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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang 

menghadapi ketatnya persaingan perdagangan global. Kini, Indonesia tengah 

berjuang untuk lepas landas menjadi negara maju. Namun hingga kini, Indonesia 

yang merupakan negara berkembang, masih berada di golongan negara 

berpendapatan menengah atau middle income country. Sebagian besar negara 

middle income merupakan negara berkembang, sedangkan negara dengan high 

income dapat digolongkan sebagai negara maju. Untuk menjadi negara maju atau 

high income country, Indonesia perlu mengganti statusnya yang kini masih middle 

income country. Indonesia telah diklasifikasikan menjadi negara berpendapatan 

menengah ke bawah (lower-middle income country) selama 23 tahun dan baru 

berganti status menjadi upper-middle income country sejak tahun 2019 

(Kompas.com, 2020). Seperti yang telah dialami negara-negara berpendapatan 

menengah lainnya seperti Brazil, Malaysia, dan Mexico, Indonesia juga 

memerlukan waktu lebih dari 20 tahun hanya untuk keluar dari lower-middle 

income country ke upper-middle income country. Walau tergolong dalam negara  

upper-middle income country, Indonesia masih berada pada status middle income 

country dan bukan high income country. Situasi inilah yang menyebabkan 

Indonesia disebut terjebak dalam jebakan kelas menengah atau MIT. Middle 

Income Trap bukanlah keadaan yang baik bagi suatu negara karena dalam MIT, 

perekonomian suatu negara mengalami stagnasi dan akan kesulitan untuk 

mengembangkan perekonomiannya ke level high income (Egawa, 2013), serta akan 

mengalami perlambatan ekonomi saat menjadi negara middle-income (Rigg et al., 

2014). Untuk keluar dari kondisi tersebut, negara perlu melakukan pembangunan 

berkelanjutan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki negara tersebut. 

Diperkirakan, dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun kedepan Indonesia bisa 

menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia, apabila dapat 

bergerak keluar dari jebakan kelas menengah. Tepatnya, pada tahun 2030, pada 

puncak bonus demografi yang dialami Indonesia, Oberman et al. (2012) 
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memprediksi perekonomian Indonesia akan berada pada urutan ke-7 terbesar 

sedunia dan diestimasikan terjadi penambahan sekitar 90 juta masyarakat Indonesia 

yang akan memasuki kelas konsumsi atau memiliki paritas daya beli yang tinggi. 

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar di angka 5 persen, 

sedangkan menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) dalam Cnnindonesia.com (2021), Indonesia perlu meningkatkan 

pertumbuhan ekonominya hingga mencapai 7 persen agar pada tahun 2040 

Indonesia dapat masuk ke golongan high income country.  Jika situasi tersebut tidak 

diiringi dengan upaya dan strategi yang tepat supaya bonus demografi dapat 

termanfaatkan dengan maksimal sehingga perekonomian Indonesia dapat 

bertumbuh di angka 7 persen ke atas, maka harapan Indonesia untuk menjadi negara 

maju akan menjadi sia-sia.  

Paus (2018) menyampaikan bahwa bahwa negara-negara middle income 

memiliki kapabilitas inovasi yang terbatas, namun pilihan untuk bangkit ada di 

tangan negara itu sendiri karena keterbatasan tersebut sebenarnya bisa memicu 

suatu negara untuk meningkatkan daya saing dengan produk spesialisasinya atau 

juga dapat semakin menjatuhkan keadaan ekonominya karena tidak adanya inovasi. 

Oleh karenanya, Zhou et al. (2018) menyatakan bahwa bahwa secara intuitif, negara 

berkembang perlu mengikuti negara-negara yang telah menjadi negara maju dan 

menjadikannya teladan, terutama yang memiliki latar belakang dan sejarah 

perekonomian yang sama. Negara-negara yang berhasil keluar dari MIT bertahun-

tahun silam selain Singapura adalah Hong Kong, Taiwan, Jepang, Jerman, Italia 

dan Spanyol (Zhou et al., 2018). Kini, negara-negara tersebut sudah menjadi negara 

maju. Korea Selatan juga merupakan salah satu negara yang memiliki latar 

belakang yang sama dengan Indonesia karena pernah menjadi negara berkembang 

di sekitar tahun 1960-an. Seperti Singapura, kini Korea Selatan telah menjadi 

negara maju dengan GNI per capita negaranya yang menyentuh USD 30.000. 

