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ANALISIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MONETER 

TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, kurs, dan suku bunga 

terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tahun 2003-2020. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari situs Badan Pusat Statistik (BPS), 

Bank Indonesia (BI) dan sumber-sumber lain untuk melengkapi penelitian ini, dan 

menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan teknik Partial 

Adjustment Model (PAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka 

pendek dan jangka panjang, inflasi berpengaruh positif terhadap PMA di 

Indonesia, kurs tidak berpengaruh terhadap PMA di Indonesia, dan suku bunga 

berpengaruh negatif terhadap PMA di Indonesia. Untuk menstabilkan nilai rupiah 

sebaiknya Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam kebijakan moneter dapat 

mengatur nilai rupiah agar investor asing berminat untuk melakukan penanaman 

modal di Indonesia. 

 

Kata kunci : inflasi, kurs, suku bunga, Penanaman Modal Asing (PMA), Partial 

Adjustment Model 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the effect of inflation, exchange rates, and interest rates 

on Foreign Investment (PMA) in Indonesia in 2003-2020. This study uses 

secondary data from the website of the Central Statistics Agency (BPS), Bank 

Indonesia (BI) and other sources to complete this research, and uses multiple 

linear regression analysis using the Partial Adjustment Model (PAM) technique. 

The results of this study indicate that in the short and long term, inflation has a 

positive effect on FDI in Indonesia, the exchange rate has no effect on FDI in 

Indonesia, and interest rates have a negative effect on FDI in Indonesia. To 

stabilize the value of the rupiah, Bank Indonesia as the central bank in monetary 

policy should be able to regulate the value of the rupiah so that foreign investors 

are interested in investing in Indonesia. 

 

Keywords : inflation, exchange rate, interest rates, Foreign Investment (PMA), 

Partial Adjustment Model 

 

1. PENDAHULUAN 

Secara umum, investasi terbagi menjadi dua macam, yaitu Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, 

termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta 

nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Penanaman Modal 

Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang 
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mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct 

investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2003). 

Indonesia yang tergolong negara berkembang tidak dapat mencukupi 

kebutuhan dana dari dalam negeri. Dana dari dalam negeri tidak mencukupi untuk 

melakukan pembangunan karena besarnya tabungan domestik masih kurang 

dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga opsi atau jalan lain untuk 

memenuhi kebutuhan negara dengan cara investasi dari luar negeri. Dana dari luar 

negeri dapat diperoleh dari hutang luar negeri atau PMA. Secara umum, PMA 

atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan 

kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri 

yang dapat mengakibatkan penumpukan utang dalam jangka panjang yang pada 

akhirnya akan menjadi beban bagi anggaran di negara, karena berkewajiban untuk 

membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Investasi asing diharapkan sebagai 

penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia (Ambarsari & Purnomo, 2005). 

Melalui Penanaman Modal Asing dapat memberikan kontribusi yang 

dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing 

maupun domestik merupakan langkah awal kegiatan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Modal yang cukup akan membawa pada pertumbuhan 

ekonomi dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya bagi para 

pengusaha yang membutuhkan dukungan dana untuk mengembangkan usahanya. 

Masuknya Penanaman Modal Asing tidak hanya berupa modal tetapi 

adanya transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan yang lebih maju, serta 

adanya pembukaan lapangan kerja baru. Negara maju cenderung memiliki modal 

dan teknologi yang canggih, sedangkan negara berkembang memiliki sumber 

daya yang modal dan sumber daya alam yang melimpah. Untuk melakukan 

peningkatan pembangunan di negara berkembang diperlukan adanya modal 

seperti dana, skill, dan teknologi untuk mengolah sumber daya yang ada. 

Sedangkan negara maju selaku pihak penanam modal membutuhkan bahan baku, 

tenaga kerja, pasar, jaminan keamanan, serta kepastian hukum untuk 

mengembangkan atau memperluas jaringan usahanya guna meningkatkan 
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profitnya. Maka dari itu untuk mewujudkan kepentingan tersebut kedua negara 

harus mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Tabel 1. Data Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia 

Tahun PMA 

2003 13 207,20 

2004 10 279,80 

2005 8 916,90 

2006 5 977,0 

2007 10 341,4 

2008 14 871,4 

2009 10 815,2 

2010 16 214,8 

2011 19 474,5 

2012 24 564,7 

2013 28 617,5 

2014 28 529,7 

2015 29 275,9 

2016 28 964,1 

2017 32 239,8 

2018 29 307,9 

2019 28 208,8 

2020 28 666,3 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Dari tabel 1, terlihat bahwa rata-rata Penanaman Modal Asing (PMA) di 

Indonesia mengalami fluktuasi. Fluktuasi adalah keadaan atau kondisi yang tidak 

tetap atau berubah-ubah. Dalam penelitian ini perubahan cenderung mengalami 

kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2003 nilai PMA sebesar Rp.13.207,20 Juta 

US$ dan mengalami penurunan pada tahun 2004 sebesar Rp.10.279,80 Juta US$. 

