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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teori Mengenai Middle Income Trap 

Whalt Whitman Rostow merupakan ekonom dan politikus yang 

mempopulerkan buku berjudul The Stages of Economic Growth : a non communist 

manifesto pada tahun 1960 mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Dalam 

bukunya, W. W. Rostow menuliskan 5 tahapan pertumbuhan ekonomi secara 

berurutan yaitu Tahap Masyarakat Tradisional, Tahap Prasyarat Lepas Landas, 

Tahap Lepas Landas, Tahap Menuju Kematangan, dan Tahap Konsumsi Tinggi. 

Dari kelima tahap tersebut Indonesia diperkirakan sedang berada dalam Tahap 

Menuju Kematangan, dimana ciri-ciri perekonomian di tahapan ini ialah terus 

menerus bertumbuh meskipun terkadang disertai dengan laju yang masih fluktuatif, 

pada kegiatan-kegiatan perekonomian pemakaian teknologi modern menjadi 

semakin luas secara menyeluruh serta munculnya industri-industri baru dengan 

cepat, dan industri-industri lama yang semakin tertinggal, sehingga negara tersebut 

dapat memproduksi barang-barang yang dulunya mengimpor, di negeri sendiri 

(Kamus Berkas DPR). 

Middle Income Trap (MIT) merupakan suatu keadaan dimana negara-

negara berpenghasilan menengah belum dapat menjaga kestabilan laju 

pertumbuhan ekonominya atau bahkan tidak dapat meningkatkan pendapatan 

negaranya (mengalami stagnasi), sehingga terjebak dalam keadaan tersebut dan 

tidak dapat bergerak maju ke tingkat ekonomi selanjutnya (Malale & Sutikno, 

2014). Menurut (Paus, 2018) MIT menunjukkan suatu kondisi dimana middle 

income country tidak bisa bersaing secara internasional dalam hal perdagangan 

komoditas yang berstandar tinggi, yang memerlukan tenaga kerja memadai karena 

upah yang harus dibayarkan relatif tinggi, serta tidak dapat bersaing dengan 

produksi barang atau jasa dengan nilai tambah yang lebih tinggi (higher value-

added) secara luas, karena rendahnya produktivitas dalam negara tersebut. 

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi semakin melambat dan semakin kecil 

kemungkinan standar hidup masyarakatnya akan meningkat (Paus, 2018). Faktor-
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faktor yang menyebabkan suatu negara terjebak dalam MIT antara lain; (1) tidak 

mampu atau terbatas untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas 

karena rendahnya investasi di bidang Research and Development (R&D), 

penggunaan infrastruktur yang kurang efisien, rendahnya tingkat pendidikan, 

tersebarnya korupsi dan pemerintahan yang buruk dan mobilitas inter-industri yang 

rendah, (2) tidak mampu untuk memecahkan masalah dalam MIT seperti gagal 

untuk memfasilitasi permintaan dalam negeri (domestik), penundaan human 

development, dan kekurangan modal untuk melakukan reformasi ekonomi. 

Beberapa negara di Asia dan Amerika Latin terkenal merupakan golongan 

negara berpendapatan menengah atau MIC, walau di Asia sendiri juga terdapat 

golongan negara maju yang biasa disebut “Macan Asia Timur” (Four Asian 

Dragons atau Asian Tigers) yaitu Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan 

Taiwan. Keempat negara ini merupakan negara-negara yang mengalami 

industrialisasi yang pesat sekitar tahun 1960-1990. Kini negara-negara tersebut 

termasuk dalam negara maju, sejajar dengan Jepang. Untuk dapat melihat apakah 

suatu negara merupakan high income country, middle income country, atau low 

income country, Asian Development Bank telah mengklasifikasikannya sesuai 

pendapatan per kapita penduduk negara tersebut. 

Tabel 1. Klasifikasi Negara Berdasarkan Tingkat Pendapatan Menurut 

World Bank (current USD) 

Kelompok 1 Juli 2020 (Baru) 1 Juli 2019 (Lama) 

Low Income < 1,036 < 1.026 

Lower-middle Income 1,036 – 4,045 1,026 – 3,995 

Upper-middle Income 4,046 – 12,535 3,996 – 12, 375 

High Income > 12,535 > 12,375 

Sumber : World Bank 2020. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-

classifications-income-level-2020-2021 

Pada tahun 2019, Pendapatan Nasional Bruto per kapita (GNI per capita) 

Indonesia adalah sebesar USD 4.050 yang berarti Indonesia telah berpindah status 

dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country, setelah 

23 tahun lamanya. Walaupun naik kelas, Indonesia masih berada dalam posisi 

middle income. Indonesia masih perlu menaikkan GNI per capita-nya sekitar tiga 

https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021
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kali lipat dari GNI per capita tahun 2019. Untuk meraih posisi high income, 

Indonesia perlu menjaga kestabilan ekonomi dan laju pertumbuhannya seperti yang 

terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan perlu terus dijaga. Selain itu, Indonesia 

juga perlu melakukan pembangunan berkelanjutan dan mencapai Revolusi Industri 

4.0, sesuai pernyataan Eichengreen et al. (2013) yaitu bahwa kunci sebuah negara 

untuk lolos dari perangkap yaitu dengan menggencarkan industrialisasi terutama 

pada industri manufaktur. 