Karena berbagai regulasi dan strategi yang ditempuh Korea Selatan sangatlah tepat, 

saat ini Korea Selatan sudah jauh melampaui Indonesia dari segi perekonomian.   
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Grafik 1. GNI per Capita Indonesia, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong 

Tahun 1969-2019 (per 10 Tahun) 

 

Sumber : World Bank Data, diolah.  

Dari grafik tersebut, ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu 50 tahun, 

Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan, Singapura, 

dan Hongkong, yang sebelumnya juga merupakan negara berkembang. Namun, 

dari antara ketiga negara lain yang pernah ada dalam kelompok negara middle-

income, Indonesia dan Korea memiliki selisih GNI per capita yang tidak terlalu 

jauh. Pada tahun 1969 selisih GNI per capita Indonesia dan Korea Selatan tidak 

lebih dari USD 200, dimana kurs Rupiah Indonesia saat itu adalah 326 terhadap 

Dollar, sedangkan kurs Won Korea Selatan adalah 288,24 terhadap Dollar. Namun, 

per 10 tahun, GNI per capita Indonesia tidak bertumbuh pesat seperti Korea Selatan, 

yang bahkan menyentuh USD 33.790 di tahun 2019, sekitar 8 kali lipat dari GNI 

per capita Indonesia. FDI merupakan komponen yang sangat mendukung 

perkembangan Korea Selatan hingga saat ini. Setelah tahun 1970, Korea Selatan 

menciptakan Free Trade Zones (FTZs) untuk menarik investasi asing langsung 

untuk tenaga kerja berkompeten dan yang berkaitan dengan aktivitas manufaktur 

high value-added, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari valuta asing 

seiring dengan meningkatnya ekspor dan tenaga kerja, serta meningkatkan 

pengetahuan mengenai teknologi melalui transfer teknologi (Nicolas et al., 2013). 

Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai investasi asing langsung mulai 

digencarkan melalui pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 (Hemanona dan Suharyono, 

1969 1979 1989 1999 2019

Indonesia 70 400 530 570 4050

Korea Selatan 240 1680 5380 10430 33790

Singapura 850 3990 10320 23360 59590

Hongkong 840 4700 11550 25800 50800
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2017), dan kini di atur dalam UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Namun kondisi ekonomi Indonesia yang sangat fluktuatif dan kurang tepatnya 

strategi yang diambil justru membuat Indonesia menjadi tertinggal dari Korea 

Selatan. Menurut Basri dan Putra (2016), performa perekonomian Indonesia 

sangatlah sensitif terhadap guncangan eksternal dan oleh karenanya, dibutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk memperbaiki keadaan tersebut. Sementara Korea 

Selatan sendiri terus mengalami perkembangan oleh karena strateginya untuk 

berfokus pada industri manufaktur, sehingga terjadi transfer teknologi yang 

semakin mendukung kemajuan negara tersebut (Basri & Putra, 2016). 

Untuk itu, Indonesia perlu berkaca pada strategi yang digunakan oleh Korea 

Selatan dan negara-negara maju yang mengedepankan industri manufaktur high 

value-added untuk mendorong industrialisasi di Indonesia. Terlepas dari 

perekonomian dan pasar domestik yang besar, Indonesia ternyata memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan jika dibandingkan dengan dua negara 

