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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Fakta empiris yang diyakini saat ini adalah aliran masuk FDI ke Indonesia 

merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk itu peneliti merancang model untuk 

melihat determinan dari FDI dalam perannya di Global Value Chain yang dipercaya 

dapat mengeluarkan Indonesia dari Middle Income Trap. Penentuan model terbaik 

dilakukan menggunakan Regresi Linear Berganda (Ordinary Least Square) melalui 

tiga tahapan yaitu Uji Stasioneritas, Uji Asumsi Klasik, dan Regresi Linear 

Berganda.  

Hasil Uji Stasioneritas 

Berdasarkan metodologi yang dibahas pada bab sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan Uji Stasioneritas Augmented Dicky Fuller (ADF) untuk memastikan 

stasioneritas dari data time series dari seluruh variabel. Variabel dapat dikatakan 

stasioner ketika probabilitasnya menunjukkan angka yang kurang dari 0,05.  

Tabel 3. Hasil Uji Stasioneritas Augmented Dicky Fuller 

Variabel 

Augmented Dicky Fuller 

Level First Difference 
Second 

Difference 

FDI 0.2880 0.0002  

GDP 0.9579 0.0732 0.0037 

ER 0.4305 0.0060  

INF 0.0014   

EXPIG 0.5869 0.0006  

IMPIG 0.8283 0.0001  

LABOR 0.7247 0.0090  

MOB 0.0758 0.0004  

 
Hasil Uji Stasioneritas ditunjukkan pada Tabel 3, di mana variabel Inflasi 

stasioner pada aras Level, GDP stasioner second difference sementara variabel-

variabel lain seperti FDI, Nilai Tukar (Kurs), Ekspor Barang Setengah Jadi (Export 

of Intermediate Goods), Impor Barang Setengah Jadi (Import of Intermediate 



 

37 
 

Goods), Angkatan Kerja (Labor Force), dan Infrastruktur (Mobile Cellular 

Subscriptions) stasioner pada first difference. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Pada penelitian ini digunakan Uji Normalitas Jarque-Bera,  di 

mana  hasil dapat dikatakan berdistribusi normal bila angka probabilitasnya lebih 

dari 0,05. 

Grafik 3. Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera 
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Berdasarkan Uji Normalitas yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti pada 

data, diketahui hasil di atas yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi 

normal atau dapat dikatakan tidak lolos Uji Normalitas. Diasumsikan bahwa hal 

tersebut dapat terjadi karena adanya jarak yang terlalu besar pada data, di mana 

terdapat data nominal, namun juga terdapat data rasio. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi permasalahan ini, dilakukan transformasi pada data. Transformasi yang 

dilakukan ialah transformasi logaritma atau log. Transformasi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah masih ada pelanggaran asumsi regresi atau tidak, sehingga 

model regresi linear berganda dapat memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator) (Febrianto et al., 2018). Transformasi log dilakukan pada variabel yang 

skala pengukurannya nominal, yaitu GDP, ER, EXPIG, IMPIG, dan LABOR, 
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sementara untuk INF dan MOB yang skala pengukurannya rasio tidak diubah 

menjadi log. Berikut adalah model regresi setelah dilakukan transformasi log. 

Model Regresi Linear Berganda (Transformasi Log) 

𝐅𝐃𝐈𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝐋𝐨𝐠𝐆𝐃𝐏𝒕 +  𝜷𝟐𝐋𝐨𝐠𝐄𝐑𝒕 + 𝜷𝟑𝐈𝐍𝐅𝒕 + 𝜷𝟒𝐋𝐨𝐠𝐄𝐗𝐏𝐈𝐆𝒕

+ 𝜷𝟓𝐋𝐨𝐠𝐈𝐌𝐏𝐈𝐆𝒕 +  𝜷𝟓𝐋𝐨𝐠𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝒕 + 𝜷𝟔𝐌𝐎𝐁𝒕 + 𝜺𝒕 

Setelah dilakukan transformasi log pada data, berikut hasil dari Uji 

Normalitas (yang kedua dengan log), Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas dan Regresi Linear Berganda yang didapatkan oleh peneliti. 