Teori Mengenai Rantai Nilai Global (Global Value Chain) 

Istilah Global Value Chain atau Rantai Nilai Global digunakan untuk 

menggambarkan urutan semua aktivitas fungsional yang diperlukan dalam proses 

penciptaan nilai yang melibatkan lebih dari satu negara (UNCTAD, 2013) (Abe & 

Proksch, 2017). GVC juga diartikan sebagai sebuah proses untuk menghasilkan 

satu produk barang jadi yang melibatkan beberapa negara, mulai dari proses 

produksi hingga proses pemasaran (Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan 

Internasional, 2021). Keterlibatan suatu negara dalam Global Value Chain dapat 

mempermudah suatu negara memperoleh produk setengah jadi (intermediates 

product) yang berdaya saing tinggi, input yang beragam dan berkualitas tinggi, serta 

transfer teknologi melalui input impor, yang pada akhirnya meningkatkan 

produktivitas (Bas dan Strauss-Kahn (2014) dalam Jangam (2020)). Namun, 

pemeran utama dalam GVC yang sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan 

multinasional (Multi-National Company/Multi-National Enterprise (MNC/MNC)) 

yang menanamkan modal dalam negara-negara tertentu berbentuk FDI (Aprianto et 

al., 2020), karena dalam tulisan Taglioni & Winkler (2016) dalam Jangam (2020), 

perusahaan yang berpartisipasi dalam rantai produksi yang kompleks ini dapat 

mengalami transformasi dan mendapatkan spillover effect. GVC memberikan 

kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan spesialiasi dalam bidang tertentu 

yang lebih spesifik yang memiliki keunggulan komparatif sehingga dapat 

memfasilitasi perusahaan asing yang memimpin dalam mentransfer pengetahuan 

teknis kepada pemasok untuk meningkatkan kualitas input (OECD (2008) dalam 

Jangam (2020)). Perluasan GVC juga dapat meningkatkan kesempatan perusahaan 

domestik untuk terkait dengan jaringan produksi global dan hal ini akan membantu 

negara tersebut meningkatkan perekonomiannya serta membuat investasi asing 
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berdatangan (Humphrey dan Schmitz, 2002 dalam Jangam, 2020; Korwatanasakul 

& Purbantina, 2021). Selain itu, Barrientos et al. (2010), Milberg & Winkler (2011) 

dan Crespi (2008) dalam Jangam (2020) menegaskan bahwa partisipasi dalam GVC 

dapat membantu negara-negara bergerak ke kegiatan value-added yang lebih tinggi 

juga mendapat kesempatan untuk belajar karena mendapatkan limpahan 

pengetahuan. Jangam (2020) juga menambahkan bahwa perusahaan dapat menjadi 

maju melalui impor input teknologi tinggi, yang efisien dan hemat biaya. 

Partisipasi GVC sendiri dapat berupa forward linkages maupun backward 

linkages. Menurut Abe & Proksch, (2017), dalam konteks GVC, backward linkages 

terjadi ketika suatu negara mengimpor barang setengah jadi dari negara lain yang 

akan digunakan untuk ekspor ke negara lain, sedangkan  forward linkages terjadi 

ketika suatu negara mengekspor barang input yang akan digunakan untuk kegiatan 

ekspor negara penerima input tersebut. Sebagai tambahan, dalam pengertian lain, 

analisis GVC dilakukan untuk memperhitungkan nilai tambah asing dalam ekspor 

(perspektif hulu) dan nilai tambah ekspor yang tergabung dalam ekspor negara 

ketiga (perspektif hilir) (UNCTAD (2013) dalam Korwatanasakul & Purbantina 

(2021)). Ekspor suatu negara terdiri dari nilai tambah yang diproduksi di dalam 

negeri dan nilai tambah dari input yang diimpor (foreign) yang masuk ke dalam 

barang dan jasa yang diekspor negara tersebut. Selanjutnya, ekspor ke pasar luar 

negeri dapat bertujuan untuk konsumsi akhir, atau dapat menjadi input antara untuk 

diekspor lagi ke negara ketiga (atau kembali ke negara asal) (UNCTAD (2013) 

dalam Korwatanasakul & Purbantina (2021)). Oleh karena itu, ada tiga indikator 

yang pakai untuk menjelaskan mengenai nilai tambah pada ekspor diantaranya; (1) 

Foreign Value Added (FVA), yang berarti input asing yang diproduksi atau di dalam 

negeri. FVA share terhadap gross export dapat digunakan untuk mengukur 

backward linkages, (2) Domestic Value Added (DVA), yang berarti  input dari dalam 

negeri yang juga diproduksi atau diolah di dalam negeri, (3) Value added 

incorporated in other countries’ exports (DVX), yaitu ketika suatu negara 

mengekspor barang input yang akan diolah dan diproduksi di negara lain yang 

kemudian akan diekspor dari negara tersebut. DVX share terhadap gross export 

digunakan untuk mengukur forward linkages (UNCTAD (2013) dalam 

Korwatanasakul & Purbantina (2021)).  



