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 Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di Asia Tenggara, 

tentunya Indonesia masih memiliki banyak masalah seperti yang dialami oleh 

Negara Berkembang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut Indonesia harus 

berupaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan Negara - negara 

yang sudah lebih maju terutama dalam hal pembangunan nasional. Keterbatasan 

modal merupakan suatu fenomena yang menjadi salah satu kendala pembangunan 

di Indonesia saat ini. Dana dalam negeri (investasi dalam negeri) dirasakan tidak 

mencukupi untuk melakukan pembangunan sehingga salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu memanfaatkan dana yang besar untuk pembangunan Nasional 

sehingga pemerintah harus berupaya mengundang pembiayaan luar negeri yaitu 

penanaman modal asing . Penanaman modal asing merupakan suatu investasi 

jangka panjang bagi Negara yang sedang berkembang, kedatangan penanaman 

modal asing dapat membantu pembangunan ekonomi dalam hal pembangunan 

Modal, menciptakan lapangan pekerjaan maka akan tergarap sumber – sumber baru 

(suarno,2018) Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh 

Robert Solow dengan pendekatan Neo-Klasik, pembentukan modal dan 

pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal pembentukan modal, peranan 

investasi baik domestik maupun asing melalui investasi asing langsung (FDI) 

memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.  

Modal asing merupakan salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi 

terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang pada umumnya memiliki 

keterbatasan modal untuk melakukan pembangunan. Faktor fundamental ekonomi 



dapat mempengaruhi aliran modal yang masuk ke dalam suatu negara. Faktor 

fundamental yaitu berupa keadaan makro ekonomi di Indonesia, yang meliputi 

Nilai Tukar, Inflasi dan tingkat pengangguran. Apabila salah satu dari variable 

tersebut mengalami perubahan maka akan mempengaruhi aliran modal asing yang 

masuk.  

Definisi operasional variabel  

 Foreight Direct Invesment (FDI) 

Investasi langsung luar negeri (FDI) adalah arus modal internasional dimana 

perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di 

negara lain. Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, 

misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan 

atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang 

dilakukan oleh perusahaan asing. Pendapatan Perkapita Rumah Tangga 

 Nilai Tukar (Kurs) 

Menurut Mankiw (2007), nilai tukar mata uang antara dua negara adalah harga 

dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk 

saling melakukan perdagangan antara satu sama lain. 

Fabozzi dan Modigliani (1995) mendefinisikan nilai tukar mata uang sebagai 

jumlah dari mata uang suatu negara yang dapat ditukarkan per unit mata uang 

negara lain, atau dengan kata lain harga dari satu mata uang terhadap mata 

uang lain. 

Sedangkan, Abimanyu (2004) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah 

harga mata uang relatif terhadap mata uang negara lain, dan oleh karena nilai 

tukar ini mencakup dua mata uang maka titik keseimbangannya ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. 

 Inflasi 

Friedman dalam Mishkin, (2001) mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu 

fenomena moneter yang selalu dan di mana saja, mendefinisikan inflasi sebagai 

kenaikan harga umum secara terus menerus. Inflasi merupakan permasalahan 



makro ekonomi yang sering terjadi di beberapa negara khususnya negara 

berkembangUmur Kepala Rumah Tangga 

Umur kepala rumah tangga menunjukan kemampuan kepala rumah tangga 

dalam bekerja dan berinvestasi. Umur kepala rumah tangga juga berpengaruh 

pada kemampuan produktifitas dari kepala rumah tangga dalam berproduksi 

sehingga kemampuan untuk melakukan akumulasi aset menjadi lebih tinggi. 

Atas alasan yang telah dipaparkan, maka umur kepala rumah tangga harus 

dikontrol pada model penelitian.Adapun umur setiap anggota rumah tangga 

dapat dilihat pada data IFLS buku K ,section AR kolom AR09. 

