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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian tentang FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah 

menjadi fokus pada beberapa dekade terakhir terutama pada negara berkembang. 

Investasi asing langsung dapat menjadi salah satu tujuan dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Dalam studi literatur, FDI diasumsikan secara langsung 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan berkontribusi terhadap pembentukan 

modal tetap bruto dan secara tidak langsung melalui efek spillovers seperti transfer 

pengetahuan dan perbaikan kualitas institusi. FDI diharapkan secara langsung 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dapat melengkapi investasi domestik 

dan dianggap sebagai stimulan penting pada modal dan investasi. Namun, sejalan 

dengan model pertumbuhan endogen pada saat ini (Romer, 1990), FDI juga dapat 

diasumsikan secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

melalui daya serap suatu negara dengan meningkatkan stok pengetahuan dan 

kualitas institusi dengan mengembangkan pertumbuhan teknologi pada negara tuan 

rumah. 

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi global secara 

agregat cukup fluktuatif sejak awal krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 

mengalami perlambatan pada enam tahun terakhir atau lebih tepatnya sejak tahun 

2013 hingga tahun 2018. Secara statistik tingkat pertumbuhan dunia mulai saat ini 

relatif stagnan pada posisi 2,5 persen sampai 3,0 persen. Berbeda dengan tahun-

tahun sebelumnya dimana pertumbuhan sangat fluktuatif hingga sempat menyentuh 

angka terendah dalam yaitu -1,7 dan naik menjadi diatas 4,0 persen pada tahun 

berikutnya. Neagra emerging markets di Asia juga mengalami hal yang sama 

dimana pertumbuhan ekonomi relatif stagnan, akan tetapi rata-rata pertumbuhan 

ekonomi milik emerging markets pada benua ini selalu lebih tinggi dari rata-rata 

pertumbuhan dunia, yaitu sekitar 5 sampai dengan 5,5 persen. 
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Sumber: World Bank (2019) 

Gambar 1.1 

Perkembangan GDP Dunia dan Emerging Markets Asia 

2007-2018 

Menurut laporan World Economic Outlook (WEO) yang dilaksanakan pada 

Juli 2019 menyatakan bahwa situasi ini disebabkan oleh perang dagang antara 

Amerika dengan China yang terus berkepanjangan hingga saat ini. Efek dari konflik 

akan mengarah pada ketidakpastian global yang disebabkan ketergantungan 

perekonomian pada kedua negara tersebut dan pada akhirnya menimbulkan 

beberapa efek seperti melambatnya arus masuk investasi asing langsung atau 

foreign direct investment.  

Gambar 1.2 cukup menjelaskan kondisi yang menarik dari perkembangan 

jumlah arus masuk FDI di negara emerging markets Asia dan dunia. Berbeda 

dengan sebelumnya, saat ini rata-rata pertumbuhan FDI di EME Asia lebih rendah 

daripada dunia. Pada tahun 2008 terjadi penurunan FDI secara simultan diantara 

keduanya, hingga pada tahun 2010 posisi EME Asia mencapai 2,3 persen 

sedangakan rata – rata dunia lebih rendah yaitu 2,17 persen. Kondisi ini dipicu oleh 

krisis keuangan global yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap FDI 

dimana sebagian besar terpusat pada negara selain EME Asia. Namun situasi 
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tersebut tidak berlangsung lama, sebab pada beberapa tahun berikutnya kondisi 

perekonomian dunia telah membaik dan memberikan kontribusi positf pada FDI 

sehingga membuat net inflow FDI dunia berada pada posisi 3 persen sedangkan 

negara EME Asia hanya sekitar 2 persen. 

 

Sumber :World Bank (2019) 

Gambar 1.2 

Perkembangan Net Inflow FDI Dunia dan Emerging Markets Asia 

2007-2018 

 

Menurut UNCTAD (2010), sebagian besar negara berkembang hanya 

menarik jumlah arus masuk investasi asing langsung relatif sedikit dibandingkan 

dengan usaha mereka membangun perekonomian ke arah globalisasi yang lebih 

luas. Lebih jauh lagi, arus FDI hanya terkonsentrasi pada beberapa negara saja. 

Teori permintaan FDI menyatakan bahwa investasi akan menuju kepada negara 

yang akan mendukung economic of scale (Trevino dan Mixon, 2004).   

Terdapat beberapa pertanyaan sebagaian besar FDI mengarah pada negara 

maju daripada negara berkemebang, mengingat bahwa investasi secara historis 

bersifat mencari target pasar. Pasar negara yang sedang berkembang harus bersaing 
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agar menarik aliran masuk FDI yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

arus masuk FDI global yang besar ke pasar negara maju.  

Organization for Economic Cooperation (OECD), 2012 menyatakan bahwa 

FDI sangat berpengaruh bagi negara-negara berkembang. FDI tidak hanya 

mendorong jumlah total modal, akan tetapi ikut meningkatkan kualitas dari modal 

tersebut (Ajayi, 2006). Selain itu, arus masuk FDI tidak hanya meningkatkan 

kapasitas ekspor dari negara tuan rumah akan tetapi mengiduksi terbentuknya 

lapangan pekerjaan baru (Stamitou & Dristakis, 2013). FDI membentuk limpahan 

atau spillovers berupa ilmu pengetahuan kepada pekerja lokal dan pada waktu yang 

sama, tingkat modal manusia pada negara tuan rumah ditentukan pada berapa 

banyak FDI yang dapat ditarik dan bagaimana perusahaan lokal dapat menyerap 

manfaat dari spillovers teknologi tersebut (Adefbi, 2011). 