 

16 
 

Teori Mengenai Foreign Direct Investment 

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu bentuk investasi 

yang menguntungkan daripada investasi tidak langsung berbentuk portofolio 

seperti saham, obligasi, atau emas, karena efek-efek yang beriringan dengan 

masuknya FDI seperti modal, transfer ilmu pengetahuan, penyerapan tenaga kerja, 

dan transfer teknologi sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang 

sedang membangun negaranya (Lembong, 2013). FDI yang merupakan investasi 

riil dapat berbentuk pembangunan pabrik, pendirian perusahaan, maupun 

pembelian barang modal seperti tanah, bahan baku, dan persediaan, dan dalam 

operasinya, investor terlibat secara langsung dalam manajemen perusahaan dan 

penanaman modal yang telah dilakukan (Hady (2004) dalam Aprianto et al., (2020)). 

Tren historis dari aktivitas FDI dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi 

telah diselidiki secara ekstensif dalam literatur dari berbagai kelompok negara 

dalam periode waktu yang lama, memperlihatkan kaitan FDI yang dapat membantu 

suatu negara beranjak ke status high-income (Tampakoudis et al., 2017). Oleh 

karenanya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan FDI terutama dari 

negara-negara maju supaya dapat melaju menjadi high-income country. 

Salah satu teori yang mendukung pentingnya keberadaan FDI dalam suatu 

negara adalah teori yang disampaikan oleh Sir Henry Roy Forbes Harrod dan Evsey 

David Domar yang dikenal dengan Teori Harrod-Domar. Teori ini mengemukakan 

bahwa pembentukan modal sangat diperlukan sebagai tambahan stok modal untuk 

menumbuhkan suatu perekonomian (Rizky et al., 2016). Selain itu, dalam teori ini 

diungkapkan bahwa untuk menumbuhkan perekonomian, negara memerlukan 

investasi-investasi untuk menambah stok modal, sehingga, setiap penambahan 

bersih stok modal dari investasi baru akan menyebabkan output naik sesuai dengan 

rasio modal output tersebut (Kamus Berkas DPR). Didukung oleh konsep awal 

perdagangan dan teori keunggulan komparatif yang digagas oleh Adam Smith dan 

David Ricardo pada 1776 dan 1817, yang mana dinyatakan bahwa perdagangan 

antara dua negara akan lebih bernilai jika setiap negara dapat berfokus pada barang-

barang yang dapat diproduksi secara efisien, dan dari sana, setiap negara akan bisa 

mengekspor surplus barang-barang yang diproduksi dan mengimpor barang-barang 
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yang tidak diproduksi di negara tersebut (Aprianto et al., 2020).  Kemudian, melalui 

model Hecksher-Ohlin yang merupakan dasar dari teori perdagangan neo-klasik, 

tersirat bahwa perusahaan multinasional melakukan investasi untuk mengambil 

keuntungan dari pengembalian investasi yang lebih besar sebab biaya produksi 

lebih kecil, di mana negara-negara yang memiliki melimpah modalnya akan 

memproduksi barang yang membutuhkan modal, dan negara-negara dengan tenaga 

kerja yang banyak akan menghasilkan barang yang membutuhkan tenaga kerja 

(Akpan et al. (2014); (Feenstra dan Taylor (2014) dalam Fanbasten dan Escobar 

(2016)) dalam Aprianto et al. (2020)). Dilanjutkan oleh teori internalisasi dari 

Bukley dan Cason yang menjelaskan mengenai alasan perusahaan bersedia 

melakukan investasi di luar negeri, di mana adanya perbedaan peraturan pemerintah 

terkait perdagangan di host country seperti adanya hambatan tarif dan non-tarif 

yang membuat ongkos produksi semakin mahal, sehingga perusahaan menerapkan 

internalisasi yaitu dengan membangun anak perusahaannya di negara tersebut dan 

produksi barang bisa dilakukan di dalam negeri (Fanbasten dan Escobar (2016) 

dalam Aprianto et al. (2020)). Teori terakhir yang dikembangkan pada 1977 oleh 

Dunning juga menjelaskan mengapa perusahaan memilih melakukan produksi di 

luar negeri, yaitu bila suatu negara memiliki tiga keunggulan; (1) Ownership 

Advantage, di mana negara memiliki keunggulan kompetitif yang unik, (2) 

Location Advantage, yaitu negara tujuan memiliki keunggulan berdasarkan lokasi 

seperti ukuran ekonomi, faktor produksi yang lebih murah, resiko yang rendah, atau 

keunggulan politik, dan (3) Internalization Advantage, di mana negara tujuan 

memiliki faktor-faktor yang membuat perusahaan tidak perlu menyerahkan proses 

produksi kepada perusahaan di negara tujuan namun dapat melakukan dan 

mengontrol sendiri proses produksi barang atau jasa (Aprianto et al., 2020; 

Xaypanya et al., 2015).  

Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product merupakan total nilai 

tambah dalam suatu negara tertentu yang diperoleh dari seluruh unit usaha yang ada, 

atau merupakan jumlah akhir nilai barang dan jasa yang dihasilkan semua unit 

ekonomi (Lembong, 2013). Berdasarkan teori Alan Rugman dalam T. M. Dewi dan 

Cahyono (2016), salah satu variabel yang mempengaruhi investasi asing langsung 
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adalah variabel ekonomi atau kestabilan perekonomian negara tujuan karena PDB 

memang merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian 

suatu negara dalam periode tertentu (Badan Pusat Statistik). Menurut Suberti dan 

Worokinasih (2018), bila PDB yang dihasilkan semakin tinggi, maka akan 

memberikan pengaruh positif ke pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Penelitian 

Awan (2011) dalam Dewi dan Triaryati (2015) terhadap Pakistan dan penelitian 

Simionescu (2016) dalam Sari & Baskara (2018) Negara Eropa (European Union) 

menunjukkan bahwa tingginya PDB akan menarik para investor untuk berinvestasi 

di negara-negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, T. M. Dewi 

dan Cahyono (2016), Romadhona (2016), dan Sari dan Baskara (2018) 

mengungkapkan bahwa variabel PDB memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap FDI. Namun, penelitian dari Dewi dan Triaryati (2015), Tambunan et al. 

(2015) dan Lembong (2013) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Foreign Direct Investment. 

Oleh karena adanya perbedaan ini, peneliti ingin melihat lebih lanjut bagaimana 

pengaruh PDB atau GDP terhadap FDI. 

Inflasi 

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga-harga 

secara umum secara terus menerus sementara pendapatan masyarakat relatif tetap, 

sehingga ketika inflasi tinggi, tergambar perekonomian suatu negara yang tidak 

stabil dan berpotensi menyebabkan tingkat resiko kegagalan usaha semakin besar 

(Septifany, 2015). Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar, dimana kenaikan 

harga secara kontinu disebabkan oleh faktor-faktor seperti berlebihnya likuiditas di 

pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, konsumsi masyarakat yang meningkat, 

dan adanya ketidaklancaran distribusi barang (Lembong, 2013). Inflasi juga dapat 

dijadikan indikator kestabilan suatu negara karena jika negara dapat mengontrol 

laju inflasi, maka perekonomian negara tersebut dapat dikatakan stabil (Suberti & 

Worokinasih, 2018). Menurut Lembong (2013), inflasi merupakan refleksi dari 

biaya investasi, dimana ketika inflasi semakin tinggi maka FDI akan menurun 

karena biaya investasi juga semakin meningkat. Inflasi juga dapat menyebabkan 

barang dan jasa menjadi kurang kompetitif, sehingga keuntungan perusahaan 

menurun, dan jika terjadi hiperinflasi, nilai uang riil dapat turun drastis yang 
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memberikan dampak pada turunnya produksi barang dan kemudian dapat 

menghambat investasi baru (T. M. Dewi & Cahyono, 2016). Untuk menciptakan 

iklim investasi yang baik, dibutuhkan stabilitas ekonomi makro yang memadai 

sehingga kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi mikro dapat memperoleh pijakan 

yang cukup, sehingga menjaga tingkat inflasi tetap stabil merupakan hal kunci agar 

terjadi kepastian dalam berinvestasi (Anwar et al., 2016). Berdasarkan hasil 

penelitian Anwar et al. (2016), Septifany (2015), dan Pratiwi (2015), inflasi 

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Foreign Direct Investment. 

Suberti dan Worokinasih (2018) mengungkapkan bahwa secara parsial, tingkat 

inflasi tidak mempunyai impact yang besar terhadap investasi luar negeri di 

Indonesia. Berbeda dengan Anggraeni dan Sulasmiyati (2019), hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

FDI pada 5 negara di ASEAN termasuk Indonesia. T. M. Dewi dan Cahyono (2016) 

menyampaikan pengaruh inflasi terhadap FDI yaitu inflasi berpengaruh secara 

positif namun tidak signifikan. Perbedaan ini dapat terjadi disebabkan oleh 

perbedaan jumlah sampel, objek penelitian, dan teknik analisis yang dilakukan 

(Anggraeni & Sulasmiyati, 2019). 

