jangka pendek. 0.994731 atau 99,47 persen.
Hal ini mengindikasikan bahwa variasi variabel Independen mampu menjelaskan
variasi variabel dependen sebesar 99.47 persen dan sisanya sebesar 0.53 persen
dijelaskan variabel lain diluar model. Berdasarkan uji kelayakan model, nilai F
statistik sebesar 647.2371 dan probabilitas sebesar 0,0000. Dengan menggunakan α =
5 persen maka diperoleh kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di
Indonesia yang diukur dengan PDB per kapita karena probabilitas < α = 5 persen.
Berdasarkan uji statistic (uji t) diperoleh hasil PDB per kapita pada lag 1 signifikan
dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, FDI pada lag 0 tidak
signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, PMDN pada lag 0
dan 1 tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, DK
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pada lag 0 berpengaruh negatif, signifikan dan lag 2 berpengaruh positif, signifikan
pada lag 1 tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Dari penelitian tidak ditemukan adanya hubungan jangka panjang antara

investasi asing langsung, investasi dalam negeri, derajat keterbukaan ekonomi,
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur dengan PDB per
kapita. Tidak adanya hubungan jangka panjang disebabkan karena
ketidakstabilan kondisi perekonomian di Indonesia. Sehingga ketika
perekonomian Indonesia tidak stabil kegiatan ekonomi dalam negeri menurun,
ekspor menurun, minat pengusaha untuk melakukan penanaman modal menurun
dan lebih memilih berinvestasi di negara lain.

2. Hasil analisis jangka pendek hubungan perubahan PDB per kapita pada lag 1
dengan perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan positif dan
signifikan dan dapat disimpulkan koefisien yang positif dimaksudkan ketika
perubahan PDB per kapita meningkat maka hal tersebut akan meningkatkan
perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDB per kapita.

3. Hasil analisis jangka pendek hubungan perubahan investasi asing langsung
dengan perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita
pada lag 0 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Penyebabnya adalah
banyaknya hambatan masuk bagi investor asing, salah satunya adalah birokrasi
yang berbelit-belit dan kurang efisien sehingga investor asing kurang berminat
untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti panjangnya perizinan
investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan dibandingkan dengan negara-
negara kompetitor. Menurut Franky Sibarani Kepala BKPM, pemerintah AS
yang dalam hal ini turut memantau panduan investasi di Indonesia. Usulan yang
disampai oleh Duta Besar AS agar sebelas sektor usaha yang diminati investor
AS bisa lebih terbuka. Sektor-sektor yang diminati diantaranya e-commerce,
asuransi, energi terbarukan, pembuatan film dan bioskop, telekomunikasi,
manufaktur farmasi, distributorship, coldstorage dan ritel elektronik dan alas
kaki.

4. Hasil analisis jangka pendek hubungan perubahan investasi dalam negeri dengan
perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita pada lag 0
dan lag 1 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Penyebabnya tidak
berbeda dengan investasi asing langsung yaitu perizinan birokrasi di daerah-
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daerah yang dipersulit. Belum optimalnya harmonisasi pusat dan daerah, kualitas
infrastruktur yang kurang memadai, masih banyak peraturan daerah yang
menghambat iklim investasi.

5. Hasil analisis jangka pendek hubungan derajat keterbukaan ekonomi dengan
perubahan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita pada lag 0
dan lag 2 menunjukkan hubungan yang signifikan. Pada lag 0 menunjukkan
hubungan yang negatif, hal ini terjadi karena dalam neraca perdagangan impor
lebih besar dari ekspor dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia tahun 2015 mengalami penurunan. Sedangkan untuk lag 2
menunjukkan hubungan yang positif. Derajat keterbukaan ekonomi pada lag 1
tidak signifikan dan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diukur
dengan PDB per kapita. Hal ini disebabkan karena derajat keterbukaan bukan
faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila terjadi penurunan
derajat keterbukaan ekonomi, tetapi faktor terbesar mengalami kenaikan maka
pertumbuhan ekonomi tidak mengalami penurunan.

a. Implikasi dan Saran
Berikut ini beberapa implikasi dan saran yang diperoleh dari penelitian, yaitu.

1. Pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan PDB per kapita pada lag 1
terbukti berpengaruh terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab
itu pemerintah sebaiknya mempertahankan faktor-faktor yang mendorong
pertumbuhan ekonomi.

2. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husain, investasi baik investasi asing
maupun investasi dalam negeri Indonesia saat ini masih menjadi daya tarik
bagi investor. Daya tarik tersebut karena Indonesia saat ini membuka diri
terhadap negara lain yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia.
Disamping itu pemerintah harus meningkatkan kepastian hukum terkait
dengan investasi, memberikan kemudahan dalam hal perizinan untuk
berinvestasi sehingga investor tertarik untuk investasi di Indonesia,
mendorong iklim investasi agar menarik para investor.

3. Kondisi derajat keterbukaan ekonomi di Indonesia dimana dalam hal
perdagangan internasional Indonesia belum mampu mempengaruhi
perdagangan karena Indonesia masih impor bahan baku untuk menghasilkan
suatu produk. Oleh sabab itu pemerintah harus memfokuskan produk
unggulan dengan memberikan kualitas terbaik agar produk ekspor negara
Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Pemerintah mendukung dengan
adanya UMKM sehingga dapat meningkatkan ekspor.



13

DAFTAR PUSTAKA

Aga, A. A. K. (2014). "The Impact of Foreign Direct Investment on Economic
Growth : A Case Study of Turkey 1980-2012",International Journal of Business
and Social Science, Vol. 6, No.7. p.71–84.

Agma, S. F. (2015), "Peranan Foreign Direct Investment Terhadap     Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia", Skripsi Sarjana S1 (Tidak dipublikasikan) Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Malang.http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/1573/1441

Aiyubbi, D.E.(2015), "Analisis Kedalaman Jangkauan (Depth Of Outreach) Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia", Tesis S-2 (Tidak
dipublikasikan) Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Bayar. (2014). "Effects of Foreign Direct Investment Inflows and Domestic
Investment on Economic Growth: Evidence from Turkey", International Journal
of Economics and Finance, Vol.6, No.4, 69–78.

Bank Indonesia, (2014), "Laporan Perekonomian Indonesia", Diakses 19 Oktober
2015, dari http://bi.go.id

Boediono. (1981), "Teori Pertumbuhan Ekonomi", Edisi 1, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Bunga & Sukarsa, ( 2015). "Pengaruh PDB, Suku Bunga, dan Nilai Total Ekspor
Terhadap FDI di Indonesia (1993-2012)", E-jurnal EP Unud, Vol. 4, No. 8,898-
922.

BPS. (2016), “Ekspor Desember 2015 Mencapai Ekspor Desember 2015 mencapai
US$11,89 miliar dan impor mencapai US$12,12 miliar”, BPS
http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1066, diakses pada tanggal 24 Januari 2016.
Yogyakarta.

BKPM. (2015), “Tak Hanya Asing, Investasi Dalam Negeri Melonjak di Semester 1
2015)”,http://microsite.detik.com/display/bareksa/index.php?page=read
&read=6, diakses pada tanggal 24 Januari 2016 Yogyakarta.

Dewi, P. K dan Triaryati. N, (2015), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga
Dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung", Jurnal Manajemen, Vol. 4,
No.4, 866 - 878.

Dewata, dkk, (2013), "Pengaruh Total Ekspor,Libor, dan Upah Tenaga Kerja
Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia", Jurnal Ekonomi



14

Pembangunan, Vol.2, No.8,350-358

Ernita, dkk, (2013), "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Konsumsi Di
Indonesia", Jurnal Kajian Ekonomi,Vol.1, No. 2, 176 - 193.

Hakim, A. (2002)," Ekonomi Pembangunan", Edisi 1,Ekonisia.Yogyakarta.

Hartiati, Enny. S. (2015),” Enam Perlambatan Ekonomi",
http://news.detik.com/kolom/3008726/enam-biang-kerok-perlambatan-ekonomi
diakses pada tanggal 24 Januari 2016 Yogyakarta.

Nuritasari, F. (2013),"Pengaruh Infrastruktur, PMDN, dan PMA terhadap PDB di
Indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.2, No.4

Ibrahim.S.A, Abdullah, H. (2015), "The Impact of Foreign Direct Investment on
Economic Growth In Nigeria", Information Management and Business Review,
Vol.7, No. 4, 90–97.

Jhingan, M.L. (2000), "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan", Edisi 1 cetakan
Ke-8. Jakarta, PT Grafindo Persada.

