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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aliran masuk Foreign Direct Investment (FDI) merupakan komponen 

penting dari strategi dan kebijakan pembangunan, serta memainkan peran krusial 

dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. FDI tidak hanya merupakan 

sumber keuangan dan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana untuk 

memperoleh keterampilan, teknologi, praktik organisasi dan manajerial, serta 

akses ke pasar (Branstetter, 2006). Selain itu, Foreign Direct Investment (FDI) 

yang didefinisikan sebagai cross-border expenditures telah tumbuh kuat sebagai 

bentuk utama transfer modal internasional, yang sebagian besar disebabkan oleh 

pengurangan hambatan dalam perdagangan dan investasi, sinkronisasi regulasi, 

dan penghapusan hambatan domestik melalui reformasi dan privatisasi (OECD, 

2001). FDI ini tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga meningkatkan 

lapangan kerja dengan menciptakan kapasitas produksi dan pekerjaan baru, 

mentransfer aset tak berwujud seperti teknologi dan keterampilan manajerial ke 

host country, menyediakan sumber teknologi baru, keterampilan manajemen, dan 

menciptakan backward and forward linkages dengan seluruh perekonomian (Ho 

dan Rashid, 2011).  

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

FDI dengan pertumbuhan ekonomi, dan FDI merupakan komponen utama dari 

proses pertumbuhan ekonomi tersebut (Adhikary, 2011; Bhavan dkk. 2011; 

Azam, 2010). Keterkaitan antara pertumbuhan FDI dan pertumbuhan ekonomi 

tersebut mendorong para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang 

memungkinkan dan mendorong investasi asing (Villaverde dan Maza, 2014). 

Untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan investasi dan 

perdagangan, banyak negara melakukan integrasi regional agar terealisasinya 

trade liberization, dengan tujuan membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Integrasi regional tersebut terbukti 

membawa eksternalitas positif dan manfaat dinamis melalui transfer teknologi 
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dan inovasi. Integrasi ekonomi regional oleh kelompok-kelompok besar 

(megagrouping) yang melakukan trade liberization, seperti The Transatlantic 

Trade and Investment Partnership (TTIP), dan the Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 

The Trans-Pacific Partnership (TPP), dan forum internasional G20 dan Brazil, 

Russia, India, China and South Africa (BRICS) merupakan bagian penting dari 

FDI global.  

Integrasi ekonomi dalam megagrouping ini meningkatkan harapan aliran 

FDI di masa depan yang lebih tinggi ke dalam masing-masing megagrouping 

yang bersumber dari perjanjian intra-regional dan ekstra-regional. Megagrouping 

ini diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk mencari pasar, sumber daya, 

mencari efisiensi FDI, dan untuk mengarah pada lingkungan investasi yang 

berkembang yang akan memengaruhi aktivitas rantai nilai kelompok intra-

ekonomi yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 

FDI Inflows pada Megagrouping (Miliar US$ dan Persen), 2014 – 2015  
Sumber: UNCTAD (2016), data diolah 
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Gambar 1.1 menunjukkan pada tahun 2015 aliran FDI ke APEC melonjak 

sebesar 42%, dari 669 miliar dolar menjadi 953 miliar dolar pada tahun 2015. 

Pada tahun 2015 tersebut, APEC merupakan penerima aliran FDI global terbesar 

di antara megagrouping lainnya, menarik sebesar 54% dari total. Di sisi lain, 

megagrouping lain seperti G20, The Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP), dan the Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP), masing-masing hanya menarik sebesar 53%, 46%, dan 19%. 