Grafik 4. Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera ke-2 
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Berdasarkan hasil dari Uji Normalitas yang diperoleh, dapat dilihat bahwa 

probability yang ada pada grafik tersebut menunjukkan angka 0,278796 (lebih 

besar dari angka 0,05). Artinya data residual berdistribusi normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Seperti pada penjelasan di bab sebelumnya, salah satu uji yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah Breusch Pagan-Godfrey Serial 

Correlation LM Test. Melalui Breusch Pagan-Godfrey Serial Correlation LM Test, 

peneliti dapat melihat apakah data mengalami gejala autokorelasi atau tidak. Bila 

tidak mengalami gejala autokorelasi, angka Prob. Chi-Square(2) dari hasil uji data 

tersebut lebih dari 0,05. 
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Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Breusch Pagan-Godfrey Serial Correlation 

LM Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.937706     Prob. F(2,18) 0.4098 

Obs*R-squared 2.642036     Prob. Chi-Square(2) 0.2669 
     
          

Dari hasil Uji Autokorelasi yang telah dilakukan, Prob. Chi-Square(2) yang 

ditunjukkan adalah sebesar 0,2669 yang artinya angka tersebut lebih dari 0,05. Hal 

ini menandakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami 

gejala autokorelasi. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas pada penelitan ini dilakukan untuk melihat apakah 

antar variabel bebas terdapat korelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk 

melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dari variabel-variabel bebas yang ada 

adalah melakukan uji Variance Inflation Factor, di mana bila angka VIF-nya 

kurang dari 0,05, maka tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factors (VIF) 

Variance Inflation Factors   

Date: 06/18/22   Time: 16:26  

Sample: 1990 2019  

Included observations: 28  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    D(D(GDP))  2.243553  2.125678  2.125282 

D(ER)  0.151034  2.303261  1.970881 

INF  5.69E-06  4.161556  2.334145 

D(EXPIG)  0.399367  3.856778  3.098139 

D(IMPIG)  0.160202  3.206998  2.860077 

D(LABOR)  21.40936  4.945965  1.222241 

D(MOB)  3.65E-06  1.286156  1.113564 

C  0.002214  5.164373  NA 
    
    

 
Hasil yang ditunjukkan oleh Uji Multikolinearitas di atas mengacu pada tidak 

adanya gejala multikolinearitas pada data. Artinya, tidak ada korelasi antar variabel 

bebas dan lolos uji multikolinearitas. Hal tersebut disebabkan oleh angka VIF dari 

setiap variabel bebas yang ditunjukkan pada Tabel 5, berada di bawah angka 5. 

4. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Heteroskedastisitas yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey yang digunakan untuk melihat 

apakah data homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Bila Prob. Chi Square dari 

hasil Uji Heteroskedastisitas lebih dari 0,5, artinya data homoskedastisitas atau 

dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila angka Prob. Chi 

Square kurang dari 0,05, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.344855     Prob. F(7,20) 0.9232 

Obs*R-squared 3.015601     Prob. Chi-Square(7) 0.8836 

Scaled explained SS 2.098872     Prob. Chi-Square(7) 0.9542 
     
      

Berdasarkan tabel di atas, Prob. Chi Square yang ditunjukkan adalah 0,8836 

yang mana lebih besar dari angka 0,05. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada gejala heteroskedastisitas pada data yang digunakan atau varians dari 

residual konstan (homoskedastisitas). 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Setelah dilakukannya Uji Stasioneritas dan data telah dinyatakan lolos Uji 

Asumsi Klasik, selanjutnya peneliti melakukan analisis Regresi Linear Berganda 

yang untuk melihat bagaimana variabel-variabel bebas dalam model mempengaruhi 

FDI sebagai variabel terikat. Berikut hasil yang didapatkan dari Regresi Linear 

Berganda (Ordinary Least Square) dari model yang telah disusun dalam penelitian 

ini. 

