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DETERMINAN INVESTASI ASING LANGSUNG KE INDONESIA 

TAHUN 1995-2019 

 

Abstrak 

Foreign Direct Investment (FDI) pada khususnya bisa menjadi salah satu cara untuk 

menghadapi krisis ekonomi. FDI dapat merangsang aktivitas ekonomi dan 

pendapatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan penerimaan pajak terhadap 

investasi asing langsung di Indonesia selama tahun 1995-2019 menggunakan 

pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi asing 

langsung. Untuk meningkatkan investasi asing langsung di Indonesia, diharapkan 

pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian 

nasional, sehingga pada akhirnya perekonomian dapat tumbuh dan menarik minat 

investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, FDI, suku bunga, pajak, OLS 

 

Abstract 

Foreign Direct Investment (FDI) in particular can be a tool in dealing with 

economic crisis. FDI can enhance Indonesia's economy and national income. The 

study aimed to estimate the effect of economic growth, interest rates, and tax 

receipts on foreign direct investment in Indonesia from 1995-2019 using the 

Ordinary Least Square (OLS) approach. The results showed that tax revenues had 

a positive effect on foreign direct investment, while economic growth and interest 

rates had no effect on foreign direct investment. To increase foreign direct 

investment in Indonesia, it is expected that the government will develop 

infrastructure to support the national economy, so that in the end the economy can 

grow and attract foreign investors to invest in Indonesia. 

 

Keywords: economic growth, FDI, interest rates, taxes, OLS 

 

1. PENDAHULUAN 

Mekanisme penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi suatu 

negara, begitu juga halnya dengan investasi yang merupakan lagkah awal kegiatan 

pembangunan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi, setiap 

negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi 

(Hidayati, 2018). Investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi domestik dan 

investasi asing atau penanaman modal asing. Penanaman modal asing dilakukan 

oleh investor asing untuk usaha-usaha yang ada di Indonesia (Isti’anah, Utami, 

Sa’diyah, & Radianto, 2019). 



 

 

2 

 

Investasi secara umum dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign 

Direct Investment (FDI) pada khususnya bisa menjadi salah satu cara untuk 

menghadapi krisis ekonomi. Adanya PMA dapat merangsang ekspansi teknologi, 

efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi (Rahutami, Kekalih, & 

Purnamasari, 2020). Namun, kenaikan investasi dalam bentuk FDI ke Indonesia 

masih relatif rendah. Aliran modal FDI sangat diharapkan dapat membantu 

mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena 

itu, menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi FDI di 

Indonesia (Kurniati, Prasmuka, & Yanfitri, 2007). 

Perkembangan arus Foreign Direct Investment (FDI) cenderung fluktuatif. 

Pada tahun 2011 hingga 2014, FDI terus mengalami peningkatan, namun terjadi 

penurunan drastis FDI pada tahun 2016. Penurunan investasi tersebut terjadi karena 

adanya penyesuain suku bunga oleh Amerika Serikat (Fed Fund Rates), referendum 

Brexit Inggris dari Uni Eropa, serta kondisi geopolitik lainnya yang kurang 

kondusif (Jamil & Hayati, 2020). Pada tahun 2017, investasi kembali meningkat 

tajam yang disebabkan karena meningkatnya kepercayaan investor terhadap 

kondisi ekonomi Indonesia, sehingga investasi asing langsung ke Indonesia 

meningkat (Astuty, 2017) 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang fluktuatif tersebut 

mengindikasikan ada masalah domestik yang memengaruhi, sehingga target yang 

diinginkan tidak tercapai. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perencanaan 

dalam merancang kebutuhan investasi yang harus dicapai untuk penyusunan sebuah 

rencana pembangunan (Hena, 2021). 