Nilai Tukar (Kurs) 

Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai suatu nilai mata uang domestik 

terhadap mata uang asing (Sukirno, 2011). Nilai tukar dinilai sangat penting dalam 

perdagangan internasional karena mempermudah proses transaksi jual beli barang 

dan jasa (Latumaerissa, 2015). Nilai tukar mempengaruhi penanaman modal (Sari 

& Baskara, 2018). Suberti & Worokinasih (2018) melanjutkan bahwa nilai tukar 

dapat dipengaruhi banyak hal sehingga dapat berubah-ubah, membuat investor 

harus benar-benar memperhatikan pergerakan nilai tukar dari negara tujuan 

investasi yang akan dilakukannya. Pernyataan ini didukung oleh Madura (2009) 

bahwa dengan memperhatikan perubahan kurs, perusahaan multinasional dapat 

mengurangi modal sehingga tertarik untuk melakukan FDI di suatu negara 

Hubungan dari nilai tukar dan FDI dijelaskan pada penelitian Anggraeni & 

Sulasmiyati (2019) yang mengungkapkan bahwa apabila mata uang negara tempat 

berinvestasi terapresiasi terhadap nilai mata uang negara asal investor, maka tingkat 
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pengembalian investasi secara keseluruhan yang diperoleh investor akan lebih 

tinggi. Investor mencari negara dengan nilai tukar yang terdepresiasi terhadap USD 

karena dengan kondisi demikian, biaya produksi akan lebih murah sehingga 

keuntungan yang didapat semakin besar (Anggraeni & Sulasmiyati, 2019). Selain 

itu, bila tujuan investor adalah memasarkan produknya di pasar domestik di tempat 

investor tersebut menanamkan modal, maka ketika terjadi apresiasi nilai tukar pada 

negara tersebut, investor akan lebih diuntungkan sebab daya beli konsumen lokal 

meningkat. Namun jika investor bertujuan untuk mengekspor ke luar negeri, 

apresiasi nilai tukar justru akan mengurangi ketertarikan investor sebab biaya 

produksi menjadi lebih mahal (biaya tenaga kerja dan biaya transportasi) 

dibandingkan dengan profit yang akan didapatkan nantinya (Septifany, 2015). Hasil 

penelitian Suberti dan Worokinasih (2018) mengungkapkan bahwa kurs mata uang 

luar negeri secara parsial memiliki impact yang kuat terhadap investasi luar negeri 

di Indonesia. Hal ini didukung dengan penelitian Sari dan Baskara (2018) yaitu nilai 

tukar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung. 

Namun, Septifany (2015) mengemukakan bahwa nilai tukar rupiah memiliki 

pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap Penanaman Modal Asing di 

Indonesia. 

Ekspor dan Impor Barang Setengah Jadi 

Produk setengah jadi atau intermediate products merupakan barang dan jasa 

yang dikonsumsi sebagai input oleh proses produksi, namun tidak termasuk aset 

tetap (OECD, 2001). Sementara barang setengah jadi sendiri memiliki arti yaitu 

produk yang telah melalui proses manufaktur, tetapi juga digunakan dalam produksi 

barang lain seperti kayu, baja, gula, karet, semen dan lain-lain (Cambridge 

Dictionary). Kemudian, berdasarkan konsep definisi variabel yang dituliskan dalam 

Badan Pusat Statistik, ekspor dan impor merupakan aktivitas perdagangan barang 

dan jasa produk domestik dengan pihak di luar negeri. Dari penjelasan tersebut, 

ekspor dan impor barang setengah jadi memiliki arti yaitu aktivitas perdagangan 

barang-barang input yang telah melalui proses manufaktur dengan pihak luar negeri. 

Ekspor dan impor barang setengah jadi berkaitan dengan Global Value Chain atau 

rantai nilai global, di mana barang setengah jadi yang diekspor ke luar negeri dapat 
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diolah kembali oleh negara penerima menjadi barang jadi dan kemudian diekspor 

kembali dari negara tersebut. Artinya negara yang melakukan ekspor barang 

setengah jadi tersebut  berperan dalam forward linkages. Sementara itu, mengimpor 

barang setengah jadi (input) untuk kemudian diolah dan diproduksi di dalam negeri 

untuk diekspor ke negara lain dapat diartikan sebagai backward linkage (Jangam, 

2020). Jika barang input diolah di dalam negeri namun dijual ke pasar domestik, 

maka tidak termasuk dalam partisipasi GVC. Suatu negara dapat berpartisipasi 

dalam backward maupun forward linkages, bergantung pada comparative dan 

competitive advantage yang dimiliki negara tersebut. 

Dari penjelasan di atas, ekspor dan impor barang setengah jadi menjadi 

salah satu variabel yang digunakan untuk melihat pertisipasi suatu negara dalam 

GVC, apakah forward linkages ataupun backward linkages. Dalam kaitannya 

dengan FDI, tingkat partisipasi suatu negara dalam GVC dapat menarik para 

investor untuk berinvestasi (Korwatanasakul & Purbantina, 2021). Sebagai 

indikator, ekspor dan impor barang setengah jadi digunakan untuk melihat 

ketertarikan investor asing akan cenderung mengarah pada sisi backward atau 

forward linkages suatu negara, atau pada keduanya. Selain itu, dengan melihat 

pengaruh ekspor dan impor barang setengah jadi terhadap FDI yang masuk ke suatu 

negara, pernyataan mengenai keterlibatan dalam GVC yang dapat membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan FDI menjadi valid. 