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda 

Dependent Variable: D(FDI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/18/22   Time: 16:24   

Sample (adjusted): 1992 2019   

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(D(GDP)) 0.265509 1.497849 0.177260 0.8611 

D(ER) 0.258206 0.388631 0.664398 0.5140 

INF -0.005398 0.002385 -2.262989 0.0349 

D(EXPIG) -0.899854 0.631955 -1.423922 0.1699 

D(IMPIG) 1.093886 0.400253 2.732989 0.0128 

D(LABOR) 16.24007 4.627025 3.509830 0.0022 

D(MOB) 0.003050 0.001910 1.596523 0.1261 
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C -0.088036 0.047057 -1.870857 0.0761 
     
     R-squared 0.673552     Mean dependent var 0.018107 

Adjusted R-squared 0.559296     S.D. dependent var 0.165050 

S.E. of regression 0.109570     Akaike info criterion -1.349556 

Sum squared resid 0.240110     Schwarz criterion -0.968926 

Log likelihood 26.89378     Hannan-Quinn criter. -1.233193 

F-statistic 5.895078     Durbin-Watson stat 2.538325 

Prob(F-statistic) 0.000811    
     
     

 

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa variabel GDP tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap FDI sebab angka probabilitas yang ditunjukkan adalah 

sebesar 0,8611. Angka tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen. 

Sementara itu, nilai koefisiennya adalah sebesar 0.265509 yang artinya terdapat 

hubungan positif antara GDP terhadap FDI. Oleh karena itu H1a ditolak dan H0a 

diterima, sebab GDP tidak mempengaruhi FDI secara signifikan. Sama halnya 

dengan GDP, Nilai Tukar atau ER, Ekspor Barang Setengah Jadi (Export of 

Intermediate Goods) atau EXPIG, dan Infrastruktur atau MOB mempengaruhi FDI 

secara tidak signifikan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari taraf signifikansi yang 

menunjukan angka 0,5140 untuk ER, 0.1699 untuk EXPIG, dan 0,1261 untuk MOB 

(lebih besar dari 0,05). Kemudian untuk koefisien regresinya, variabel ER memiliki 

angka sebesar 0.258206 dan MOB memiliki angka sebesar 0.003050 yang berarti 

ER dan MOB memiliki hubungan positif terhadap FDI, sedangkan -0.899854 untuk 

EXPIG yang berarti ER memiliki hubungan negatif terhadap FDI. Jika melihat 

hipotesis yang disusun, H1c, H1d, H1g, ditolak dan H0c, H0d, H0g, diterima. 

Sementara itu Inflasi atau INF, Impor Barang Setengah Jadi (Import of 

Intermediate Goods) atau IMPIG, dan Angkatan Kerja atau LABOR 

meempengaruhi FDI secara signifikan. Tabel hasil regresi yang telah dilakukan 

juga menunjukkan bahwa angka probabilitas variabel INF yaitu sebesar 0.0349 di 

mana angka tersebut lebih kecil dari signifikansi 5% atau 0,05, begitu juga dengan 

IMPIG yaitu 0.0128 dan LABOR yaitu sebesar 0.0022, yang juga lebih kecil dari 

0,05. Kemudian variabel INF memiliki koefisien regresi sebesar -0.005398, dimana 

artinya Inflasi mempengaruhi FDI secara negatif, sementara  Impor Barang 

Setengah Jadi dan Angkatan Kerja memiliki koefisien positif yaitu sebesar 

1.093886 dan 16.24007. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya tanda 
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negatif pada awal koefisien yang menjadi indikasi adanya hubungan positif. Maka 

dari itu, berdasarkan hipotesis yang ada, untuk ketiga variabel ini; H1b, H1e, H1f, 

diterima dan H0b, H0e, H0f ditolak.  

Berdasarkan hasil di atas, ditunjukkan bahwa angka F-statistic lebih dari 

0,05 yaitu sebesar 5.895078. Artinya, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar 

(Exchange Rate), Inflasi, Ekspor Barang Setengah Jadi (Export of Intermediate 

Goods), Impor Barang Setengah Jadi (Import of Intermediate Goods), Angkatan 

Kerja (Labor Force), dan Infrastruktur (Mobile Cellular Subscriptions) tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap Foreign Direct Investment. Selain itu, dari 

hasil regresi linear berganda yang ditunjukkan oleh Tabel 7, nilai dari R-Squared 

adalah 0.673552 atau 67,36 persen dengan Adjusted R-Squared sebesar 0.559296 

atau 55,93 persen. Hal ini berarti variabel Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar 