Kemenperin. (2016), " Indonesia Masih Menjadi Negara Tujuan Investasi",
Kemenperin http://kemenperin.go.id/artikel/10552/Indonesia-Masih-Jadi-
Negara-Tujuan-Investasi, diakses pada tanggal 3 Maret 2016, Yogyakarta.

Kholis, M., dan Surakarta, U. U. T. (2012), "Dampak Foreign Direct Investment
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Studi Makroekonomi dengan
Penerapan Data Panel", Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Vol. 8, No. 2,111–
120.

Kurniati, Y. dkk. (2007), Faktor-faktor Yang Menentukan Investasi Asing
Langsung", Working Paper, No.6, 1-60.

Koop,G. (2004),"Analisis Of Economic Data". England,Westa SussexPO19 8SQ.

Mankiw, G. (2006), "Makroekonomi", edisi enam. Terjemahan. Jakarta, Erlangga.

Pesaran, M H, dkk. (2001), "Bound Testing Approches to the Analysis of Level
Relationship", Journal of Applied Econometrics No.16:289:326



15

Prasetia. (2012), "Pengaruh Perdagangan Internasional, Distribusi Pasar dan Daya
Saing Terhadap Pertumbuhan Nilai Ekspor KopiIndonesia 1992-2011", Jurnal
Akuntansi. Bandung: Universitas Widyatama.

Praditya, Ilyas istanur. (2015).” Kunjungan BKPM, Dubes AS Minta Sektor Investasi
Ini Diperlonggar”, http://bisnis.liputan6.com/read/2373859/ kunjungi-bkpm-
dubes-as-minta-sektor-investasi-ini-diperlonggar, diakses pada tanggal 24
Januari 2016. Yogyakarta.

Rohmana, Y. (2011), “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Periode 1980-2011 (Determinants of Economic Growth In
Indonesia Period 1980-2011)”, Dosen Upi Bandung. Hal 1-12.
http://jurnal.upi.edu/file.

Safitriani, S. & Safitriani, S. (2014), “Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct
Investment Di Indonesia”, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8, No.1,
93–116.

Safitri, dkk. (2014). “Analisis Neraca Perdagangan Migas dan Non Migas Indonesia
Terhadap Volatilitas Cadangan Devisa 2003-2013”, Jurnal Economic
Development, Vol.3, No.2. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Sarwedi. (2002), “Investasi Asing Langsung Di Indonesia Dan Faktor Yang
Mempengaruhinya”, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.4, No.1,17-35.
Jember:Universitas Kristen Petra.

Saqib. N dan Manoon. M, R. (2014), “Impact of Foreign Direct Investment on
Economic growth of Pakistan”, Economics, Vol.3, No.1, 1974–2011.

Suryawati (2000), “Peranan Investasi Langsung Asing Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Negara–negara Asia Timur”,Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5,
No. 2.

Sukirno,S. (2001), Makroekonomi. Edisi ke 2. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suwarno. (2008). “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal
Asing pada Industri Manufaktur di Jawa Timur”, Jurnal Riset Ekonomi dan
Bisnis, Vol.8, No.1, 50-57.

Shah, Nahid. (2013), “Determinats of Foreign Direct Investment: A Study On
Bangladesh”, Journal Of Economics and Sustainable Development.Vol. 4,
No.18, 11-19.



16

The World Bank. (2015). World development indicator 1981/33: FDI, Indonesia dari
http://worldbankorg/wdr/previous.html.

Todaro.M.P dan Smith.S.C, (2011), “Pembangunan Ekonomi”, Edisi Sebelas.
Jakarta, Erlangga.

Utama, Made Suyana. (2013), “Potensi dan Peningkatan Investasi di Sektor Pertanian
dalam Rangka Peningkatan Kontribusi terhadap Perekonomian di Provinsi
Bali”, Buletin Studi Ekonomi .Vol. 18, No.1,51-57.

Utami, E dan Hapsari. D. F (2015), “ Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Melamban”.
http://www.suara.com/bisnis/2015/05/05/185310/ini-penyebab-pertumbuhan-
ekonomi-melamban, diakses pada tanggal 24 Januari 2016 Yogyakarta.

UNCTAD. (2015), World Investment Report, diakses dari
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245 pada
tanggal 15 November 2015.

Widarjono (2013), “Pengantar Ekonometrika dan Aplikasinya”, Edisi Keempat UPP
STIM YKPN, Yogyakarta.


	cover luar jurnal.pdf
	PENGESAHAN JURNAL.pdf
	JURNAL SKRIPSI FIXX.pdf