Penelitian terdahulu hanya melihat bagaimana keterlibatan Indonesia dalam GVC 

yaitu banyak mengekspor raw materials dan barang setengah jadi yang kebanyakan 

bahan-bahannya berasal dari dalam negeri, sementara untuk input yang diimpor dari 

luar negeri cenderung digunakan untuk industri manufaktur lokal dan dijual di pasar 

domestik, tidak untuk diekspor (Ahmad, 2021; Asian Development Bank & Islamic 

Development Bank, 2019; Korwatanasakul & Purbantina, 2021), sehinga belum 

ada penelitian yang melihat pengaruhnya secara langsung terhadap FDI yang masuk 

ke Indonesia. 

Angkatan Kerja (Labor Force) 

Angkatan Kerja atau Labor Force merupakan sejumlah orang dalam suatu 

negara yang memenuhi persyaratan untuk dimasukkan ke dalam golongan yang 
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bekerja atau yang menganggur (OECD, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik, di 

Indonesia, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 

tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja 

dan pengangguran. Menurut Sarna (2005) dalam (Meidayati, 2017), salah satu 

faktor yang memiliki pengaruh terhadap masuknya FDI ke suatu negara adalah 

angkatan kerja, di mana negara dengan tenaga kerja yang beragam akan 

mengundang banyak FDI. FDI-inflow biasanya berasal dari negara dengan 

industrialisasi maju kepada negara berkembang, sehingga faktor-faktor yang 

berhubungan dengan angkatan kerja pada negara tujuan sangat krusial (Ngo et al., 

2020). Hal itu disebabkan investor asing memanfaatkan faktor biaya input yang 

murah untuk memaksimalkan keuntungan mereka, sehingga biaya tenaga kerja 

menjadi determinan penting terutama dalam industri manufaktur padat karya (Ngo 

et al., 2020). Hubungan dari Angkatan Kerja dan FDI berdasarkan literatur dapat 

dilihat dalam penelitian Gharaibeh (2015) dalam Meidayati (2017) dimana 

kenaikan jumlah angkatan kerja akan menaikkan jumlah FDI yang masuk ke dalam 

negara tersebut. Pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, 

Meidayati (2017), Ngo et al. (2020), dan Nguyen (2021) yang melakukan penelitian 

di berbagai negara menemukan hasil yang sama, di mana variabel angkatan kerja 

atau labor force mempengaruhi FDI secara positif dan signifikan.  

Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan suatu indikator yang dipercaya dapat menarik 

Foreign Direct Investment ke suatu negara. Dalam KBBI, infrastruktur memiliki 

arti prasarana, yang mana merujuk pada segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan 

sebagainya). Hal tersebut didukung dengan pernyataan Calderón & Servén (2008) 

dalam Meidayati (2017) yang menegaskan bahwa ketersediaan dan kualitas 

infrastruktur yang mendukung sangatlah penting untuk mewujudkan kelancaran 

operasional dari kegiatan produksi perusahaan multinasional, dan bila kualitas 

infrastruktur rendah, maka biaya transaksi dan terbatasnya akses ke pasar lokal dan 

internasional akan membuat investor kehilangan minat untuk berinvestasi pada 

negara tersebut. Infrastruktur sendiri dapat diukur menggunakan berbagai indikator 
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seperti dari bidang telekomunikasi, transportasi, kontrol variabel per kapita dalam 

penggunaan energi, dan lain-lain. Salah satu indikator penting yang digunakan oleh 

perusahaan multinasional dalam operasinya adalah telekomunikasi. Menurut Shah 

(2014) dalam Meidayati (2017), semakin meningkatnya jaringan telekomunikasi 

akan mengurangi biaya yang digunakan oleh perusahaan dan mitranya untuk 

berkomunikasi. Selain itu, meningkatnya perkembangan infrastruktur 

telekomunikasi akan meningkatkan penerimaan teknologi informasi dan 

komunikasi yang juga kaan memberikan spillover effect, sehingga dapat menarik 

FDI dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta berpotensi membantu negara 

untuk semakin dapat berinovasi (Shah (2014) dalam Meidayati (2017)). Novianti et 

al. (2014) dalam Meidayati (2017) juga menyampaikan bahwa infrastruktur 

telekomunikasi sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan 

sosial, di mana infrastruktur telekomunikasi dapat memfasilitasi aliran ide-ide serta 

barang dan jasa yang menambah nilai pada kegiatan ekonomi dan sosial, serta 

meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. 