(Exchange Rate), Inflasi, Ekspor Barang Setengah Jadi (Export of Intermediate 

Goods), Impor Barang Setengah Jadi (Import of Intermediate Goods), Angkatan 

Kerja (Labor Force), dan Infrastruktur (Mobile Cellular Subscriptions) mampu 

menjelaskan variabel Foreign Direct Investment sebesar 67,36 persen, sementara 

sisanya yaitu sebesar 32,64 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang 

diteliti. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari regresi linear berganda yang telah 

dilakukan, hanya ada tiga variabel yang mempengaruhi Foreign Direct Investment 

secara signifikan yaitu variabel Inflasi, Impor Barang Setengah Jadi, dan Angkatan 

Kerja. Sementara itu untuk hasil dari PDB, Nilai Tukar, Ekspor Barang Setengah 

Jadi, dan Infrastruktur menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut tidak 

mempengaruhi FDI secara signifikan. Dari ketiga variabel yang mempengaruhi FDI 

secara signifikan, Inflasi mempunyai hubungan yang negatif terhadap FDI, 

sementara Angkatan Kerja dan Impor Barang Setengah Jadi memiliki hubungan 

yang positif terhadap FDI. Di sisi lain, PDB, Nilai Tukar, dan Infrastruktur 

memiliki hubungan yang positif terhadap FDI, namun tidak berpengaruh secara 

signifikan. Begitu juga dengan variabel Ekspor Barang Setengah Jadi, di mana 
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variabel tersebut mempengaruhi FDI secara tidak signifikan, namun memiliki 

hubungan negatif terhadap FDI. 

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel GDP sebenarnya menjadi 

penentu masuknya FDI ke Indonesia, sebab dengan meningkatnya GDP investor 

semakin mempercayai bahwa pihaknya akan diberikan keuntungan ketika 

berinvestasi di Indonesia. Namun pada penelitian ini, GDP tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap FDI. Hasil ini bertentangan dengan hasil dari penelitian 

Dewi dan Triaryati (2015), Tambunan et al. (2015), Lembong (2013) dan lainnya. 

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sari & Baskara, 

(2018) , T. M. Dewi dan Cahyono (2016), dan Romadhona (2016) yang menyatakan 

bahwa GDP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDI. Tidak 

berpengaruhnya GDP terhadap FDI yang masuk ke Indonesia mengindikasikan 

bahwa GDP bukanlah faktor utama yang menjadi pertimbangan para investor yang 

akan menanamkan modal di Indonesia. GDP dinilai dapat meningkatkan 

ketertarikan investor asing sebab dengan meningkatnya GDP, ada jaminan 

pengembalian yang lebih besar karena meningkatnya GDP berdampak pada 

meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, yang juga akan meningkatkan 

daya beli masyarakat. Indonesia memang merupakan negara dengan perekonomian 

terbesar ke 10 di dunia, namun pada kenyataannya, peningkatan GDP yang terjadi 

belum tentu meningkatkan daya beli masyarakat dan ukuran pasar karena belum 

meratanya kesejahteraan masyarakat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati, gini ratio atau rasio ketimpangan di Indonesia masih meningkat, 

sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dapat dinikmati oleh sekitar 5 

persen penduduk teratas (Kementerian Keuangan, 2016). Artinya, jaminan 

pengembalian keuntungan yang lebih besar yang diharapkan para investor asing 

belum tentu benar adanya. Ketidakmerataan kesejahteraan menyebabkan hanya 

kalangan tertentu saja yang dapat merasakan dampak dari naiknya GDP. Meskipun 

ukuran pasar Indonesia sangat masif, namun masih terdapat kesenjangan pada 

masyarakat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berkembang 

pesat dan cenderung lambat, sehingga investor asing tentu mempertimbangkan 

faktor-faktor lain untuk berinvestasi di Indonesia.  
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Exchange Rate atau Nilai Tukar juga merupakan salah satu faktor yang 

menjadi pertimbangan para investor asing. Nilai tukar yang kuat menandakan 

resiko yang dihadapi para investor akan lebih rendah dibanding nilai tukar yang 

lemah. Dari hasil regresi yang telah dilakukan, hubungan Nilai Tukar terhadap FDI 

adalah tidak signifikan. Hasil ini tidak sama dengan hasil penelitian Septifany (2015) 

