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ABSTRACT  
 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FOREIGN DEBT, FOREIGN INVESTMENT, 
AND EXPORT TO ECONOMIC GROWTH OF INDONESIA 

YEAR PERIOD 2000:1 - 2008:4 
 

Kurniawan Dwi Priyanto 
F 0105066 

 
The main purpose of this study was to determine the effect of foreign debt, 

foreign investment and exports to economic growth in Indonesia 2000:1-2008:4 period.  
The data used in this study is that secondary data are quarterly time series of the period 
2000:1-2008:4. 

The data are obtained from the Economic and Financial Statistics Indonesia of 
the Bank of Indonesia, Central Bureau of Statistics, and the Investment Coordinating 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 
 

 

Board. To prove the research hypothesis Econometrics model used by the method of 
Vector Error Correction Model (VECM). 

The results of the analysis can be concluded that the variable foreign currency, 
foreign investment and export based on test results together, all the variables jointly 
have a significant effect on Indonesia's economic growth at 5% significance level, this 
is indicated by the value of F statistics for 3,789,917. Berkointegrasi and well 
demonstrated by the significant value of ECT. While individually, external debt 
variables (FD) in the short term and significant negative impact on economic growth 
(GDP), indicated by the coefficient of -3.518185, whereas for long-term good FD lag 1 
and lag 2 has a negative and significant impact on GDP. Variable foreign investment 
(FDI) in the short term and significant negative effect on the coefficient of -0.237254 
with GDP, while FDI in the long term negative impact lag 1 but not significantly, while 
the lag 2 has a positive effect but not significant for GDP. Variable export (X) in short-
term positive effect but not significant coefficient GDP by 0.008018, whereas the long-
term X lag 1 is positive but not significant and at lag 2 has a negative effect but no 
significant impact on economic growth at a significance level of 5 %. 

Based on our research has been done, it can be made several suggestions, among 
others: (1) The Government should have good management in the use of foreign debt 
and have a good consideration as to take foreign debt in the next year. (2) Improve the 
bureaucracy in terms of ease of foreign investment, so that investors large and 
productive to go invest in the country. (3) The Government should provide facilities to 
exporters in conducting export and give rewards to exporters who will obey laws and 
regulations. 
Keywords: GDP, Foreign Debt, Foreign Investment, Exports, and VECM. 

 
 
 

 
 
 

ABSTRAK 
  
ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING, 
DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

INDONESIA PERIODE TAHUN 2000:1 - 2008:4 

 

Kurniawan Dwi Priyanto 

F 0105066 

 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh utang luar 
negeri, penanaman modal asing dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
periode tahun 2000:1-2008:4. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder triwulanan yang 
bersifat time series dari periode tahun 2000:1-2008:4. Adapun data-data tersebut 
diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia berbagai dari Bank Indonesia, 
Badan Pusat Statistik, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk membuktikan 
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hipotesis penelitian digunakan model ekonometrika dengan metode Vector Error 
Correction Model (VECM). 

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel uang luar negeri, penanaman 
modal asing dan ekspor berdasarkan hasil uji secara bersama-sama, semua variabel 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada taraf signifikansi 5%, hal ini ditunjukkan dengan nilai F statistik sebesar 3,789917. 
Serta berkointegrasi dengan baik yang ditunjukkan dengan nilai ECT yang signifikan. 
Sedangkan secara individu, variabel utang luar negeri (ULN) dalam jangka pendek 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (RPDB), 
ditunjukkan dengan koefisien -3,518185, sedangkan untuk jangka panjang ULN baik 
lag 1 maupun lag 2 mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap RPDB. 
Variabel penanaman modal asing (PMA) dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap RPDB dengan koefisien -0,237254, sedangkan PMA dalam jangka 
panjang lag 1 berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sementara pada lag 2 
mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap RPDB. Variabel ekspor 
(EKS) dalam jangka pendek berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap RPDB 
dengan koefisien 0,008018, sedangkan EKS dalam jangka panjang lag 1 berpengaruh 
positif namun tidak signifikan dan pada lag 2 mempunyai pengaruh negatif namun tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 5% 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 
beberapa saran antara lain: (1) Pemerintah harus mempunyai manajemen yang baik 
dalam penggunaan utang luar negeri dan mempunyai pertimbangan yang baik ketika 
akan mengambil utang luar negeri ditahun-tahun berikutnya. (2) Memperbaiki birokrasi 
dalam hal kemudahan penanaman modal asing, agar investor-investor besar dan 
produktif mau masuk menanamkan modalnya di dalam negeri. (3) Pemerintah harus 
memberikan kemudahan kepada eksportir dalam melaksanakan ekspor dan memberikan 
reward kepada para eksportir yang  taat akan undang-undang yang berlaku. 
Kata Kunci: RPDB, Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Ekspor, dan VECM. 
 