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap investasi asing, salah satunya 

adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB). PDB yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan 

masyarakat. Hal ini akan mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga permintaan 

agregat akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi 

(Prakosa, 2003). 
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Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1986-2019 cenderung 

fluktuatif. Selama periode 1993-1995, rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun 

sebesar 6,84%. Akan tetapi, akibat krisis 1998, laju pertumbuhan ekonomi menurun 

drastis 13,1%. Mulai tahun 2000, terjadi PDB kembali tumbuh sehingga investor 

kembali tertarik untuk berinvestasi di Indonesia (Sari & Baskara, 2018). 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap investasi asing adalah tingkat suku 

bunga. Tingkat suku bunga merupakan faktor yang diduga kuat berpengaruh 

terhadap investasi, karena tingkat suku bunga merupakan salah satu komponen 

yang utama dalam biaya modal. Para investor hanya akan menanamkan modalnya 

apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (return on 

investment) lebih besar dari tingkat bunga (Marsela, 2014). Grafik 1.2 menyajikan 

data tingkat suku bunga di Indonesia selama tahun 1986-2019. 

Tingkat suku bunga di Indonesia pada tahun 1986-2019 berfluktuatif, di 

mana di tahun 1998 suku bunga mengalami besaran yang negatif yaitu sebesar -

24,6%. Fluktuasi suku bunga Indonesia sebagian beasar disebabkan oleh inflasi dan 

kebijakan pemerintah dalam menentukan besarnya tingkat suku bunga. Stabilitas 

suku bunga sangat diharapkan, karena dapat mendorong terjadinya stabilitas pasar 

keuangan sehingga kemampuan pasar keuangan untuk menyalurkan dana dari 

orang yang memiliki peluang investasi produktif dapat berjalan lancar dan kegiatan 

perekonomian juga tetap stabil (Astuty & Siregar, 2018). 

Endah (2010) menyatakan bahwa suku bunga Indonesia masih relatif tinggi 

dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia. oleh karena itu, 

faktor ini dianggap sebagai salah satu penyebab masih rendahnya investasi di 

Indonesia dibandingkan negara lainnya. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi 

gairah investor untuk melakukan investasi karena disebabkan investor harus 

menambah pengeluaran untuk membiayai dana investasinya, sehingga secara 

umum keuntungan yang diperoleh akan berkurang (Marsela, 2014). 

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap FDI yaitu pajak. Pajak 

merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif. Tingginya pajak yang 

dibebankan pemerintah dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan 

modalnya (Putri, 2012). Hal tersebut disebabkan karena investor menginginkan 
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tingkat pengembalian yang tinggi dengan pajak yang rendah dari hasil yang 

diperoleh (Idzni & Purwanto, 2017). Tabel 1.2 menyajikan data pajak di Indonesia 

selama tahun 2011-2019.  

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 

2011 hingga 2019. Mulai tahun 2011 hingga tahun 2018, penerimaan pajak 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan penerimaan pajak 

diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

karena dengan peningkatan pada pendapatan negara, kegiatan ekonomi akan 

terpacu, sehingga lapangan akan banyak tercipta. Selain itu, sarana dan prasarana 

negara dapat dipenuhi dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan untuk 

mencapai kemakmuran bagi masyarakat. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi 

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Putri, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang memengaruhi investasi asing luar negeri di Indonesia, di 

antaranya pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB), tingkat suku bunga, dan 

pajak.  

 

2. METODE 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least 

Square (OLS). Metode estimasi OLS mengasumsikan keberadaan suatu model 

garis regresi yang disebut sebagai CLRM (classical linier regression model atau 

model regresi linier klasik). Data yang digunakan adalah realisasi aliran masuk 

investasi asing langsung Indonesia tahun 1995-2019 yang diperoleh dari publikasi 

World Bank.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Tabel 1. Hasil Estimasi 

𝐹𝐷𝐼𝑡= -2.210.000.000 + 670.000.000 𝑃𝐸𝑡 – 246.000.000 𝑆𝐵𝑡  + 16.051,30 𝑇𝐴𝑋𝑡  

                                        (0,1295)                  (0,2775)                  (0,0000)* 

R2 = 0,7076; DW = 1,3546;  F statistic = 16,9400; Prob. F = 0,0001 

Uji Diagnosis  

(1) Multikolinieritas (VIF) 