Pada tahun 2006 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp. 5.977,0 Juta 

US$. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang tinggi  sebesar Rp.16.214,8 

Juta US$. Pada tahun 2011 sampai pada tahun 2015 selalu mengalami 

peningkatan, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.28 964,1 

Juta US$. Pada tahun 2017 mengalami  peningkatan sebesar Rp.32 239,8 Juta 

US$. Lalu pada tahun 2018 sebesar Rp.29 307,9 Juta US$, sedangkan tahun 2019 

sebesar Rp.28 208,8 Juta US$ dan pada tahun 2020 sebesar Rp.28 666,3 Juta US$. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi PMA di Indonesia yaitu inflasi, kurs 

dan suku bunga. 

Menurut Soebagiyo (2012), inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat 

harga barang dan jasa secara umum mengalami peningkatan. Salah satu fenomena 

moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-

barang secara umum, yang berarti adanya penurunan nilai uang. Tingkat inflasi 

yang tinggi menyebabkan barang dan jasa menjadi kurang kompetitif yang 

menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan menurun, yang 

pada akhirnya akan menghambat investasi baru yang masuk ke Indonesia. 

Tingginya tingkat inflasi akan mengakibatkan menurunnya jumlah Penanaman 

Modal Asing Langsung yang masuk ke Indonesia. 

Pada masa inflasi yang tinggi, nilai barang akan terus naik (semakin 

mahal), sedangkan nilai uang dan daya beli akan semakin turun. Oleh karena itu, 

pada masa inflasi yang tinggi para pemilik modal memilih menyelamatkan uang 

mereka dengan cara membeli harta-harta tetap dan benda-benda berharga lainnya. 

Kondisi inflasi yg rendah dan stabil menjadi iklim yang baik bagi para investor 

asing menanamkan modalnya di suatu negara. Hal ini karena inflasi yang rendah 

akan dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan 

nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan 

meningkatkan investasi. 

Nilai tukar merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi 

stabilitas suatu perekonomian. Mengetahui nilai tukar suatu mata uang akan 

memungkinkan kita untuk membandingkan harga barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh berbagai negara. Risiko nilai tukar dalam penanaman modal asing lebih rumit 

dikarenakan perusahaan berinvestasi dalam aktiva berdenominasi mata uang 

asing. Perusahaan yang melakukan penanaman modal di suatu negara akan 

mengembalikan aliran keuntungannya dalam mata uang negara asal perusahaan. 

Dengan terdepresiasinya kurs rupiah akan mengakibatkan biaya yang akan 

ditanggung perusahaan semakin besar sehingga akan menekan tingkat keuntungan 

yang diperoleh perusahaan. 

 



5 

2. METODE 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs, dan suku 

bunga terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Tahun 2003-2020 

adalah menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan teknik 

Partial Adjustment Model (PAM) atau Penyesuaian Parsial Model. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini memodifikasi jurnal Sanjaya, Wimba, & Kawiana 

(2019)  yakni sebagai berikut: 

 (1) 

di mana: 

PMA  = Penanaman Modal Asing (Juta US$) 

INF  = Inflasi (%) 

Kurs  = Kurs (Rupiah)  

SB  = Suku Bunga (%)  

  = (1 - ); 0 <  < 1;  = koefisien penyesuaian (adjustment) 

0  = 0 ; konstanta jangka pendek 

1…3  = 1 … 3; konstanta regresi jangka pendek 

0  = Konstanta jangka panjang 

1…3  = Koefisien regresi jangka panjang 

v  = Unsur kesalahan (error term) 

t  = Tahun ke t 

log  = Operator logaritma natural (ln) 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini adalah 

melalui studi kepustakaan. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), Bank Indonesia (BI) dan sumber-sumber lain untuk melengkapi penelitian 

ini. Data sekunder ini berbentuk data runtun waktu (time series) pada tahun 2003-

2020. Data tersebut meliputi data Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai 

variabel dependen, sedangkan data inflasi, kurs dan suku bunga sebagai variabel 

independen. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Hasil estimasi model jangka pendek atau model estimator PAM di atas beserta uji 

pelengkapnya terangkum dalam Tabel 2. 