dan Sari & Baskara, (2018), sebab pada penelitian tersebut disampaikan bahwa 

Nilai Tukar mempengaruhi FDI secara signifikan. Berdasarkan teori yang 

disampaikan dalam penelitian Septifany (2015), nilai tukar dapat mempengaruhi 

investasi dalam berbagai cara, tergantung pada tujuan dari penanaman modal yang 

akan dilakukan oleh investor tersebut. Dalam Sari & Baskara, (2018), disampaikan 

bahwa saat nilai tukar melemah atau terdepresiasi, akan menyebabkan biaya 

produksi yang ditanggung perusahaan semakin kecil sehingga dapat meningkatkan 

profit perusahaan bila barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut diekspor ke 

luar negeri. Namun dalam kasusnya di Indonesia, tidak semua perusahaan asing 

mengekspor produk-produknya ke luar negeri dan justru memasarkan produknya 

ke dalam negeri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi di 

Indonesia sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana Nilai Tukar tidak 

mempengaruhi FDI secara signifikan. Karena investor asing cenderung ingin 

mendapatkan keuntungan dari murahnya biaya produksi dan target penjualan pada 

pasar domestik, maka seharusnya nilai tukar domestik terus meningkat supaya 

transaksi atau daya beli masyarakat meningkat. Namun, di Indonesia, nilai tukar 

justru terus melemah seiring berjalannya waktu, walau tidak menurun drastis, 

sehingga investor asing mempertimbangkan banyak faktor lain selain nilai tukar 

untuk berinvestasi di Indonesia. 

Selain itu, variabel Inflasi juga merupakan salah satu faktor yang dipakai 

sebagai bahan pertimbangan para investor asing yang akan menanamkan modalnya 

di Indonesia karena inflasi dapat dijadikan indikator kestabilan suatu negara dan 

refleksi dari biaya investasi. Tingkat inflasi yang stabil dapat meyakinkan para 

investor bahwa ada kepastian yang akan diterima saat akan menanamkan modalnya. 

Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Inflasi mempengaruhi FDI secara 

negatif dan signifikan, sesuai dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu dari 

Anwar et al. (2016), Septifany (2015), dan Pratiwi (2015). Sejalan dengan teori 
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yang ada, terdapat hubungan negatif antara Inflasi dan FDI, di mana ketika inflasi 

meningkat maka FDI akan semakin menurun karena biaya investasi menjadi lebih 

tinggi (Lembong, 2013; Letarisky, 2014). Selain itu, inflasi juga mempengaruhi 

FDI yang masuk ke Indonesia secara signifikan. Artinya, variabel Inflasi memang 

benar-benar dijadikan bahan pertimbangan oleh investor asing di luar sana ketika 

akan berinvestasi di Indonesia. Inflasi sendiri dijelaskan sebagai suatu keadaan saat 

harga meningkat secara terus menerus sementara pendapatan masyarakat relatif 

tetap, sehingga saat inflasi tinggi maka negara tersebut diindikasikan sedang tidak 

stabil perekonomiannya dan resiko kegagalan usaha menjadi lebih besar (Septifany, 

2015). Di Indonesia, pada tahun-tahun tertentu seperti pada tahun 1998, tingkat 

inflasi sangat tinggi karena adanya krisis moneter global dan berdasarkan data, pada 

saat itu FDI yang masuk ke Indonesia juga menurun meski tidak drastis. Hal ini 

memastikan bahwa ketika tingkat inflasi di Indonesia meningkat, investasi juga 

menurun sebab resiko kegagalan usaha menjadi lebih tinggi, dan para investor asing 

tentu menghindari situasi tersebut agar tidak mengalami kerugian. Berlaku juga 

sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir investasi di Indonesia juga meningkat 

karena tingkat inflasi dalam negeri terus stabil, sehingga mengurangi resiko yang 

merugikan para investor. Sebagai tambahan, Aprianto et al., (2020) menyebutkan, 

daripada stabilitas nilai mata uang, tingkat inflasi lebih sering digunakan untuk 

mengukur ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara yang tingkat 

inflasinya stabil akan lebih mungkin untuk menarik FDI. 

