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ABSTRAK 

 

Investasi Langsung Asing (ILA) merupakan aspek penting dalam integrasi 

ekonomi global. Perkembangan dan perubahan kondisi perekonomian dunia juga 

dialami oleh regional yang lebih kecil seperti negara – negara ASEAN. Aliran 

ILA dari Uni Eropa terbesar di ASEAN namun nilai ILA Uni Eropa ke negara-

negara ASEAN ini hanya kurang dari 2 persen dari total ILA global Uni Eropa. 

Penelitian ini meneliti faktor PDB, inflasi, Nilai tukar, Korupsi, Kemudahan 

Berbisnis, Stabilitas politik, dan Keterbukaan Perdagangan. Penelitian dilakukan 

dengan metode Ordinary Least Square dngan data time series untuk masing – 

masing Negara. Terdapat pengaruh positif faktor produk domestik bruto terhadap 

investasi langsung asing dari Uni Eropa ke seluruh Negara ASEAN.Terdapat 

pengaruh negatif faktor produk inflasi terhadap investasi langsung asing dari Uni 

Eropa ke negara Vietnam. Terdapat pengaruh positif faktor nilai tukar terhadap 

investasi langsung asing dari Uni Eropa  negara Indonesia, Thailand,dan Vietnam. 

Tidak terdapat pengaruh positif faktor Stabilitas politik terhadap investasi 

langsung asing dari Uni Eropa ke negara – negara ASEAN. Terdapat pengaruh 

positif faktor kemudahan berbisnis terhadap investasi langsung asing dari Uni 

Eropa ke negara Indonesia dan Filipina. Terdapat pengaruh positif faktor kontrol 

korupsi terhadap investasi langsung asing dari Uni Eropa Negara Filipina. 

Terdapat pengaruh positif faktor keterbukaan perdagangan terhadap investasi 

langsung asing dari Uni ke Negara Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Bagi 

pemerintah, faktor-faktor investasi langsung asing sangat penting diperhatikan 

untuk mendorong peningkatan arus masuk investasi langsung asing. Bagi 

perusahaan yang beroperasi pada masing – masing negara perlu memperhatikan 

variabel-variabel yang dianalisa tersebut sebagai cara untuk menarik investor asal 

Uni Eropa, sehingga dapat memudahkan perusahaan yang berada di host country 

untuk menarik minat investor baru. 
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