 Pengangguran 

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan perkerjaan tetapi mereka belum 

dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2003). Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan 

penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang 

mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan 

karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.Konsumsi 

Metode Penelitian 

 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok 

 Jenis Data 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu ( Time 

Series) tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Dengan mengambil data tahunan 

yang merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Riset Kepustakaan 

(Library Research) yaitu pengumpulan data dan literatur-literatur dari instansi 

terkait yang mendukung penelitian ini. Data Foreign Direct Invesment (FDI) 



yang digunakan adalah data nilai Investasi langsung yang masuk ke Indonesia 

tahun 2010 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari BKPM ( Badan Komisi 

Penanaman Modal ) Indonesia. Sedangkan variable Makro ekonomi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  Variabel Nilai Tukar Indonesia terhadap 

Dollar Amerika yang diperoleh dari  , variable Inflasi  yang digunakan adalah 

tingkat inflasi tahunan yang merupakan perubahan kenaikan harga – harga 

barang secara umum yang terjadi secara terus menerus yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistika Indonesia, dan Variabel Pengangguran di Indonesia yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistika Indonesia Periode tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2016.  

 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan. Observasi 

non pastisipan adalah teknik pengumpulan data dengan observasi/pengamatan 

dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebaagai pengamat 

independent (Sugiyono, 2012). Adapun data yang dikumpulkan melalui proses 

mempelajari dokumen – dokumen sesuai dengan variable – variable dalam 

model penelitian ini.  

Hasil Dan Pembahasan 

 Perkembangan Tingkat Pengangguran Di Indonesia dan Data Fdi Dari 

Negara Lain Ke Indonesia 

 

Berdasarkan data tahun 2014 yang disusun oleh ASEAN Statistics, negara yang 

menjadi mitra dagang utama ASEAN adalah negara ASEAN sendiri (24,1%), 

kemudian diikuti Tiongkok (14,5 %), Uni Eropa (9,8 %), Jepang (9,1 %), dan US 

(8,4%). Dari data diatas terlihat bagaimana nilai investasi FDI di Indonesia 

cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 hingga 2013 nilai investasi langsung (FDI) 

di Indonesia cendrung mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Data 

diatas menerangkan bagaimana tingkat Nilai Tukar di Indonesia selama periode 

tahun 2010 hingga tahun 2016 keadaannya berfluktuasi atau mengalami 

peningkatan (terapresiasi) dan penurunan (terdepresiasi). Dari data diatas terlihat 



bahwa angka tingkat inflasi di Indonesia selama periode tahun 2010 sampai tahun 

2016 berfluktuasi atau mengalami peningkatan dan penurunan,  

 

Analisa Pengaruh Investasi Langsung Asing (FDI) Terhadap kondisi 

Makroekonomi di Indonesia 

 

Respon variabel fundamental makroekonomi yaitu investasi langsung asing 

(FDI) terhadap nilai tukar di Indonesia selama periode pengamatan 2010 hingga 

2016. Hasil yang di dapatkan bahwa nilai FDI tidak terlalu berpengaruh terhadap 

tingkat nilai tukar dimana. Nilai Tukar hanya merespon positif di tahun 2010. 

Respon variabel fundamental makroekonomi yaitu tingkat Investasi Langsung 

(FDI) terhadap inflasi di Indonesia selama periode pengamatan 2010 hingga 2016. 

Hasil data inflasi yang di dapatkan bahwa nilai FDI berhubungan negatif  namun 

tidak terlalu signifikan terhadap inflasi. Seharusnya FDI dan tingkat pengangguran 

memiliki hubungan yang negatif yaitu ketika FDI meningkat penangguran akan ikut 

berkurang karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia seiring dengan 

banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, dan sebaliknya Ketika FDI 

mengalami penurunan makan tingkat pengangguran akan semakin tinggi karena 

kurangnya modal dari luar yang masuk ke Indonesia sehingga sedikitnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh faktor – faktor lain. 