Gambar 1.2 
Perkembangan FDI Inflows Negara APEC (Juta US$ dan persen),  

2000 – 2017 
Sumber: UNCTAD (2019), data diolah 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa selama periode 18 tahun yang mencakup 

periode tahun 2000 – 2017, kawasan APEC menarik  46,84% dari rata-rata 

Foreign Direct Investment (FDI) dunia. Pada 2015 saja, FDI inflows ke APEC 

mencapai 1.037 miliar dolar, setara dengan 51,01% dari FDI dunia. Pada tahun 

2016, FDI inflows ke wilayah APEC menyumbang 53,58% dari semua FDI 

inflows dunia dengan nilai 1.027 miliar dolar, dengan share yang tumbuh sebesar 

12,57% antara tahun 2015 dan 2016. Namun, pada tahun 2017, Foreign Direct 

Investment (FDI) yang mengalir ke ekonomi APEC hanyalah sebesar 815,1 

miliar dolar, penurunan tajam dari 1 triliun dolar yang tercatat pada tahun 2016. 
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Walaupun terjadi penurunan tersebut, share APEC dari arus masuk FDI global 

meningkat dari 53,58% pada 2016 menjadi 54,43% pada 2017.  

Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 membuktikan bahwa APEC sebagai penerima 

FDI inflows terbesar di dunia mencerminkan wilayah tersebut investment-

friendly dengan memfasilitasi investor dengan transparansi, mengurangi risiko 

investor, dan menyederhanakan regulasi bisnis yang ada di kawasan APEC 

(APEC Investment Facilitation Action Plan Report, 2016). FDI di negara 

berkembang dan negara maju telah berkontribusi besar pada pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan. Hal ini terjadi terutama karena konsumsi dan 

produksi internasional telah bergeser ke negara-negara berkembang dan 

perusahaan multinasional semakin berinvestasi dalam proyek efficiency-seeking 

and market-seeking di negara-negara berkembang (World Investment Report, 

2011). 

Untuk menarik FDI, para pembuat kebijakan harus memfasilitasi proses 

tersebut dan sangat lah penting untuk mengidentifikasi penentu utama penarik 

FDI. Penentu ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami skala dan 

arah aliran FDI. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak ekonom melihat 

bahwa bukan lah banyak akumulasi tabungan atau modal yang merupakan kunci 

untuk meningkatkan standar kehidupan, melainkan adalah inovasi yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inovasi bukan hanya tentang 

menghasilkan ide-ide baru, melainkan juga tentang menafsirkan ide-ide menjadi 

value-added product and services. 

Meningkatnya peran inovasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi 

dan mempromosikan pembangunan, membuat para pembuat kebijakan 

menyadari akan perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk 

mengadopsi inovasi dan memperluas manfaatnya ke semua sektor. Menyadari 

peran inovasi sebagai pendorong pertumbuhan dan kemakmuran menjadi penting 

bagi suatu negara untuk memiliki kesiapan inovasi, terutama di tingkat nasional.  

Selain itu, hasil empiris penelitian Kayalvizhi dan Thenmozhi (2017) 

menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemampuan untuk mengadopsi 

teknologi, kapasitas inovasi, kualitas tata kelola perusahaan, dan faktor budaya 
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dapat meningkatkan FDI di emerging countries, dan teknologi adalah faktor 

utama yang memengaruhi FDI inflows. Tetapi lebih utama lagi, FDI meningkat 

seiring dengan meningkatnya penyerapan teknologi dan kapasitas inovasi. Hal 

ini menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, pertumbuhan teknologi 

dan inovasi memainkan peran penting dalam memikat FDI. Akibatnya, teknologi 

menjadi kekuatan pendorong penting FDI inflows di negara-negara berkembang 

karena mereka mendapat manfaat dari transfer teknologi melalui FDI inflows 

(Borensztein dkk., 1998). Hsu dan Tiao (2015) pun mengemukakan bahwa 

lingkungan investasi yang menguntungkan untuk transfer teknologi secara positif 

dapat memengaruhi FDI. 

Pada saat yang sama, human capital diakui sebagai faktor yang sangat 

signifikan untuk menarik FDI inflows (Iwai dan Thompson, 2012; Villaverde dan 

Maza, 2014). Borensztein dkk. (1998) dan Liu dan Li (2006) menemukan 

hubungan positif dan signifikan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi, tidak 

hanya secara langsung, tetapi juga melalui interaksinya dengan human capital. 

Hal ini menandakan pentingnya FDI dalam pertumbuhan ekonomi dan juga 

menekankan peran human capital sebagai mediator dalam hubungan antara FDI 

dan pertumbuhan ekonomi. 