berkembang yang termasuk dalam upper middle-income country di ASEAN yaitu 

Thailand dan Malaysia, Indonesialah yang pertumbuhan ekonominya paling lambat 

(Korwatanasakul & Purbantina, 2021). Korwatanasakul & Purbantina (2021) juga 

menyampaikan bahwa total nilai tambah yang dihasilkan dari output sektor 

manufaktur di Indonesia lebih kecil dari yang dihasilkan oleh sektor primer, 

padahal sektor manufaktur di Indonesia ukurannya dua kali lebih besar daripada 

sektor primer. Artinya, sektor manufaktur di Indonesia belum benar-benar 

memberikan kontribusi terhadap nilai tambah pada total ekspor di Indonesia. Hal 

ini disebabkan karena Indonesia aktif memproduksi dan juga mengekspor bahan 

mentah (raw materials) dan produk-produk setengah jadi berteknologi rendah (low-

technology intermediate products) daripada produk-produk berteknologi sedang 

(medium-technology products) maupun berteknologi tinggi (high-technology 

products) (Ahmad, 2021). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada middle-stage 

saat ini tidak tertopang dengan baik oleh sektor manufaktur lokal yang ada. 

Ekspansi Global Value Chain (GVC) merupakan peluang menjanjikan karena 

diasumsikan dapat menjadi salah satu kunci untuk keluar dari Middle Income Trap, 

lewat peningkatan teknologi dan kemampuan perusahaan manufaktur lokal 

(Korwatanasakul & Purbantina, 2021). Namun dalam realitanya, partisipasi 
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Indonesia dalam jaringan rantai nilai global di ASEAN maupun di kancah 

internasional masih rendah, ditunjukkan dengan rendahnya Foreign Value Added 

(FVA) sebesar 12 persen dan tingginya Domestic Value Added (DVA) sebesar 88%, 

dan jika dibandingkan kembali dengan Thailand dan Malaysia, FVA Indonesia 

bertempat di peringkat paling rendah (Korwatanasakul & Purbantina, 2021). 

Rendahnya FVA mengindikasikan bahwa Indonesia belum banyak terlibat dalam 

pengolahan input asing untuk nantinya diekspor sehingga dapat berkontribusi pada 

GDP (Ahmad, 2021; Asian Development Bank & Islamic Development Bank, 2019; 

Korwatanasakul & Purbantina, 2021). Dalam jaringan GVC pun Indonesia hanya 

berperan sebagai kontributor barang mentah dan barang setengah jadi. Dalam 

tulisan Abe & Proksch (2017) dituliskan, negara yang berperan dalam ekspor 

barang mentah atau intermediate product termasuk dalam 1st dan 2nd tier supplier, 

yang berarti produk yang dihasilkan tidak terlalu banyak nilai tambahnya. 

Sementara, dalam Korwatanasakul & Purbantina (2021) dijelaskan bahwa 

keterlibatan dalam GVC dapat menguntungkan Indonesia sebab dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui Foreign Direct Investment, sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Abe & Proksch (2017), di mana pola perdagangan dunia dan 

Foreign Direct Investment saat ini semakin dipengaruhi oleh Rantai Nilai Global 

atau yang biasa disebut Global Value Chain (GVC). Jika partisipasi dalam GVC 

meningkat, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat melalui kenaikan volume 

perdagangan dan peningkatan FDI yang lebih besar, juga terjadinya transfer 

teknologi dan pengetahuan. Kondisi tersebut juga berlaku sebaliknya, dimana 

pertumbuhan ekonomi dan FDI yang terus meningkat akan membantu 

meningkatkan GVC participation. GVC-oriented growth model ini dapat digunakan 

sebagai strategi utama Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap dan 

membentuk perekonomian Indonesia yang tahan banting. 

 Ekspansi dalam GVC perlu dilakukan Indonesia untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi sebab aktivitas yang diciptakan 

oleh industri manufaktur high value-added dapat meningkatkan berbagai faktor 

yang dapat membantu Indonesia memperoleh lebih banyak investasi dari luar 

negeri. Foreign Direct Investment (FDI) memang merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat membuat negara 
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tersebut terhindar dari Middle Income Trap (MIT) (Tampakoudis et al., 2017). 