Tabel 2 menunjukkan koefisien regresi log (PMAt-1) (), terlihat sebesar 

0,5273 dengan nilai p atau probabilitas (signifikansi) empirik statistik t 0,0396 (< 

0,05), artinya koefisien adjusment () akan memenuhi syarat 0 <  < 1 dan 

signifikan. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa model terestimasi benar-benar 

merupakan model jangka pendek PAM, yang dapat mempresentasikan keberadaan 

hubungan teoritik jangka panjang antara variabel dependen dan variabel 

independen, yang terspesifikasi sebagai model jangka panjang PAM. 

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Jangka Pendek PAM 

 
R

2
 = 0,8573; DW-stat = 1,7843; F-stat = 19,5265; Prob.F-stat = 0,0000 

Uji Diagnosis 

1. Multikolinearitas (VIF) 

INF = 4,2592; log(KURS) = 3,8379; SB = 5,3723; log (PMAt-1) = 4,9646 

2. Normalitas Residual (Jarque-Bera) 

JB (2) = 0,9046; Prob. JB (2) = 0,6361 

3. Autokorelasi (Breusch-Godfrey) 

2
 (3) = 0,2675; Prob. 2

 (3) = 0,9660 

4. Heteroskedastisitas (White) 

2
 (14) = 14,9197; Prob. 2

 (14) = 0,3837 

5. Linieritas (Ramsey RESET) 

F (2,11) = 1,5479; Prob. F (2,11) = 0,2557 

  Sumber: Lampiran 2. Keterangan: *Signifikan pada  = 0,01; **Signifikan 

pada  = 0,05; *** Signifikan pada  = 0,10. Angka dalam kurung adalah 

probabilitas empirik (p value) statistik t. 

 

Perhitungan parameter model terestimasi jangka panjang PAM adalah sebagai 

berikut: 

 = (1- ) 

0,527376 = (1- ) 
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 = 1-0,527376 = 0,472624 

0 = 0 

0,724768 = 0,472624 0 

 

 

 Dari hasil perhitungan parameter model jangka panjang tersebut, diperoleh 

model terestimasi jangka panjang sebagai berikut: 

 

 Data yang dipergunakan adalah data tahunan, sehingga waktu penyesuaian 

atau adjusment time-nya adalah: 

 

 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, sehingga seperti 

yang disajikan dalam Tabel 2, uji asumsi klasiknya akan meliputi uji 

multikolinieritas, uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, 

dan uji spesifikasi atau linieritas model. 
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3.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas yang dipakai adalah nilai VIF. Pada nilai VIF 

multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF independen dalam model terestimasi ada 

yang bernilai > 10. Hasil uji multikolinieritas VIF disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

INFt 4,2592 < 10 Tidak menyebabkan multikolinearitas 

LOG (KURSt) 3,8379 < 10 Tidak menyebabkan multikolinearitas 

SBt 5,3723 < 10 Tidak menyebabkan multikolinearitas 

LOG (PMAt-1) 4,9646 < 10 Tidak menyebabkan multikolinearitas 

Sumber: Tabel 2 

3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual diuji memakai uji Jarque-Bera (JB). H0 uji JB adalah 

distribusi residual model terestimasi normal; sedangkan HA-nya distribusi residual 

model terestimasi tidak normal. H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik JB > α; H0 ditolak jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik JB ≤ α 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi 

empirik statistik JB adalah sebesar 0,6361 (> 0,10): jadi H0 diterima. Kesimpulan, 

distribusi residual model terestimasi PAM normal. 

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi akan diuji memakai uji Breusch-Godfrey (BG). H0 dari uji BG 

adalah tidak terdapat autokorelasi dalam model terestimasi; HA-nya terdapat 

autokorelasi dalam model terestimasi. H0 diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2
 uji BG > α; HA ditolak apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2
 uji BG ≤ α. 

Dari Tabel 2 terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik 2
 uji BG sebesar 0,9660 (> 0,10); jadi H0 diterima. Kesimpulan 

tidak terdapat autokorelasi dalam model terestimasi PAM. 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji white akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. H0 uji white adalah 

tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi; dan HA-nya 
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terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi. H0 diterima apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2
 uji White > α; 

H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 
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uji white ≤ α. 

Dari Tabel 2 terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik 2
 uji White sebesar 0,3837 (> 0,10); jadi H0 diterima. 