Negara-negara yang hanya mengandalkan low-cost low-skill labor untuk 

menarik FDI akan merasa sulit untuk mendorong FDI ke dalam industri bernilai 

tambah tinggi dan mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. 

Hipotesis bahwa human capital di host country merupakan penentu masuknya 

investasi asing di negara-negara berkembang telah diteliti dalam banyak literatur. 

Sebagai contoh, Lucas (1990) menduga bahwa kurangnya human capital 

menghambat investasi asing di negara-negara kurang berkembang. Zhang dan 

Markusen (1999) menyajikan model di mana ketersediaan tenaga kerja terampil 

di host country merupakan persyaratan langsung dari Multinational Enterprise 

(MNE) dan memengaruhi volume FDI inflows. Dunning (1988) menyatakan 

bahwa tingkat keterampilan dan pendidikan tenaga kerja dapat memengaruhi FDI 

inflows. Negara-negara dengan tingkat human capital yang tinggi mampu 

mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi melalui kemampuan mereka 
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untuk menarik perusahaan asing dan dengan mengasimilasi teknologi baru 

(Benhabib dan Speigel, 1994). 

Ada sejumlah pendekatan yang telah digunakan untuk mengukur human 

capital. Secara umum, pendekatan ini dapat dibagi menjadi direct and indirect 

approaches. Direct approaches memperoleh ukuran human capital dari 

informasi berbagai komponen, salah satunya indicators-based approach. 

Indicators-based approach ini menghitung human capital berdasarkan indikator 

pendidikan. Beberapa pengukuran telah digunakan dalam literatur, seperti adult 

literacy, school enrolment ratios, dan average years of schooling. Penelitian ini 

sendiri menggunakan indicators-based approach, dikarenakan indikator tersebut 

relatif sederhana dan mudah dalam mengakses informasi data. Metode ini 

didasarkan pada asumsi bahwa indikator tersebut berkaitan erat dengan investasi 

di bidang pendidikan dan merupakan kunci dalam pembentukan human capital. 

Sebenarnya, human capital mencakup lebih banyak dimensi, tetapi pendidikan 

merupakan komponen yang paling penting. 

Pendidikan dianggap sebagai cerminan dari keterampilan tenaga kerja, 

sehingga merupakan faktor penting dalam menyerap FDI. Selain itu, pendidikan 

meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyerap teknologi baru. 

Pendidikan, sebagai faktor yang berpengaruh dalam perubahan struktural FDI di 

perusahaan-perusahaan internasional mengubah FDI dari produksi padat karya 

ke produksi intensif teknologi. Dengan kata lain, kehadiran tenaga kerja 

berpendidikan dan terampil di perusahaan merupakan faktor penting yang 

memengaruhi FDI (Rivlin, 2001).  

Human capital memegang peranan penting dan telah menjadi subjek dari 

banyak penelitian dalam literatur ekonomi (Carkovic dan Levine, 2005; Roaf, 

dkk., 2014). Fuente dan Ciccone (2002) menjelaskan human capital sebagai 

"pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam manusia yang diperoleh 

melalui sekolah, pelatihan dan pengalaman, dan berguna dalam produksi barang, 

jasa, dan pengetahuan lebih lanjut”. Hal tersebut merupakan bagian dari iklim 

investasi ekonomi yang berarti tenaga kerja terampil terlibat melalui investasi 

dalam pendidikan dan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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pengetahuan dianggap sebagai salah satu kekuatan pendorong utama inovasi dan 

pengembangan. Dengan demikian, human capital dan inovasi memiliki 

kausalitas demi tercapainya iklim investasi yang kondusif bagi suatu negara. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dimulai dari dasar 

pemikiran bahwa inovasi dan human capital akan meningkatkan investasi dan 

memiliki pengaruh terhadap FDI inflows di wilayah APEC. Maka dari itu, 

penelitian ini akan menganalisis pengaruh inovasi dan human capital sebagai 

sumber yang dapat menarik tingkat FDI inflows pada negara APEC. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Telah banyak studi yang meneliti faktor yang memengaruhi tingkat FDI 