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Yang menjadi tujuan dari negara kita dalam bidang perekonomian adalah 

keadilan dan kemakmuran. Untuk mencapai tujuan itu sudah sering kali dibuatkan 

rencana dan pelaksanaan pembangunan berjangka, sehingga sedikit demi sedikit 
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tingkat kemakmuran kita akan bertambah meskipun tingkat keadilannya belum 

terpenuhi. 

Mengenai struktur ekonomi dan produksi di suatu negara, sebaiknya 

berpangkal pada produk nasional. Produk nasional yang dimaksudkan sebagai 

produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat selama kurun waktu 

tertentu, biasanya satu tahun. Dengan pendapatan nasional dimaksud pendapatan 

yang diterima oleh golongan-golongan masyarakat sebagai balas jasa berhubung 

dengan produksi barang dan jasa (Sumitro,1994). 

Setiap periode dalam suatu masyarakat akan menambah kemampuannya 

untuk memproduksikan barang dan jasa, hal ini disebabkan oleh penambahan 

faktor-faktor yang berlaku. Banyak negara tidak selalu dapat mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan produksi 

yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi yang semakin meningkat. Dibanyak 

negara sering kali didapati keadaan dimana pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah 

daripada potensi pertumbuhan yang sebenarnya dapat dicapai. Di negara-negara 

berkembang atau sebagai ”dunia ketiga” seperti Indonesia, konsep Produk 

Domestik Bruto adalah konsep yang lebih bagus dipakai  daripada konsep 

pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto sebagai nilai barang-barang 

dan jasa-jasa yang diproduksikan atau dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka 

waktu tertentu (Sukirno, 2000 : 33). 

Suatu perekonomian di negara maju dan negara berkembang, yang 

memproduksi barang dan jasa bukan hanya perusahaan milik penduduk negara 

tersebut tetapi juga oleh penduduk negara lain yang menggunakan faktor-faktor 

produksi yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional yang mempunyai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



16 
 

 

pasar diberbagai negara dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh negara tersebut. Pangsa pasar mereka menambah barang dan jasa 

yang diproduksikan dalam negara, serta menambah penggunaan tenaga kerja dan 

pendapatan. Operasi mereka merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan 

ekonomi suatu negara.  

Sekarang ini hampir semua pemerintahan suatu negara ikut campur tangan 

dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari ideologi politiknya, setiap pemerintah 

terlibat dalam alokasi sumber daya, menjaga stabilitas perekonomian nasional, dan 

promosi inovasi teknologi. Dimana stabilitas ekonomi sebenarnya merupakan 

prasyarat pertumbuhan ekonomi. 

Sebelum krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, yang 

mendukung akan utang luar negeri tampak lebih dominan, terlepas dari kenyataan 

bahwa beberapa indikator keamanan utang luar negeri sebenarnya cukup 

memprihatinkan. Setelah krisis ekonomi menerpa Indonesia hingga kini, utang luar 

negeri masih saja mendapat kontra menjadi imperatif yang dominan. Namun 

demikian, para pakar yang mewakili pemerintah tampaknya tetap mengambil sikap 

konservatif bahwa utang luar negeri masih dibutuhkan negeri ini untuk memutar 

roda perekonomiannya, mereka menjelaskan bahwa yang diperlukan hanyalah 

kehati-hatian dalam manejemen utang luar negeri. Pada kenyataannya, dengan 

indikator rasio total utang terhadap GNP sebesar 176,5% dan rasio total utang 

terhadap ekspor barang dan jasa sebesar 262,5 pada tahun 1998, Indonesia telah 

memasuki status severely indebted low income country. Sebagai perbandingan, saat 

Mexico mengalami krisis utang tahun 1983, besarnya total utang luar negeri 
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terhadap GNP hanya mencapai angka 70% (Damayanti, 2002). Karena itu, utang 

luar negeri merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya 

krisis ekonomi. 