Variabel selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi Indonesia dalam 

Global Value Chain adalah Ekspor Barang Setengah Jadi dan Impor Barang 

Setengah Jadi. Ekspor barang setengah jadi merupakan indikator yang digunakan 

untuk melihat forward linkages Indonesia terhadap negara lain dalam GVC, 

sedangkan impor barang setengah jadi digunakan sebagai indikator yang mengukur 

partisipasi Indonesia dalam GVC dalam hal backward linkages. Dalam laporan 

mengenai Global Value Chain di ASEAN yang terkhusus membahas Indonesia, 

Korwatanasakul & Purbantina (2021) menuliskan fakta mengenai rendahnya 

partisipasi Indonesia dalam jaringan rantai nilai global, dilihat dari rendahnya 

foreign value added yang dibahas pada bab sebelumnya. Jika ditelaah, kondisi ini 

ternyata disebabkan karena input dan teknologi dari luar negeri digunakan oleh 
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sektor manufaktur lokal untuk memproduksi barang yang kemudian dijual ke pasar 

domestik dan bukan pasar internasional, karena ukuran pasar di Indonesia sangatlah 

masif yaitu lebih dari 270 juta orang (dijadikan basis penjualan sesuai dengan 

tulisan Asian Development Bank & Islamic Development Bank (2019)). Dengan 

kata lain, input dan teknologi asing tidak dimanfaatkan untuk memproduksi barang-

barang untuk di ekspor, sehingga tidak dihitung dalam share FVA terhadap ekspor, 

dan GDP pun juga tidak menerima keuntungan dari kondisi ini (Ahmad, 2021; 

Asian Development Bank & Islamic Development Bank, 2019; Korwatanasakul & 

Purbantina, 2021). Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa partisipasi backward 

linkage Indonesia dalam GVC juga rendah, sebab Indonesia banyak mengolah 

bahan dan material dalam negeri, terutama hasil pertanian dan sektor primer, dan 

produksi yang dilakukan juga ada pada tingkatan paling rendah sehingga barang-

barang yang dihasilkan kebanyakan adalah bahan baku atau mentah dan barang 

setengah jadi. Itulah sebabnya Indonesia menunjukkan forward linkages yang 

tinggi selama tahun 1990-2019 yang disebabkan oleh peran Indonesia sebagai 

kontributor utama bahan mentah (raw materials) dan low-tech-intensive 

intermediate goods. Hal ini didukung oleh Jangam (2020) pada penelitiannya, di 

mana Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal forward linkages 

sementara untuk backward linkages menempati posisi 4 terbawah dari 15 negara 

Asia-Pasifik yang diuji dalam penelitian tersebut. 

Penelitian ini menemukan bahwa variabel Ekspor Barang Setengah Jadi 

(EXPIG) mempengaruhi FDI secara negatif dan tidak signifikan. Jika ekspor barang 

setengah jadi mempengaruhi FDI secara tidak signifikan maka artinya ekspor 

barang setengah jadi bukanlah suatu faktor yang membuat investor asing tertarik 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hubungan yang ditunjukkan pun 

negatif, di mana ketika ekspor barang setengah jadi meningkat, maka FDI akan 

menurun, sebaliknya, FDI akan meningkat bila ekspor barang setengah jadi 

menurun. Sementara itu, Impor Barang Setengah Jadi (IMPIG) mempengaruhi FDI 

secara positif dan signifikan. Artinya FDI akan meningkat ketika impor barang 

setengah jadi juga meningkat. Dalam kaitannya dengan partisipasi dalam GVC, 

Indonesia cenderung lebih banyak terlibat pada forward linkages, sementara 

backward linkages-nya rendah, sesuai dengan fakta yang telah dituliskan 
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sebelumnya. Namun pada hasil penelitian ini, ditemukan bahwa partisipasi tinggi 

Indonesia dalam hal forward linkages tidak mendatangkan FDI ke dalam negeri, 

sebab variabel ekspor intermediate goods tidak mempengaruhi FDI secara 

signifikan. Ekspor barang setengah jadi sendiri lebih banyak menguntungkan 

produsen dalam negeri sebab Indonesia banyak menggunakan input dari dalam 

negeri dan mengolahnya di dalam negeri, meskipun bagi Indonesia sendiri, 

mengekspor barang-barang mentah atau setengah jadi sebenarnya juga bukan suatu 

keuntungan besar sebab tidak banyak nilai tambah yang ada dalam produk. Oleh 

karenanya, investor asing justru lebih tertarik dan memanfaatkan kondisi backward 