Karena negara berkembang tidak mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan 

perekonomian negaranya akibat tingginya konsumsi dan rendahnya produktivitas, 

utang luar negeri dan penanaman modal asing dapat digunakan sebagai sumber 

biaya pembangunan dalam negara berkembang (Yuniasih (2011) dalam Shopia & 

Sulasmiyati, (2018)). Menurut Hill et al. (2014), FDI terjadi saat ada investasi 

langsung dari sebuah perusahaan dimana investasi tersebut memfasilitasi proses 

produksi atau pemasaran produk negara lain. FDI sendiri memiliki banyak manfaat, 

salah satunya memberikan multiplier effect ketika masuk dalam sebuah negara, 

yaitu terjadinya transfer modal, transfer teknologi, transfer kemampuan manajerial, 

dan ilmu pengetahuan dari negara maju dan negara berkembang (Shopia dan 

Sulasmiyati, 2018). Saparuddin (2011) juga menyatakan bahwa adanya investasi 

dapat mengurangi pengangguran di Indonesia karena adanya penyerapan tenaga 

kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Masniadi (2012) juga 

mengungkapkan bahwa pendapatan masyarakat yang meningkat akan membantu 

Indonesia untuk keluar dari MIT, karena berdasarkan model Solow-Swan, standard 

of living suatu negara dicerminkan oleh PDB per kapita negaranya. Namun dalam 

kasus ini, Indonesia belum dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas pada 

sektor industri seperti komputer, mesin listrik, farmasi, dan peralatan ilmiah karena 

pendidikan yang belum memadai (Ginting, 2019). Maka dari itu investasi sangat 

diperlukan sebagai modal membangun negeri. 
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Grafik 2. Foreign Direct Investment Indonesia Tahun 1990-2019 

 

Sumber : World Bank Data, diolah.  

Dalam perjalanan FDI di Indonesia, penyumbang FDI terbesar ke Indonesia 

sebenarnya adalah negara-negara non ASEAN seperti Jepang, China, dan Amerika 

Serikat, namun 48 persen FDI inflows Indonesia berasal dari Singapura yang juga 

menandakan bahwa Singapura merupakan penyumbang investasi asing terbesar di 

Indonesia pada tahun tersebut (ASEAN & United Nations, 2015). Padahal, sekitar 

50 tahun sebelumnya, Singapura merupakan negara berkembang seperti Indonesia 

yang juga pernah terjebak dalam Middle Income Trap, namun kini justru menjadi 

penyumbang FDI terbesar di Indonesia. Pasca krisis ekonomi pada tahun 1998, 

iklim investasi di Indonesia masih sangat fluktuatif sehingga belum dapat stabil 

(Tambunan et al., 2015). Pada grafik ditunjukkan bahwa Indonesia memiliki tren 

FDI-inflows yang masih fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan pada 

beberapa tahun terakhir. FDI Indonesia berada pada posisi terendah yaitu 1998-

2000 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global. Pada tahun 2006 hingga 2009 

sempat naik turun karena terjadi penurunan FDI negara-negara ASEAN ke 

Indonesia (Kemu, 2011). Di tahun 2016, penurunan FDI yang sangat drastis terjadi 

akibat penurunan FDI secara global. Dilansir dari Antaranews.com (2016), 

kerapuhan ekonomi global, pertumbuhan yang lamban di negara-negara 
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merupakan penyebab dari penurunan FDI global. Sementara di Indonesia, investasi 

asing pada kuartal I tahun 2016 menurun menjadi Rp 96,1 triliun dari Rp 99,2 triliun 

pada kuartal keempat tahun 2015 (Nasution (2016) dalam katadata.com). 

Penurunan ini disebabkan perlambatan ekonomi global yang sangat berdampak 

pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (UNCTAD (2016) dalam 

Databoks.katadata.co.id). Walaupun begitu, berdasarkan penelitian dari ESCAP 

(2020), Indonesia termasuk ke dalam 3 negara penerima FDI terbanyak di regional 

Asia Tenggara, berjajaran dengan Kamboja dan Vietnam pada tahun 2019. Namun 

pada 2020, FDI ke negara-negara Asia kemudian mengalami penurunan karena 

ketidakstabilan ekonomi global saat pandemi Covid-19 muncul. 