Sementara itu, guna meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di 

Indonesia, perlu diciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. 

Selanjutnya ketika kondisi di Indonesia mulai stabil, besar kemungkinan bagi para 

pengusaha asing masih tetap menaruh kepercayaan yang tinggi untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia. 

PMA dapat diartikan sebagai penempatan uang atau modal dengan harapan 

untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau modal 

tersebut. Investasi yang dilakukan antar negara atau suatu negara terhadap negara 

lain merupakan upaya kerjasama suatu negara untuk mengembangkan modalnya 

baik berupa dana, ilmu, ataupun teknologi di negara lain. Sehingga keuntungan 

masing-masing dirasakan oleh investor dan penerima investor. PMA merupakan 

salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional disamping ekspor, tabungan 

domestik dan bantuan luar negeri (Kuncoro, 2000 : 367). 

Sebagai salah satu negara berkembang, struktur perekonomian di Indonesia 

ternyata lebih banyak berorientasi pada produksi barang primer daripada barang 

sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Komoditi primer tersebut merupakan 

andalan ekpor bagi Indonesia terhadap negara-negara maju maupun negara-negara 

berkembang lainnya. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sangat 

ditentukan pula dari berbagai komoditi primer tersebut yang merupakan sumber 

devisa utama. 
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Perlu disadari bahwa ekspor mempunyai peranan penting dalam menentukan 

laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekspor secara keseluruhan dapat 

menjamin persediaan devisa yang cukup. Oleh karena itu, kenaikan ekspor ini mesti 

digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan produksi dalam negeri.    

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisa antara 

pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, dan ekspor terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah krisis 1997-1998 melanda Indonesia, oleh 

karena itu penulis mengambil judul:  

 ”ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, PENANAMAN 

MODAL ASING, DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

INDONESIA PERIODE TAHUN 2000:1-2008:4” 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan      

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang? 

2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang? 

3. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 

parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang? 
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4. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 

pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah dalam menentukan langkah-

langkah dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tarkait dengan pengambilan 

keputusan dalam perekonomian Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang baik untuk menambah 

informasi dan wawasan bagi para pembaca yang tertarik dengan permasalahan 

perekonomian. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi atau 

bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Konsep dan Pengertian 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat 

penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi pada suatu 

negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara singkat adalah sebuah 

proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan terlihat adanya 

aspek dinamis dalam suatu perekonomian, yaitu terlihat bagaimana 

perekonomian suatu negara yang berkembang atau berubah dari waktu ke 

waktu (Boediono, 1981: 9). Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila 

dalam jangka waktu yang cukup panjang mengalami kenaikan output per 

kapita. Sebaliknya jika selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut, 
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output per kapita menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, 

maka penurunan ini bukan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Todaro (2000: 144), pertumbuhan ekonomi diartikan 

sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang 

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada 

penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang 

berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi. Karena penduduk dan kebutuhan ekonomi semakin bertambah, 

maka penambahan pendapatan sangat dibutuhkan setiap tahunnya. Hal ini 

hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau 

Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi 

makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga 

penambahan pendapatan nasional (Tulus Tambunan, 2001: 3). 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada 

perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya 

diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB), atau 

pendapatan atau output perkapita (Muana Nanga, 2001: 279). Dimana PDB 

merupakan total nilai pasar (total market value) dari barang-barang akhir 

dan jasa-jasa (final goods and services) yang dihasilkan di dalam suatu 

perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

Tiga faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu masyarakat yaitu: akumulasi modal yang meliputi semua jenis 

investasi, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya memperbanyak jumlah 

tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Lincolin Arsyad, 1992: 162). 
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Akumulasi modal negara dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi 

yang berkesinambungan dan sekaligus sebagai tabungan negara tersebut. 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam ilmu ekonomi terdapat banyak teori pertumbuhan, sehingga 

tidak ada suatu teori pertumbuhan yang menyeluruh, lengkap, dan 

merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku. Berikut  teori 

pertumbuhan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya adalah 

(Lincolin Arsyad, 1992: 39): 