Hubungan variabel infrastruktur dengan FDI dijelaskan dalam penelitian 

Fazidah (2013), di mana semakin baik kualitas infrastruktur maka akan semakin 

menarik para investor untuk berinvestasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang (Fazidah, 2013). Para investor akan semakin yakin untuk menanamkan 

modalnya dalam berbagai bentuk seperti pabrik maupun perusahaan atau yang 

lainnya bila ada tunjangan dari infrastruktur yang memadai. Jika melihat penelitian 

sebelumnya, Xaypanya Fazidah menuliskan bahwa variabel Infrastruktur 

mempengaruhi FDI secara signifikan, sementara Aprianto menyampaikan bahwa 

Infrastruktur mempengaruhi FDI secara signifikan dan hubungannya negatif. 

Berbeda dengan Ngo dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa variabel 

Infrastruktur berpengaruh secara positif namun tidak signifikan. Perbedaan hasil ini 

yang mendorong peneliti untuk menggunakan variabel Infrastruktur pada model, 

sebab banyak indikator yang dapat digunakan sehingga hasil yang didapatkan dapat 

berbeda-beda. 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dituliskan, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah: 
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1. H1a: Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Foreign Direct Investment 

H0a: Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi Foreign Direct Investment 

2. H1b: Inflasi mempengaruhi Foreign Direct Investment 

H0b: Inflasi tidak mempengaruhi Foreign Direct Investment 

3. H1c: Nilai Tukar (Kurs) mempengaruhi Foreign Direct Investment 

H0c: Nilai Tukar (Kurs) tidak mempengaruhi Foreign Direct Investment 

4. H1d : Ekspor Barang Setengah Jadi mempengaruhi Foreign Direct 

Investment 

H0d : Ekspor Barang Setengah Jadi tidak mempengaruhi Foreign Direct 

Investment 

5. H1e : Impor Barang Setengah Jadi mempengaruhi Foreign Direct Investment 

H0e : Impor Barang Setengah Jadi tidak mempengaruhi Foreign Direct 

Investment 

6. H1f : Angkatan Kerja mempengaruhi Foreign Direct Investment 

H0f : Angkatan Kerja tidak mempengaruhi Foreign Direct Investment 

7. H1g : Infrastruktur mempengaruhi Foreign Direct Investment 

H0g : Infrastruktur tidak mempengaruhi Foreign Direct Investment 
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Penelitian Terdahulu 

Penelitian Tampakoudis et al. (2017) yang berjudul ”Determinant of 

Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: New Middle-Income Trap 

Evidence” menjelaskan tentang determinan yang mempengaruhi Foreign Direct 

Investment di negara-negara berkembang  (middle-income countries). Data yang 

digunakan adalah data panel tahun 1980-2013 dari 15 negara middle-income 

meliputi 7 variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu Foreign Direct 

Investment net inflows (as % of GDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa trade 

openness, PDB, dan pertumbuhan populasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

FDI, sedangkan financial development, inflasi, infrastruktur dan ekspor bahan 

bakar mempengaruhi FDI di kelima belas negara tersebut secara tidak signifikan. 

Penelitian berjudul “How to Escape The Middle Income Trap: International 

Evidence from a Binary Dependent Variable Model” oleh (TUĞCU, 2015) meneliti 

beberapa negara di dunia yang terjebak di situasi Middle Income Trap. Dalam 

penelitian ini digunakan binary model (logit regression model) dengan data cross-

section dari 26 negara yang sebagian pernah berada di status middle-income 

kemudian berhasil menjadi high-income country, dan sebagian lagi merupakan 

negara yang masih terjebak di kelas pendapatan menengah. Data variabel 

independen yang digunakan juga merupakan 21 indikator perkembangan dari 

World Bank dan World Indicators Database yang kemudian dibagi menjadi 7 

kelompok. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa negara yang memiliki 

pengeluaran lebih untuk pendidikan sekolah menengah, kesehatan dan Research & 

Development (R&D) yang dapat menciptakan tenaga kerja berpendidikan, tingkat 

labor force participation yang lebih tinggi, dan kemudian dapat mengekspor 

produk berteknologi tinggi dan menciptakan nilai tambah (value added) yang tinggi 

pada industri manufaktur akan lebih mudah beralih status ke high-income country. 

Sedangkan untuk negara yang memiliki pengeluaran lebih banyak pada pendidikan 

pertama atau sekolah dasar, yang lebih banyak mengimpor, dan yang dapat 

menciptakan nilai tambah (value added) pada produk sektor agrikultur akan 

kesulitan atau lebih kecil kemungkinannya untuk meraih status high-income. 
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Dalam penelitian Lumbangaol dan Pasaribu (2018) yaitu “Eksistensi dan 