Dari pembahasan tersebut, dapat terlihat bahwa FDI sangat penting untuk 

membantu perekonomian Indonesia semakin berkembang, sebab dapat membantu 

menaikkan partisipasi  dalam GVC yang akhirnya bisa membantu Indonesia keluar 

dari MIT. Namun, banyak faktor yang dapat memicu ketertarikan para investor 

asing untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut Kumari & Sharma (2017), sebelum 

berinvestasi, para investor akan menentukan kriteria yang akan digunakan untuk 

mengambil keputusan apakah akan berinvestasi pada negara tersebut atau tidak. 

Kriteria tersebut dapat mencakup berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya 

alam, lokasi geografis yang sesuai, ukuran pasar yang menjanjikan, budaya dan 

politik yang stabil, biaya tenaga kerja dan transportasi yang murah serta kebijakan 

pemerintah (terutama ekonomi) yang menguntungkan (rezim pajak, kebijakan 

anggaran, kebijakan industri, dll). Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh 

investor adalah keadaan ekonomi suatu negara yang dapat tercermin dari GDP-nya. 

GDP yang bergerak naik seiring berjalannya waktu menunjukkan bahwa ada 

peningkatan output barang dan jasa yang dapat diproduksi suatu negara, sehingga 

ketika terjadi peningkatan output dalam suatu perekonomian maka akan tercermin 

peningkatan ukuran pasar yang menyebabkan negara-negara yang GDP-nya 

meningkat dijadikan wilayah basis dalam melakukan penjualan (Lembong, 2013). 

Selain itu, Tambunan et al. (2015) juga menambahkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang kuat dapat meyakinkan investor bahwa ada jaminan pengembalian 

yang lebih tinggi ketika mereka menaikkan investasinya ke negara tersebut, dan 

seiring dengan meningkatnya GDP yang kemudian berpengaruh ke pendapatan per 
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kapita masyarakat, daya beli masyarakat di negara tersebut akan meningkat dan 

investasi baik dari dalam maupun luar negeri akan bermunculan. Selain GDP, 

kestabilan ekonomi juga sangat dilirik oleh para investor asing. Inflasi, merupakan 

momok yang dihadapi banyak negara dan terkenal dapat menghadang masuknya 

investasi asing langsung ketika inflasi di negara tersebut sedang menanjak. Inflasi 

tinggi akan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai uang kas karena nilai uang 

riil turun, sehingga kegiatan transaksi akan menurun dan diikuti dengan turunnya 

produksi barang atau aktivitas jasa yang kemudian menghambat munculnya 

investasi baru (T. M. Dewi dan Cahyono, 2016). Inflasi dapat menurunkan 

kepercayaan investor pada perekonomian nasional karena salah satu efek dari 

inflasi adalah naiknya harga komoditas ekspor, yang mana akan menyebabkan 

suatu negara kalah bersaing dengan harga komoditas negara lain, sehingga jumlah 

ekspor akan menurun dan impor akan meningkat dan kemudian akan berakibat pada 

defisit perdagangan internasional dan pengurangan cadangan devisa (Tambunan et 

al., 2015). Lembong (2013) juga menyatakan bahwa tingginya tingkat inflasi akan 

menyebabkan biaya investasi juga semakin tinggi, karena inflasi merupakan 

refleksi dari biaya investasi. Itulah sebabnya FDI akan terus menurun apabila 

tingkat inflasi dalam suatu negara semakin tinggi (Letarisky, 2014). Kestabilan 

ekonomi juga terlihat dari kurs atau nilai tukar mata uang suatu negara yang 

kemudian berdampak pada penanaman modal asing. Investor cenderung lebih 

berhati-hati dalam melakukan investasi apabila nilai tukar suatu negara terhadap 

negara lain masih berfluktuasi (Pratiwi, 2015). Menurut The Currency Areas 

Hypothesis Theory dalam Sari & Baskara (2018), perusahaan asing akan cenderung 

berinvestasi pada negara yang memiliki nilai kurs yang lebih kuat dibandingkan 

dengan negara lainnya karena resiko yang dihadapi akan lebih rendah dibandingkan 

negara yang nilai kursnya lemah. Dengan kata lain, sumber FDI adalah negara 

dengan nilai kurs yang lebih kuat daripada negara lain, dan negara dengan kurs yang 

lebih lemah akan menjadi negara tujuan FDI (Sari & Baskara, 2018).  

