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JUDUL:  

Pengaruh Kualitas Institusi dan Sumber daya Alam terhadap Investasi Asing Langsung 

di negara Emergind and Growth Leading Economies (EAGLEs) 

  

ISI:  

Penelitian ini bertujuan untuk menlihat interaksi antara investasi asing langsung, 

kualitas institusi, dan sumber daya alam di 12 negara EAGLEs (Emerging and Growth-

Leading Economies). Penelitian ini menggunakan panel data dengan periode 10 tahun 

(2007-2016) untuk mengukur signifikansi determinan yang mempenngaruhi investasi 

asing langsung di negara EAGLEs. Analysis dilakukan menggunakan system estimasi 

GMM yang diperkenalkan oleh Blundell dan Bond (1998) untu mengestimasi model 

data linear dinamis. Penelitian ini melihat pengaruh keterbukaan perdagangan, 

stabilitas makroekonomi (tingkat inflasi), Stabilitas Politik, Kontrol Korupsi, Aturan 

Hukum, dan Sumber Daya Alam sebagai determinan. Factor-faktor ini diambil 

berdasarkan pengaruhnya pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa hampir semua determinan secara signifikan mempengaruhi 

investasi asing langsung yang masuk ke negara EAGLEs. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa stabilitas politik, aturan hokum, sumber daya alam, keterbukaan 

perdagangan dan inflasi signifikan secara statistic. Korupsi tidak signifikan secara 

statistic dan aturan hokum memiliki pengaruh negative terhadap investasi asing 

langsung, yang mengindikaskan bahwa determinan institusi tidak terlalu penting dalam 

mempengaruhi investasi asing langsung. sumber daya alam memiliki efek negative 

terhadap investasi aisng langsung yang menunjukkan bahwa investasi asing langsung 

tidak didorong oleh kepentingan mencari sumber daya alam di negara EAGLEs. 
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