1) Teori Rostow 

Teori ini merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam Economic 

Journal (Maret 1956) yang dikembangkan dalam buku yang berjudul 

The Stage of Economic Growth (1960). Menurut Rostow, ada 5 (lima) 

tahapan dalam proses pembangunan ekonomi yang merupakan 

karakteristik perubahan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi,  antara 

lain yaitu:. 

a) Masyarakat Tradisional,  

Masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas yang ditandai 

oleh cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup 

masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kurang rasional, 

tetapi kebiasaan itu masih turun menurun. 

b) Tahap Prasyarat Tinggal Landas 

Tahap transisi di masyarakat untuk mempersiapkan diri agar 

mencapai pertumbuhan dengan menggunakan kekuatan sendiri. 

Namun pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh 
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kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan 

modern dan membuat penemuan baru yang bisa menurunkan biaya 

produksi. 

 

 

c) Tahap Tinggal Landas 

Pada awal tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi dapat 

dikatakan terjadi apabila terlihat adanya suatu perubahan drastis 

dalam masyarakat. Menurut Rostow terdapat 3 (tiga) ciri utama 

negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu: terjadinya 

kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 

persen dari produk nasional bersih (Net National Product = NNP), 

terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan 

tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sector). terjadinya 

kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang bisa 

menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi 

yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. 

d) Tahap Menuju Kedewasaan 

Merupakan tahap dimana masyarakat sudah secara efektif 

menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan 

produksi. 

e) Masa Konsumsi Energi 

Menurut Rostow, masa ini adalah tahap akhir dalam proses 

pembangunan ekonomi. Masyarakat menekankan masalah-masalah 
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yang berkaitan dengan konsumsi kesejahteraan masyarakat bukan 

masalah produksi. 

 

 

2) Teori Klasik 

Adam smith (1723-1790) dalam bukunya “An Inquiry Into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nation” (1776) atau singkatnya 

“Wealth of Nation” menjelaskan mengenai proses pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang terjadi secara sistematis. Menurut Adam Smith ada 

dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu: 

a) Pertumbuhan Output (GDP) Total 

Menurut Adam Smith ada 3 (tiga) unsur pokok dalam sistem 

produksi suatu negara, yaitu: 

i) Sumber daya alam yang tersedia. Merupakan sumber paling 

mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. 

ii) Sumber daya insani. Artinya, dalam proses pertumbuhan output, 

sumber daya insani mempunyai peran pasif. Jumlah penduduk 

akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja 

dari masyarakat tersebut. 

iii) Stok barang modal yang ada. Artinya, unsur ini mempunyai 

peranan sentral karena menurut Adam Smith, semakin besar 

stok modal maka semakin besar kemungkinan dilakukan 

spesialisasi yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas 

kerja. 
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b) Pertumbuhan Penduduk 

Menurut Adam Smith, jika tingkat upah yang berlaku lebih 

tinggi dari tingkat upah subsisten maka akan meningkatkan jumlah 

penduduk. Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik-menarik 

antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara 

itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat 

output masyarakat.  

3) Teori Neo-Klasik 

Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow dari MIT dan Trevor 

Swan dari Australian National University, yang terkenal dengan 

modelnya, Solow-Swan. Selain itu model pertumbuhan Neo-Klasik 

dikembangkan oleh model Harrod-Domar. Teori ini berkembang sejak 

tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada 

pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, 

dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan 

tersebut berdasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik yaitu 

perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full 

employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya 

digunakan sepanjang waktu. 

· Teori Harrod Domar 

Model ini terpengaruh oleh model Keynes, yaitu adanya 

pendapatan yang stabil, kesempatan kerja yang penuh dan penggunaan 

kapasitas produksi secara optimal. Model pertumbuhan Harrod Domar 
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dicirikan dengan kendala equilibrium stabil berlangsung secara terus 

menerus dapat terjadi dengan 2 (dua) syarat yaitu (Jhingan, 1996: 180): 

a) Warranted of growth, laju dimana para pengusaha akan meneruskan 

usahanya dengan menanamkan investasi secara kontinyu. 

b) The natural rate of growth, laju pertumbuhan dimana ditentukan oleh 

penambahan angkatan kerja karena pertambahan penduduk dan 

peningkatan produktifitas kerja karena kemajuan teknologi. 