Kesimpulan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model terestimasi PAM. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model akan diuji memakai uji Ramsey 

RESET. Uji Ramsey RESET memiliki H0 spesifikasi model terestimasi tepat atau 

linier; sementara HA-nya spesifikasi model terestimasi tidak tepat atau tidak linier. 

H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey RESET > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey RESET ≤ α. 

Dari Tabel 2 terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F uji Ramsey RESET sebesar 0,2557 (> 0,10); jadi H0 diterima. 

Kesimpulan, spesifikasi model terestimasi PAM tepat atau linier. 

 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Model 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F model terestimasi memiliki nilai 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak. 

Kesimpulan, bahwa inflasi, kurs, suku bunga secara bersama-sama terbukti 

berpengaruh terhadap PMA. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R-Squared atau R
2
) menunjukkan daya ramal dari model 

terestimasi. Dari Tabel 2 terlihat R
2
 memiliki nilai sebesar 0,8573, artinya 85,73 

% variasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, 

kurs, suku bunga. Sisanya, 14,27%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau 

faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model estimator PAM. 
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3.4 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t adalah i = 0, 

variabel independen ke i dalam model terestimasi tidak memiliki pengaruh 

signifikan; dan HA-nya 1 ≠ 0, variabel independen ke i dalam model terestimasi 

memiliki pengaruh signifikan. H0  akan diterima jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t > α; H0  akan ditolak jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t ≤ α. 

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen dalam 

model terestimasi terangkum pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig. t Kriteria Kesimpulan 

INF 0,1054 ≤ 0,10
* 

Berpengaruh pada α = 0,10 

LOG(KURS) 0,3780 > 0,10 Tidak berpengaruh  

SB 0,0298 ≤ 0,05 Berpengaruh pada α = 0,05 

Sumber: Tabel 2; Catatan: 
* 

Signifikan karena 0,1054 diposisikan sebagai sama 

dengan 0,10 

 

3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Dari uji validitas pengaruh di muka (Tabel 4), terlihat variabel independen yang 

terbukti memiliki pengaruh terhadap PMA di Indonesia adalah variabel inflasi dan 

suku bunga. Variabel kurs tidak memiliki pengaruh terhadap PMA di Indonesia. 

Variabel inflasi memiliki koefisien regresi jangka pendek dan jangka 

panjang sebesar 0,0527 dan 0,1116. Pola hubungan antara Inflasi dan Penanaman 

Modal Asing (PMA) adalah logaritma-linier (log-lin). Artinya, apabila inflasi naik 

sebesar 1 persen, PMA naik sebesar 0,0527 × 100 = 5,27 persen dalam jangka 

pendek dan sebesar 0,1116 × 100 = 11,16 persen dalam jangka panjang. 

Sebaliknya jika inflasi turun 1 persen, Penanaman Modal Asing (PMA) turun 

sebesar 0,0527 × 100 = 5,27 persen dalam jangka pendek dan sebesar 0,1116 × 

100 = 11,16 persen dalam jangka panjang. 

Variabel suku bunga memiliki koefisien regresi jangka pendek dan jangka 

panjang sebesar -0,1512 dan -0,3199. Pola hubungan antara suku bunga dan PMA 

adalah logaritma-linier (log-lin). Artinya, apabila suku bunga naik sebesar 1 
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persen, PMA turun sebesar 0,1512 × 100 = 15,12 persen dalam jangka pendek dan 

sebesar 0,3199 × 100 = 31,99 persen dalam jangka panjang. Sebaliknya jika suku 

bunga turun sebesar 1 persen, PMA naik sebesar 0,1512 × 100 = 15,12 persen 

dalam jangka pendek dan sebesar 0,3199 × 100 = 31,99 persen dalam jangka 

panjang. 

Rekonsiliasi pengaruh jangka pendek menjadi pengaruh jangka panjang, 

seperti telah dihitung di muka, membutuhkan waktu kurang lebih 2,1158 tahun. 

Artinya, pada setiap terjadinya kenaikan atau penurunan variabel independen yang 

memiliki pengaruh signifikan, pengaruhnya akan berjalan secara akumulatif 

selama 2,1158 tahun ke depan, sebesar nilai koefisien regresi jangka panjang 

variabel independen. 

3.6 Interpretasi Ekonomi 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, selama periode 2003-2020 

dipengaruhi oleh Inflasi dan Suku bunga. Sementara kurs tidak berpengaruh 

terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. 

Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap PMA di Indonesia. Artinya, 

jika tingkat inflasi meningkat penanaman modal asing juga meningkat. 