inflows seperti human capital, namun masih sedikit yang meneliti pengaruh 

inovasi terhadap FDI inflows. Mulai dari Kottaridi dan Louloudi (2019) yang 

meneliti pengaruh human capital, skills and competencies pada FDI inflows 

negara Uni Eropa (EU) dengan hasil menguatnya dasar sumber daya manusia, 

mereka mampu meningkatkan aktivitas nilai tambah sehingga menguatkan 

tenaga kerja mereka yang membuat FDI inflows akan bertambah. Juga dengan 

penelitian yang dilakukan Kayalvizhi dan Thenmozhi (2017), hasil penelitian 

menunjukkan FDI meningkat seiring dengan meningkatnya penyerapan 

teknologi dan kapasitas inovasi.  

Hasil dari penulisan ini selaras dengan hasil penelitian tersebut, yakni hasil 

uji empiris inovasi dan human capital seperti primary, secondary, and tertiary 

gross enrolment ratio serta Human Development Index (HDI) secara positif dan 

signifikan memengaruhi tingkat FDI inflows di wilayah APEC. Namun, berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Blanton dan Blanton (2007) dan Alsan dkk. 

(2006), di mana keduanya menemukan bahwa FDI inflows tidak dipengaruhi 

secara signifikan oleh human capital pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang 

diukur dengan tingkat pendaftaran sekolah (perempuan) dalam pendidikan 

menengah dan persentase populasi yang telah menyelesaikan sekolah menengah. 

Pun hal yang sama dengan salah satu variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini menunjukkan hal lain. Hasil uji empiris variabel kontrol 

research and development (R&D) menunjukkan hasil negatif, yang berarti FDI 
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inflows berkurang seiring meningkatnya R&D pada negara APEC. Hal ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Nicoletti dkk. (2003) dengan 

menganalisis faktor-faktor penentu FDI inflows di 19 negara OECD pada periode 

1980 – 2000. Studi ini menemukan bahwa human capital dan R&D memberikan 

efek positif pada FDI inflows di negara-negara OECD. Terlepas dari hal itu, hasil 

penulisan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Tee dan Saini (2018) yang 

meneliti pengaruh aktivitas R&D pada FDI inflows di 48 negara berkembang, 

dengan hasil bahwa FDI inflows cenderung menghambat kegiatan R&D host 

country yang berarti bahwa investasi asing merupakan substitusi dari investasi 

domestik. 

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menambah literatur yang ada 

dan menambah referensi penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi tingkat FDI inflows suatu wilayah, dengan fokus yang dilakukan 

penelitian ini adalah dengan mengukur pengaruh berbagai indikator human 

capital dan inovasi terhadap FDI inflows pada negara APEC. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Menganalis pengaruh human capital terhadap FDI inflows di negara 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 

2. Menganalis pengaruh inovasi terhadap FDI inflows di negara Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC). 

1.4 Ringkasan Penelitian 

Berdasarkan hasil estimasi, variabel human capital dengan menggunakan 

indikator primary, secondary, dan tertiary gross enrolment ratio serta Human 

Development Index (HDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

FDI inflows di wilayah Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Pun dengan 

variabel inovasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat FDI inflows 

di negara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Selain itu, terdapat tiga 

variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel kontrol tersebut 

antara lain GDP, trade openness, dan R&D. Dari ketiga variabel kontrol tersebut, 

berdasarkan hasil uji empiris setiap model menunjukkan bahwa GDP dan trade 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUMAN CAPITAL ... KEMALUDDIN RAMADHAN PRASETYO



 

 

9 

openness masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI 

inflows negara APEC. Namun, variabel kontrol R&D menunjukkan hal 

sebaliknya, yakni berpengaruh negatif dalam menarik FDI inflows di negara 

APEC. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab yang 

memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kelima bab tersebut terdiri dari: 

(1) Pendahuluan; (2) Tinjauan Pustaka; (3) Metode Penelitian; (4) Hasil dan 

Pembahasan; (5) Kesimpulan dan Saran.  
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