linkages Indonesia yang rendah, yaitu melalui pengujian variabel impor barang 

setengah jadi Indonesia terhadap FDI. Investor asing yang mendirikan perusahaan 

atau pabrik di Indonesia dan mempunyai kontrol penuh atas perusahaannya (teori 

internalisasi atau internalization advantage), akan sangat diuntungkan ketika 

Indonesia semakin banyak mengimpor input dari luar negeri, mengolahnya di 

dalam negeri dengan tenaga kerja yang murah pada pabrik tersebut, dan menjualnya 

di pasar domestik, sehingga tidak masuk ke penghitungan nilai tambah pada ekspor 

negara (gross export). Inilah yang menjadikan Indonesia di dalam dalam Global 

Value Chain tidak memiliki posisi yang krusial, sebab kontribusinya ada pada 

tingkatan produksi yang paling rendah. 

Faktor lain terkait dengan pembahasan dan diskusi sebelumnya yang diuji 

adalah jumlah Angkatan Kerja (Labor Force). Berdasarkan pembahasan 

sebelumnya, FDI banyak masuk ke Indonesia dikarenakan oleh jumlah angkatan 

kerja yang melimpah, sebab banyak investor asing yang bertujuan untuk 

menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Hasil dari regresi pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja (LABOR) berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap FDI. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Meidayati 

(2017), Ngo et al. (2020), dan Nguyen (2021) yang menyampaikan bahwa Labor 

Force mempengaruhi FDI secara positif dan signifikan. Pada dasarnya, para 

investor asing banyak menanamkan modal di Indonesia dengan berbagai bentuk, 

salah satunya dengan mendirikan pabrik atau perusahaan. Pendirian perusahaan 

atau pabrik ini tentu membutuhkan tenaga kerja, dan Indonesia menyediakan tenaga 

kerja yang jumlahnya banyak serta biayanya murah. Ketika biaya tenaga kerja 
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murah, artinya biaya produksi yang diperlukan tidak terlalu besar jika dibandingkan 

dengan biaya produksi di negaranya sendiri. Tentu hal ini menjadi sebuah 

keuntungan bagi para pengusaha asing yang mendirikan perusahaan atau pabrik di 

Indonesia. Hal ini berarti FDI banyak masuk ke Indonesia akibat ketertarikan 

investor akan tenaga kerja yang melimpah dan biayanya yang murah. Begitu juga 

untuk hubungannya terhadap FDI yang positif, yaitu ketika tenaga kerja meningkat, 

FDI juga meningkat, begitu juga sebaliknya. Hasil ini semakin memvalidasi fakta 

bahwa Indonesia memang dijadikan basis produksi oleh investor- investor asing.  

Faktor terakhir yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini adalah variabel 

Infrastruktur. Infastruktur yang baik dalam suatu negara dapat meningkatkan 

keyakinan para investor asing untuk berinvestasi. Infrastruktur sendiri dapat 

dijelaskan oleh berbagai indikator dan pada penelitian ini, Mobile Cellular 

Subscriptions (per 100 people) yang akan digunakan sebagai indikator untuk 

melihat pengaruhnya terhadap FDI. Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 7 adalah 

variabel MOB atau Infrastruktur berpengaruh terhadap FDI secara positif namun 

tidak signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ngo et al. (2020) namun berbeda 

dengan hasil penelitian Aprianto et al. (2020), Xaypanya et al. (2015), dan Fazidah 

(2013). Hubungan positif antara Infrastruktur dan FDI menandakan ketika ada 

peningkatan jumlah orang yang berlangganan telepon genggam, maka FDI 

Indonesia akan meningkat juga. Namun variabel ini tidak memberikan pengaruh 

terhadap masuknya FDI di Indonesia. Meningkatnya Mobile Cellular Subscriptions 

memberi arti bahwa dari tahun ke tahun, semakin banyak masyarakat Indonesia 

yang menggunakan telepon genggam. Untuk era digital saat ini, kondisi tersebut 

merupakan hal yang baik sebab segala sesuatu bisa menjadi lebih mudah, termasuk 

bertransaksi jual beli maupun kaitannya dengan operasional dalam kegiatan 

produksi. Ketika semua hal dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka negara 

tersebut akan semakin mudah berkembang menjadi negara yang maju. Oleh 

karenanya, indikator tersebut dapat menggambarkan infrastruktur yang ada. Namun 

hasil menunjukkan bahwa variabel Infrastruktur dengan indikator Mobile Cellular 

Subscriptions, tidak mempengaruhi FDI secara signifikan. Hasil ini tidak sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidayati (2017) yang menyatakan 

pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap FDI adalah positif dan signifikan. 
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Hal ini disebabkan karena Infrastruktur dapat dijelaskan menggunakan berbagai 

indikator diluar bidang telekomunikasi saja. Indikator dalam bidang telekomunikasi 

pun juga beragam, sehingga kemungkinan hasil yang berbeda akan sangat mungkin 

terjadi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa investor asing yang berinvestasi di 