Model yang dibuat oleh Harrod-Domar didasarkan pada asumsi 

sebagai berikut : 

a) Ada ekuilibrium awal pendapatan dalam keadaan pekerjaan penuh. 

b) Tidak ada campur tangan pemerintah. 

c) Model ini bekerja pada perekonomian tertutup tanpa perdagangan luar 

negeri. 

d) Tidak ada kesulitan di dalam penyesuaian antara investasi dan 

penciptaan kapasitas produktif. 

e) Kecenderungan menabung rata-rata sama dengan kecenderungan 

menabung marginal. 

f) Kecenderungan menabung marginal tetap konstan. 

g) Koefisien modal, yaitu rasio stok modal terhadap pendapatan 

diasumsikan tetap. 

h) Tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan memiliki daya 

pakai seumur hidup. 

i) Tabungan dan investasi berkaitan dengan pendapatan tahun yang sama. 
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j) Tingkat harga umum konstan, yaitu upah sama dengan pendapatan 

nyata. 

k) Tidak ada perubahan tingkat suku bunga. 

l) Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses 

produksi. 

m) Modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal. 

Teori ini pada hakekatnya menekankan tentang perlunya penanaman 

modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu setiap 

usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan 

nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam 

investasi baru. Menurut Harrod-Domar ada hubungan ekonomi yang 

langsung antar besarnya stok modal (K) dan jumlah produksi nasional (Y). 

Hal ini dapat disusun dari model sederhana (Suryana, 2000: 66). 

1). Tabungan (S) adalah beberapa proporsi (s) dari pendapatan nasional (Y), 

sehingga S = s . Y 

2). Investasi (I) sebagai perubahan stok modal (DK) maka I = DK 

3). Stok modal membawa hubungan langsung dengan pendapatan nasional 

(Y), maka:     ∆K = K. ∆Y 

4). S harus sama dengan I, maka S = I, maka 

S = s . Y = K . ∆Y = DK = I, disederhanakan menjadi: 

s . Y = K. ∆Y dibagi dengan Y dan K, sehingga: 

s/k = ∆Y/Y, dimana  ∆Y/Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Persamaan pertumbuhan yang sederhana seperti diatas dapat digunakan 

untuk meramalkan dan merencanakan perekonomian di negara-negara yang 
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sedang berkembang. Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan 

diatas bahwa agar suatu negara bisa tumbuh pesat maka perekonomian harus 

menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin dari proporsi output 

total (Y) atau PDB nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian 

diinvestasikan, maka laju pertumbuhan akan semakin cepat. Tetapi tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang nyata seharusnya tergantung pada produktivitas 

dari investasi.  

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom 

sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-

Domar ini mempunyai asumsi yaitu: 

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) 

dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan 

secara penuh. 

2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan 

sektor perusahaan. 

3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 

pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. 

4. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = 

MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output 

(capital-output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output 

(incremental capital-output ratio = ICOR).  

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan 

suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk 

mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk 
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menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi 

baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal 

dengan istilah rasio modal-output (COR). 

Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, 

perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi 

tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di 

investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh 

(Lincolyn, 2004:64-67).  

Sebagai suatu perluasan dari Teori Keynes, teori Harrod-Domar 

melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Pertumbuhan 

ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat melalui 

kenaikan investasi bertambah secara terus–menerus pada tingkat 

pertumbuhan yang ditentukan (tingkat pertumbuhan itu dinamakan 

tingkat pertumbuhan yang perlu dijamin atau warranted rate of growth).  

Sumbangan terpenting dari Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

bukanlah dalam menunjukkan faktor – faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, tetapi kemungkinan menggunakan teori tersebut 

untuk mengadakan penyelidikan empiris untuk menentukan peranan 

sebenarnya dari berbagai faktor dalam menciptakan pertumbuhan 

ekonomi.  

Salah satu pandangan yang dampaknya besar dan berlanjut 

hingga sekarang adalah model pertumbuhan yang dikembangkan oleh 

Harrod (1948) dan Domar (1946). Pada intinya model ini berpijak pada 
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pemikiran Keynes (1936) yang menekankan pentingnya aspek 

permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. 