PE = 2,0413; SB = 2,0651; TAX = 1,0491 

(2) Normalitas Residual (Jarque-Bera) 

JB(2) = 4,0282; Prob. JB(2) = 0,1334 

(3) Autokorelasi (Breusch-Godfrey) 

      𝜒2(3) = 5,7356; Prob. 𝜒2(3) = 0,1252 

(4) Heteroskedastisitas (White) 

𝜒2(9) = 9,9290; Prob. 𝜒2(9) = 0,3563 

(5) Linieritas (Ramsey RESET)  

F(2, 19) = 2,5484; Prob. F(2, 19) = 0,1046 
Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; 

***Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik statistik t 

 

3.2 Deteksi Pelanggaran Asumsi CLRM 

3.2.1 Deteksi Multikolinieritas 

Tabel 2. VIF Variabel Independen 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

PE 2,0413 < 10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

SB 2,0651 < 10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

TAX 1,0491 < 10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa VIF semua variabel independen kurang dari 10. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model ini tidak terdapat 

multikolinearitas yang serius. 

3.2.2 Deteksi Normalitas Residual 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai probabilitas stastistik JB adalah sebesar 0,1334 

(> 0,10); sehingga 𝐻0 tidak ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

residual model terestimasi terdistribusi normal. 
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3.2.3 Deteksi Autokorelasi 

Dari Tabel 1, terlihat nilai probabilitas 𝜒2 uji BG sebesar 0,1252 (> 0,10); sehingga 

𝐻0 tidak ditolak. Maka, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam 

model terestimasi. 

3.2.4 Deteksi Heteroskedastisitas  

Berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai probabilitas stastistik 𝜒2 Uji White adalah 

sebesar 0,3563 (> 0,10); sehingga 𝐻0 tidak ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Dari Tabel 1, terlihat probabilitas statistik F Uji Ramsey RESET sebesar 0,1046 (> 

0,10); sehingga H0 tidak ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model 

terestimasi linier. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Eksistensi Model Terestimasi (Uji F) 

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat probabilitas stastistik F pada model terestimasi 

sebesar 0,0001, yang berarti < 0,01; jadi 𝐻0 ditolak, sehingga secara bersama-sama, 

pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan penerimaan pajak berpengaruh terhadap 

investasi asing langsung. 

3.3.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan daya ramal dari model sebesar 0,7076; 

artinya 70,76% variasi investasi asing langsung dapat dijelaskan oleh variasi 

pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan penerimaan pajak, sedangkan sisanya yaitu 

29,24% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain di luar model. 

3.3.3 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengaruh 

Variabel Koefisien Prob.t Kriteria Kesimpulan 

PE 𝛽1̂ 0,3160 > 0,1 𝛽1̂ tidak terbukti nyata 

SB 𝛽2̂ 0,1205 > 0,1 𝛽2̂ tidak terbukti nyata 

TAX 𝛽3̂ 0,0000 < 0,005 𝛽3̂ terbukti nyata pada α = 0,05 
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3.4 Interpretasi Ekonomi 

3.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap FDI 

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap FDI. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia 

masih tergolong rendah karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya 

berkisar 5% setiap tahunnya. Selain itu, periode penelitian ini melewati dua masa 

krisis ekonomi yang berdampak pada perekonomian nasional yaitu krisis moneter 

1998 dan krisis ekonomi global 2008. 

 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis (%) 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca 

krisis cenderung lambat di kisaran kurang lebih 5%, lebih rendah dari target 

pertumbuhan PDB yang direncakan adalah sebesar 5,18% (Kemenkeu, 2020). 

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pasca krisis tidak dapat menunjukkan 

bagaimana kondisi ekonomi yang sesungguhnya karena pada tahun sebelumnya 

perekonomian sedang terpuruk. Hal tersebut menjadi alasan para investor asing 

untuk memperhitungkan kapan seharusnya mereka menanamkan modalnya di 

Indonesia dan tidak terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Dewi 

& Triaryati (2015) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif terhadap investasi asing langsung di Indonesia selama periode 2001-2013. 

Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi & Cahyono (2016) yang 

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap investasi 
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asing langsung di Indonesia yang diakibatkan oleh pertumbuhan investasi asing 

langsung yang tidak stabil pada tahun 2005-2009. 

3.4.2 Suku Bunga terhadap FDI 

Berdasarkan Tabel 3, nampak bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap 

investasi asing langsung. Hal ini disebabkan periode penelitian yang mencakup 

masa-masa krisis moneter nasional dan krisis ekonomi global yang berpengaruh 

pada aliran modal asing di Indonesia. Tingkat suku bunga di Indonesia masih 

dianggap terlalu tinggi dan tidak menguntungkan, sehingga investor berpikir dua 

kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia akibat biaya bunga yang tinggi. 

Gambar 2 memperlihatkan tingginya tingkat suku bunga di Indonesia selama 

periode penelitian. Tingkat suku bunga relatif tinggi ini yang menyebabkan aliran 

dari investor asing cenderung rendah. Dengan demikian, investasi tidak akan 

memberikan keuntungan, dan investor asing akan memilih negara atau wilayah lain 

untuk menanamkan modalnya. 

 

Gambar 2. Suku Bunga di Indonesia Tahun 1995-2019 (%) 

 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa 

suku bunga nominal berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung. Akan 

tetapi, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Sari & Baskara, 2018). Ketika 

terjadi peningkatan suku bunga, para investor asing cenderung memilih untuk 

menyimpan uangnya di bank daripada melakukan investasi. Dengan demikian, 

ketika terjadi peningkatan suku bunga tanpa diikuti dengan peningkatan tingkat 

return yang ditawarkan, investor akan mencari sumber-sumber lain yang lebih 

menjanjikan untuk iklim investasinya. 
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3.4.3 Penerimaan Pajak terhadap FDI 

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif 

terhadap aliran investasi asing masuk. Artinya, ketika penerimaan pajak naik, 

investasi asing langsung juga akan naik. Perpajakan mengambil peran penting 

dalam ekonomi politik komparatif yang disebut dengan globalisasi dan jika 

penerimaan pajak suatu negara naik, dapat dikatakan bahwa perekonomian di 

negara tersebut berkembang serta pendapatan nasional Indonesia juga meningkat. 

Hal ini merupakan indikator utama bagi para investor asing untuk menanamkan 

modalnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang ditemukan Dewi & Triaryati 

(2015) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap 

aliran investasi asing langsung di Indonesia selama periode 2001-2013. Hal ini 

disebabkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tumbuh sebesar 15,99%, di 

mana pada periode ini penerimaan PPN/PPnBM secara nominal ditopang oleh PPN 

Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor (Kemenkeu, 2020). 

 

4. PENUTUP 

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan faktor penting dalam perekonomian di 

negara berkembang seperti Indonesia. Selain untuk menghadapi krisis ekonomi, 

adanya FDI dapat merangsang ekspansi teknologi, efisiensi, produktivitas, dan 

pertumbuhan ekonomi. Namun, kenaikan investasi dalam bentuk FDI ke Indonesia 

masih relatif rendah. Aliran modal FDI sangat diharapkan dapat membantu 

mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat suku 

bunga, dan penerimaan pajak terhadap investasi asing langsung di Indonesia. 

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan Ordinary Least Square 

(OLS), uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh 

positif terhadap investasi asing langsung. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung di 

Indonesia selama tahun 1995-2019. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya otoritas pengambil 

kebijakan lebih memperhatikan kondisi perekonomian. Tingginya penerimaan 

pajak bisa digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur penunjang 

perekonomian nasional, sehingga pada akhirnya perekonomian dapat tumbuh serta 

pendapatan nasional yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi juga 

meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan akan lebih menarik 

minat investor untuk menanamkan modalnya, mengingat pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu pedoman utama bagi investor dalam menanamkan modal. 

Dengan demikian, keduanya saling berkaitan dan jika pertumbuhan ekonomi 

maupun investasi relatif tinggi maka tingkat suku bunga juga akan menyesuaikan 

kondisi perekonomian tersebut. 
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