Indonesia mempertimbangkan indikator infrastruktur lain dan bukan langganan 

telepon seluler. 

Selain kaitannya dengan variabel-variabel yang dijelaskan sebelumnya, ada 

faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi Indonesia dalam 

GVC, diantaranya seperti tingkat keterbukaan pasar yang rendah, di mana FDI 

Regulatory Restriction Index Indonesia masih tinggi dibandingkan negara 

kompetitor, masih belum disetujuinya Free Trade Agreement, penerapan aturan 

TKDN, kurangnya jumlah paten pada sektor berteknologi tinggi, rendahnya jumlah 

produksi barang-barang medium-technology dan high-technology, serta kompetensi 

dan kualitas jasa logistik yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara 

ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, juga negara diluar ASEAN 

seperti China (Ahmad, 2021). Regulasi-regulasi seperti aturan TKDN yang juga 

diterapkan pemerintah saat ini merupakan bentuk perlindungan terhadap UMKM 

atau pasar domestik, yaitu dengan membatasi penggunaan komponen impor dalam 

presentase tertentu (Idris, 2021). Padahal, keterlibatan UMKM terhadap ekspor di 

Indonesia rendah, sehingga sebenarnya bentuk perlindungan tersebut juga tidak 

menguntungkan Indonesia secara agregat. Saat ini pula, FDI yang masuk ke 

Indonesia masih lebih banyak berkonsentrasi ke arah industri manufaktur medium 

technology seperti industri makanan, besi dan baja, serta machinery industry. 

Artinya, hal ini mengkonfirmasi bahwa mendorong FDI saja tanpa memastikan dan 

menentukan arah dari FDI tersebut tidak bisa membantu Indonesia berkembang 

dalam GVC (Korwatanasakul & Purbantina, 2021). Indonesia perlu menyetir arah 

FDI yang masuk ke industri manufaktur yang berteknologi tinggi, supaya Indonesia 

memiliki posisi yang krusial pada GVC. Martono (2018) dalam tulisannya 

menyampaikan sebuah contoh kasus mengenai “ide cerdik” investor asing yang 

menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing memang memberikan 

multiplier effect kepada masyarakat Indonesia, namun, perusahaan asing yang 

berinvestasi besar-besaran tidak membuat industri manufaktur Indonesia menjadi 
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mandiri dengan sendirinya, sebab investor asing sebenarnya memanfaatkan jumlah 

angkatan kerja yang banyak dan biaya tenaga kerja yang murah, sehingga 

pengembalian ke negaranya akan lebih besar dan menguntungkan. Selain itu, otak 

dari inovasi yang dilakukan adalah perusahaan tersebut, yang artinya memang ada 

kemungkinan transfer teknologi dan pengetahuan, namun sebagian besar 

keuntungan tetap kembali ke negara asal investasi atau perusahaan itu sendiri 

(Martono, 2018). Dari sinilah dapat terlihat bahwa permasalahan mengenai FDI dan 

GVC di Indonesia masih banyak dan memerlukan strategi dan perhatian lebih untuk 

mempermudah jalan Indonesia dalam GVC dan mendatangkan FDI lebih banyak 

lagi. Jika teori mengatakan bahwa suatu negara akan dapat keluar dari posisi Middle 

Income Trap apabila dapat melakukan industrialisasi dan pembangunan yang 

berkelanjutan, maka Indonesia masih belum sepenuhnya mewujudkan hal tersebut 

ketika perusahaan-perusahaan manufaktur lokal dan berbagai aturan yang ada 

masih belum tepat dalam mengatur dan mengarahkan FDI, terutama dalam 

kaitannya dengan rantai nilai global. 