Dalam model Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi akan 

ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan 

produktivitas modal (capital output ratio). Agar dapat tumbuh secara 

berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai 

tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan, yang 

berarti makin besar investasi, maka akan semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi. Sebaliknya, makin rendah produktivitas kapital atau semakin 

tinggi capital output ratio, makin rendah pertumbuhan ekonomi. 

4) Teori Schumpeter 

Teori Schumpeter dalam bukunya berjudul “The Theory of 

Economic Development” (1934) mengemukakan bahwa sistem 

kapitalisme adalah sistem yang paling baik untuk menciptakan 

pembangunan ekonomi yang pesat. Faktor utama yang menyebabkan 

perkembangan ekonomi menurut Schumpeter adalah proses inovasi yang 

dilakukan oleh para wiraswasta. Kemajuan ekonomi atau peningkatan 

output total suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya 

inovasi oleh para wiraswasta. 

              c. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 

adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Berikut 

beberapa alasan mengapa yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan 

ekonomi adalah PDB bukan indikator lainnya yaitu: 
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1) PDB adalah nilai tambah (value added)  

yang dihasilkan oleh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Artinya, 

peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada 

faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. 

2) PDB dihitung atas dasar konsep aliran 

(flow concept). Artinya, perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk 

yang dihasilkan pada satu periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep 

aliran, guna menghitung PDB yang memungkinkan kita untuk 

membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan 

tahun sebelumnya. 

3) Batas wilayah perhitungan PDB adalah 

negara atau perekonomian domestik. Hal ini memungkinkan kita untuk 

mengukur sejauh mana kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan 

pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik. 

d. Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut N. Gregory Mankiw (2003: 59), faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah: 

                 1) Tenaga Kerja 

Faktor tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi terpenting 

dalam kaitannya dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) 

suatu negara. Semakin banyak tenaga kerja, maka produktivitas juga 

akan meningkat. Namun hal itu tidak mutlak, setelah tingkat penggunaan 

tenaga kerja tertentu, jumlah produk total yang dapat dihasilkan tenaga 
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kerja tersebut akan berkurang atau produk marginal tenaga kerja 

tambahan menjadi negatif. 

 

                 2) Kapital 

 Barang-barang kapital penting artinya dalam mempertinggi 

keefisienan pertumbuhan ekonomi. 

                   3) Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Sumber daya alam akan dapat mempermudah usaha untuk 

mengembangkan perekonomian sesuatu negara. Tersedianya sumber 

daya alam yang cukup merupakan faktor pendorong keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara. 

                   4) Teknologi 

Adalah cara untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu. 

Teknologi mampu meningkatkan produksi dan pendapatan bagi 

masyarakat 

5) Faktor Sosial 

Selain faktor ekonomi, faktor sosial juga mempunyai peranan 

yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor sosial 

ini diantaranya keamanan, politik, adat istiadat, agama, sistem 

pemerintahan dan sebagainya. 

Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam 

sistem sosial yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, maka 

pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-
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hambatan tersebut. Perombakan dalam sistem sosial, seperti 

menghapuskan kekuasaan tuan tanah dan memberikan tanah kepada 

para petani yang tidak memiliki tanah adalah suatu langkah yang perlu 

dilakukan.  

2. Utang Luar Negeri 

a. Pengertian 

Utang Luar Negeri (Todaro, 1998:163) adalah seluruh pinjaman serta 

konsensional baik secara resmi dalam bentuk uang tunai maupun bentuk-

bentuk aktiva yang lainnya secara umum ditujukan untuk mengalihkan 

sejumlah sumber daya negara-negara maju ke negara berkembang untuk 

kepentingan pembangunan atau mempunyai maksud sebagai distribusi 

pendapatan. 

Utang Luar Negeri (Basri, 2000:127) adalah sebagai bantuan berupa 

program dan bantuan proyek yang diperoleh dari negara lain. Pinjaman luar 

negeri atau utang luar negeri merupakan salah satu alternatif pembiayaan 

yang diperlukan dalam pembangunan dan dapat digunakan untuk 

meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. 

b. Macam-macam Utang Luar Negeri  

 Pinjaman luar negeri yang diterima negara-negara berkembang, 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi (Siregar, 1990:22-25): 

1) Pinjaman Resmi 

Official Development Fund (odf) adalah pinjaman pemerintah 

secara resmi bersyarat lunak, dari suatu negara untuk membantu 
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pembangunan negara-negara berkembang disalurkan melalui lembaga 

keuangan bilateral negara yang bersangkutan. 