Determinan Middle Income Trap di Indonesia”, disampaikan bahwa untuk melihat 

MIT, PNB per kapita merupakan variabel yang digunakan sebagai dasar 

pengklasifikasian kelompok pendapatan negara-negara di dunia. Penelitian ini 

menggunakan analisis time series ECM (Error Correcction Model) dari 5 variabel 

independen terhadap PNB per kapita dari tahun 1976-2015, untuk sekaligus melihat 

tindakan yang perlu dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang, terutama 

untuk keluar dan terhindar dari jebakan kelas menengah. Hasil penelitian  

Lumbangaol dan Pasaribu (2018) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang 

maupun pendek, sektor jasa dan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi memiliki 

pengaruh yang positif terhadap PNB per kapita. Kemudian sektor manufaktur 

memberi pengaruh negatif dalam jangka panjang, sedangkan sektor pertanian 

berpengaruh secara positif namun hanya dalam jangka pendek. Dari hasil tersebut 

didapatkan indikasi bahwa Indonesia masuk ke jebakan kelas menengah atau 

Middle Income Trap dan perlu meningkatkan sektor jasa, tenaga kerja 

berpendidikan tinggi (human capital), PMTB, serta memperbaiki sektor 

manufaktur dan pertanian di Indonesia.  

Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia oleh Fauziana et al. (2014) 

dengan judul “Keterkaitan Investasi Modal Terhadap GDP Indonesia” menjelaskan 

bahwa keterkaitan antara investasi dan pendapatan nasional Indonesia. Hasil yang 

diperoleh ialah investasi dan GDP saling berpengaruh, dimana investasi sendiri 

mendorong perluasan lapangan kerja sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. 

Ketika tenaga kerja meningkat, GDP akan meningkat dan kemudian juga membuat 

pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan masyarakat 

akan membuat pendapatan nasional naik dan kemudian akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, ketika pertumbuhan ekonomi membaik, 

investor akan tertarik untuk berinvestasi. Penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang meliputi PDB (Produk Domestik 

Bruto), belanja pemerintah, PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN 

(Penanaman Modal Dalam Negeri). 

Untuk penelitian terdahulu mengenai determinan FDI, Sari dan Baskara 

(2018), Suberti dan Worokinasih, (2018), dan (Lembong, 2013) telah melakukan 
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penelitian dengan data variabel independen yang berbeda-beda jumlah, waktu dan 

indikatornya. Diungkapkan dalam Sari & Baskara (2018), investasi asing langsung 

dapat membantu pembangunan di Indonesia karena menjadi sumber pembiayaan 

yang di dapat dari luar negeri. Dalam hasil penelitiannya yang menggunakan regresi 

linear berganda dengan data periode triwulan 2004 sampai triwulan II tahun 2017, 

diketahui bahwa nilai tukar memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

investasi asing langsung, suku bunga mempengaruhi investasi asing langsung 

secara negatif signifikan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tapi tidak 

signifikan terhadap investasi langsung. Sementara itu, Suberti dan Worokinasih 

(2018) yang melakukan studi pada China, Singapura, Hongkong, Indonesia, dan 

India pada periode waktu 2002-2016 menemukan bahwa di China, kurs memiliki 

pengaruh terhadap FDI. Di Hongkong, kurs dan interest rate memiliki pengaruh 

terhadap FDI. Sementara di Singapura, seluruh variabel independen yaitu inflasi, 

tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan kurs memiliki pengaruh. Di India 

hanya tingkat inflasi yang berpengaruh dan di Indonesia, kurs dan pertumbuhan 

ekonomi yang berpengaruh terhadap FDI. Metode yang dilakukan oleh Suberti dan 

Worokinasih (2018) ialah metode pendekatan kuantitatif dengan explanatory dari 

5 negara sampel yang telah disebutkan sebelumnya. Data tersebut merupakan data 

sekunder dari World Bank dan diolah menggunakan teknik analisis regresi linear 

berganda. Dilanjutkan dengan penelitian Lembong (2013) yang menggunakan data 

time series dari PDB, inlasi, tingkat suku bunga, dan krisis moneter di Indonesia 

tahun 1981-2012 dengan teknik analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil 

yaitu PDB memiliki pengaruh yang positif terhadap FDI, sementara inflasi dan 

tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap FDI. Yang terakhir, krisis moneter 

dan krisis keuangan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan FDI di 

Indonesia. 

Nguyen (2021) juga meneliti mengenai pengaruh labor force terhadap FDI 

yang masuk ke Vietnam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa labor force 

mempengaruhi FDI secara positif dan signifikan. Namun, dalam penelitian 

disampaikan bahwa pada jangka panjang, peningkatan jumlah angkatan kerja saja 

tanpa meningkatkan kualitas dan skill tenaga kerjanya akan beresiko menurunkan 

jumlah FDI yang masuk ke Vietnam, karena tenaga kerja yang tidak terampil akan 
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menurunkan competitive advantage yang menarik FDI yang masuk, di mana pada 

saat yang sama, perkembangan IPTEK terus berjalan dan permintaan konsumsi 

semakin banyak, sehingga melatih keterampilan dan meningkatkan kualitas tenaga 

kerja di Vietnam mampu menarik FDI untuk terus masuk di negara tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