Modal manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui 

spillovers FDI. Meskipun limpahan FDI dapat terjadi melalui berbagai saluran 

seperti transfer teknologi, pengenalan proses baru dan keterampilan manajerial 

yang dibawa ke pasar domestik, para peneliti telah menyarankan bahwa efek positif 

FDI pada perekonomian tergantung pada kemampuan negara tuan rumah untuk 

menyerap pengetahuan baru dan menghubungkannya dengan keterampilan yang 

ada sebagai ditentukan oleh persediaan modal manusia (Meyer dan Sinani, 2009). 

Pentingnya modal manusia dalam mendorong pertumbuhan perekonomian 

tergantung pada kemampuan tenaga kerja yang berpendidikan dan keterampilan 

untuk menyerap perubahan melalui transfer teknologi dan pengetahuan yang 

tertanam dalam arus masuk FDI. Hal tersebut tidak mungkin terwujud pada negara-

negara tuan rumah yang tidak memiliki kapasitas ini. Pertimbangan ini 

menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam mendorong pertumbuhan 

produktivitas dari teknologi pengetahuan yang tertanam dalam arus masuk FDI.  

Borensztein, Gregorio, dan Lee (1998) pertama kali menegaskani tentang 

pentingnya kemampuan menyerap atau absorptive capability pada negara tuan 

rumah, yang diukur dengan akumulasi modal manusia dalam menyerap spillover 
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teknologi perusahaan asing, dengan kata lain meskipun negara-negara berkembang 

dapat mencoba mengadopsi teknologi dengan mengimpor barang setengah jadi dan 

menarik perusahaan multinasional. Hal ini tentu bergantung pada kemampuan 

negara tersebut dalam menyerap teknologi. 

Di sisi lain, pengaturan kelembagaan ekonomi pada negara tuan rumah 

mungkin menjadi poin penting karena kualitas dari lembaga-lembaga ini dapat 

mempengaruhi kapasitas negara tuan rumah untuk menyerap manfaat dari limpahan 

FDI. Sementara investasi asing dianggap penting dalam mendorong prospek 

pertumbuhan bagi negara berkembang. Cooray et al. (2017), dengan fokus pada 

peran institusi politik dan liberalisasi perdagangan dalam mengeksplorasi faktor-

faktor penentu tingkat partisipasi angkatan kerja di Negara Sub-Sahara Afrika, 

menemukan bahwa negara-negara dengan institusi politik yang lebih kuat dapat 

meningkatkan manfaat dari keterbukaan perdagangan yang dengan demikian 

bertindak sebagai pelengkap dalam kontribusi peningkatan aktivitas ekonomi di 

negara-negara berpenghasilan rendah. Institusi politik juga ditemukan penting oleh 

Li (2017), yang menyelidiki faktor-faktor penentu arus masuk FDI di negara-negara 

berkembang dengan fokus pada dampak perang saudara.  

Ketidakstabilan politik atau korupsi dapat meningkatkan risiko 

pengembalian investasi secara tidak maksimal. Namun, risiko tersebut dapat 

dikurangi dengan tata kelola yang baik, seperti supremasi hukum dan pengendalian 

korupsi. Slesman (2015) menjelaskan institusi dengan kualitas yang lebih baik, 

diwakili oleh kekuatan aturan hukum, kendali atas korupsi dan demokrasi, dapat 

mempengaruhi tidak hanya arus masuk modal asing tetapi juga memfasilitasi efek 

dari modal tersebut pada perusahaan dan perekonomian yang lebih baik. 

Telah terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh spillovers FDI 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti penelitian Ahmed (2012), menyatakan 

bahwa modal manusia, tenaga kerja dan kapasitas daya serap  yang dijelskan dari 

interaksi antara FDI dan rata-rata lama tahun sekolah sebagai proksi spillover, 

berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Penelitian lain yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENGARUH SPILLOVERS LODI BAGUS RISMAWAN



6 
 

 
 

menyerupai ialah Kuo dan Yang (2008), dimana berfokus tentang pengaruh daya 

serap atau absorptive capability yang diwakili dengan interaksi antara angkatan 

kerja berpendidikan tinggi dengan FDI dan variabel lainnya seperti modal, dan 

pengeluaran di bidang R&D berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

China. Penelitian terakhir milik Li dan Saelish (2018), membahas tentang pengaruh 

FDI terhadap produktivitas, menemukan bahwa selain modal manusia, efek 

spillover antara FDI dengan kualitas institusi ikut berperan penting dalam 

produktivitas di negara-negara berkembang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat 

diketahui terdapat perbedaan baik dari hasil maupun penggunaan setiap variabel 

indepeneden dan variabel dependen karena perbedaan tingkat ekonomi, indikator 

lain yang dimiliki oleh setiap negara, dan perbedaan metode yang digunakan. Oleh 

karena itu dibuat penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh Spillovers Foreign 

Direct Investment (FDI) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Emerging 

Markets Asia”  

Dalam penelitian ini, saya menggunakan data makro untuk menginvestigasi 

pengaruh spillovers FDI yang diwakili oleh pendidikan tersier dan kualitas institusi 

pada negara tuan rumah, dengan variabel lainnya seperti tenaga kerja dan 

Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). Penggunaan data agregat lintas negara 

dalam konteks ini berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya 

faktor ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam menyalurkan kontribusi 

FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sistematis penelitian yang akan saya tulis meliputi beberapa bagian yaitu: 

Bagian 2 meninjau secara singkat literatur tentang faktor-faktor penentu dan 

pentingnya efek limpahan pada pertumbuhan ekonomi. Bagian 3 menjelaskan data 

serta model empiris yang akan digunakan untuk menyelidiki efek limpahan FDI 

pada pertumbuhan ekonomi di emerging market Asia. Bagian 4 melaporkan dan 

membahas hasil empiris. Bagian 5 atau bagian akhir dari penelitian ini berisi 

tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan implikasi kebijakan.
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