Pada penelitian ini, peneliti juga ingin melihat apakah FDI yang masuk ke 

Indonesia juga berkaitan dengan partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global 

(Global Value Chain). Dalam kaitannya dengan FDI dan GVC, Ekspor Barang 

Setengah Jadi (Export of Intermediate Goods) dan Impor Barang Setengah Jadi 
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(Import of Intermediate Goods) dapat digunakan menjadi indikator untuk melihat 

bagaimana partisipasi Indonesia dalam GVC, sesuai dengan teori pada tulisan . Dari 

kedua variabel tersebut, peneliti ingin melihat apakah Ekspor Barang Setengah Jadi 

dan Impor Barang Setengah Jadi memiliki dampak terhadap FDI yang masuk ke 

Indonesia. Apabila peran Indonesia melalui forward dan backward linkages di 

rantai nilai global mempengaruhi masuknya FDI di Indonesia, maka Indonesia 

dapat merumuskan kebijakan yang tepat terutama dalam partisipasinya di GVC 

agar investasi asing terus bisa berdatangan. Terkait dengan hadirnya FDI di 

Indonesia, peneliti juga ingin melihat pengaruh dari Angkatan Kerja terhadap 

masuknya FDI di Indonesia. Ngo et al. (2020) dan Nguyen (2021) dalam 

penelitiannya menyampaikan bahwa angkatan kerja berperan penting untuk 

menarik FDI ke suatu negara. Hasil penelitiannya pun menunjukkan bahwa 

angkatan kerja mempengaruhi FDI di Vietnam secara signifikan. Di Indonesia 

jumlah angkatan kerja sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara 

sekitarnya, karena penduduk Indonesia juga sangat banyak. Dalam 30 tahun 

mendatang Indonesia juga akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah 

tenaga kerja muda akan sangat banyak. Nguyen (2021) menyampaikan bahwa 

tenaga kerja yang melimpah, muda, dan berkualitas merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam daya tarik FDI. Oleh karenanya, melihat pengaruh labor force 

terhadap FDI di Indonesia di akan membantu Indonesia untuk merumuskan 

kebijakan yang tepat dalam rangka menyambut bonus demografi, supaya dapat 

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Variabel terakhir yang juga 

mempunyai kaitan dengan masuknya FDI ke Indonesia adalah Infrastruktur. 

Peneliti-peneliti terdahulu dalam penelitian Fazidah (2013) menemukan fakta 

bahwa kualitas infrastruktur termasuk variabel penting dari negara berkembang 

untuk menarik FDI. Infrastruktur dapat membantu kelancaran proses operasional 

maupun komunikasi antar perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan, 

sehingga ketika infrastruktur memiliki kualitas yang baik maka investor asing lebih 

yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal indikator, 

infrastruktur telekomunikasi akan digunakan dalam penelitian ini, sebab dipercaya 

infrastruktur telekomunikasi yang memadai akan membantu jalannya proses 
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produksi sehingga lebih lancar, serta membantu proses penyerapan informasi dan 

pengetahuan (Meidayati, 2017). 

Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana pengaruh GDP terhadap Foreign Direct Investment? 

2. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap Foreign Direct Investment? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap Foreign Direct Investment? 

4. Bagaimana pengaruh ekspor dan impor barang setengah jadi terhadap 

Foreign Direct Investment? 

5. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap Foreign Direct Investment? 

6. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap Foreign Direct Investment? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh GDP terhadap Foreign Direct Investment 

2. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap Foreign Direct Investment 

3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap Foreign Direct Investment 

4. Menganalisis pengaruh ekspor dan impor barang setengah jadi terhadap 

Foreign Direct Investment 

5. Menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap Foreign Direct Investment 

6. Menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap Foreign Direct Investment 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh dari ketujuh variabel 

yang menjadi determinan Foreign Direct Investment terhadap FDI itu sendiri dan 

sejauh mana partisipasi Indonesia dalam GVC yang dapat membantu Indonesia 

untuk keluar dari Middle Income Trap, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

literatur yang dapat menjadi referensi kebaruan untuk penelitian yang akan datang. 

 