Sebaliknya, tingkat inflasi yang rendah akan menyebabkan menurunnya 

penanaman modal asing. Inflasi yang rendah akan mendorong perekonomian lebih 

baik, inflasi yang naik dalam taraf wajar juga akan merangsang perekonomian 

terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

yang naik menandakan meningkatnya pendapatan nasional, peningkatan 

pendapatan nasional menggambarkan naiknya permintaan pasar. Hal ini akan 

mendorong naiknya penanaman modal asing. Kondisi inflasi di Indonesia bukan 

merupakan hal yang menjadi penghalang investor asing dalam melakukan 

investasinya di Indonesia akan tetapi dimungkinkan tingkat inflasi Indonesia 

masih relatif rendah dan stabil rata-rata inflasi. Hal ini didukung oleh penelitian 

Permana & Rivani (2013) yang menyatakan inflasi berpengaruh positif terhadap 

penanaman modal asing di Indonesia. 

Kurs tidak berpengaruh terhadap PMA di Indonesia. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang mengemukakan 
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bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing. Hal tersebut 

disebabkan karena kurang stabilnya kurs dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah 

sehingga menyebabkan para investor sulit memprediksi profit investasi yang akan 

mereka peroleh sehingga ketidakstabilan dari nilai kurs dollar terhadap rupiah 

menjadikan para investor asing untuk menunggu dan melihat yang terkadang juga 

enggan untuk melakukan investasi. Hal ini didukung oleh penelitian Letarisky, 

Darminto, & Hidayat (2014) yang menyatakan kurs tidak berpengaruh terhadap 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. 

Suku bunga berpengaruh negatif terhadap PMA di Indonesia. Artinya, jika 

suku bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang, sebaliknya suku bunga yang 

rendah akan mendorong lebih banyak investasi. Tingginya tingkat suku bunga 

mengurangi minat investor untuk berinvestasi dikarenakan pinjaman akan menjadi 

lebih mahal dan menyebabkan sedikit proyek yang dapat dijalankan investor. 

Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga turun, biaya peminjaman lebih murah dan 

akan menaikkan jumlah proyek yang dapat dijalankan oleh investor. Pada 

dasarnya, investor akan memilih untuk berinvestasi apabila tingkat keuntungan 

yang ditawarkan dari kegiatan investasi tersebut lebih besar daripada tingkat suku 

bunga yang berlaku atau yang ditawarkan. Hal ini didukung oleh penelitian 

Syarifudin & Mundiroh (2020) yang menyatakan bahwa Suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap PMA tahun 2014-2016. 

 

4. PENUTUP 

1) Model terestimasi Partial Adjusment model (PAM) atau Model Penyesuaian 

Parsial terpilih sebagai hasil terestimasi terbaik. 

2) Berdasarkan hasil uji asumsi klasik memperlihatkan bahwa semua uji tidak 

ada masalah asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji normalitas residual, 

uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji spesifikasi atau linieritas 

model. 

3) Berdasarkan hasil uji eksistensi model (uji F) yang digunakan untuk menguji 

eksistensi model, diperoleh hasil nilai signifikan statistik F sebesar 0,0000 < 

0,01, maka model yang dipakai eksis. 
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4) Hasil uji validitas pengaruh (uji t) memperlihatkan variabel independen yang 

memiliki pengaruh terhadap PMA di Indonesia Tahun 2003-2020 adalah 

inflasi dan suku bunga. Sementara variabel kurs tidak memiliki pengaruh 

terhadap PMA di Indonesia Tahun 2003-2020. 

5) Variabel inflasi berpengaruh positif terhadap PMA di Indonesia. Artinya, jika 

tingkat inflasi meningkat penanaman modal asing juga meningkat. Sebaliknya, 

tingkat inflasi yang rendah akan menyebabkan menurunnya penanaman modal 

asing. 

6) Variabel suku bunga berpengaruh negatif terhadap PMA di Indonesia. 

Artinya, jika suku bunga tinggi jumlah investasi akan berkurang, sebaliknya 

suku bunga yang rendah akan mendorong lebih banyak investasi. 

7) Variabel kurs tidak berpengaruh terhadap PMA di Indonesia Tahun 2003-

2020 

8) Hasil pengujian Koefisien determinasi (R-Squared atau R
2
) menunjukkan 

besarnya koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,8573, artinya 85,73% variasi 

Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi (INF), 

Nilai Tukar (KURS), Suku Bunga (SB). Sisanya, 14,27%, dipengaruhi oleh 

variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

estimator PAM. 
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