 

                   2) Kredit Ekspor 

Adalah pinjaman setengah resmi dengan persyaratan setengah 

lunak yang sumber dananya berasal dari negara donor disebut Official 

financial support yang bersumber dari pihak perbankan dan lembaga 

keuangan swasta yang dijamin oleh pemerintah negara donor. 

                   3) Pinjaman Swasta 

Pinjaman ini berasal dari bank-bank dan lembaga swasta yang 

diberikan atas dasar pertimbangan komersial sehingga berada dari kredit 

ekspor yang ditujukan untuk membantu pembangunan di negara 

berkembang. Sekaligus untuk menunjang peningkatan ekspor negara-

negara industri. Bentuk lain dari pinjaman swasta adalah obligasi. 

Obligasi ini banyak dibeli oleh investor dibeberapa negara maju. 

Utang luar negeri biasanya timbul karena suatu negara mempunyai 

kekurangan kapital sehingga sumber-sumber dana di dalam negeri memang 

cukup sedikit. Apabila negara mempunyai pinjaman maka pengelolaan dari 

pinjaman negara itu sangat penting demi kestabilan dan pertumbuhan 

pendapatan nasional. Salah satu jalan untuk memecahkan masalah-masalah 

tersebut adalah mencari dan mendapatkan dana dari luar negeri dalam bentuk 

bantuan investasi asing langsung maupun dalam bentuk utang lainnya. Bahwa 

utang luar negeri merupakan suatu sumber dana untuk memenuhi kebutuhan 
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investasi, guna pembangunan ekonomi yang lebih lengkap bukan pengganti 

sumber dana dari dalam negara (Suparmoko, 2000 : 271).   

Hasil dari pinjaman negara ini memainkan peranan yang  sangat penting  

baik sebagai sumber dana pada saat terjadinya pinjaman maupun pada saat kita 

harus melunasi utang tersebut. Hal yang demikian ini dialami terutama negara-

negara  yang sedang dalam masa perkembangan. Pinjaman luar negeri adalah 

pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga negara lain. Pinjaman luar 

negeri mencakup pemindahan kekayaan dana dari negara yang meminjamkan 

(kreditur) ke negara peminjam (debitur) pada saat terjadinya pinjaman aliran 

kekayaan yang sebaiknya terjadi bila terdapat pembayaran bunga dan cicilan 

pokok pinjaman yang bersangkutan. Sebagai suatu ketentuan, maka pinjaman  

luar negeri dikenai bunga dengan tingkat yang tetap. (Suparmoko, 2000 : 242-

244). 

Selama ada keyakinan dari investor mengenai perkembangan ekonomi 

disuatu negara, pembayaran kembali pokok pinjaman  akan mudah sekali 

teratasi. Dalam keadaan yang demikian “interest-service ratio” yaitu 

pembayaran bunga dibagi dengan ekspor barang dan jasa dapat merupakan 

indikator yang lebih baik mengenai kemampuan suatu negara melakukan 

pembayaran ke luar negeri karena ini akibat-akibat yang timbul dari adanya 

pembayaran kembali atau pembelanjaan kembali. Apabila kita ingin mengukur 

kemampuan suatu negara dalam menciptakan sumber-sumber riil untuk 

membiayai impor dan “debt service” perbandingan antara pembayaran bunga 

dengan GNP sering dipakai untuk menggambarkan beban pinjaman ”debt 

service”  atas kapasitas produksi suatu perekonomian, oleh karena itu hal yang 
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paling penting untuk diingat ialah bahwa peranan dari pinjaman luar negeri itu 

adalah sebagai pelengkap dari dana yang berasal dari dalam negeri guna 

mempercepat proses pembangunan ekonomi. Sekarang masalahnya bagaimana 

kita dapat meminimkan beban pinjaman tersebut, sehingga pinjaman yang 

tertarik dapat benar-benar dimanfaatkan untuk menggiatkan dan mendorong 

pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang.  

Guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada suatu tertentu, 

penerimaan total devisa termasuk aliran dana ke dalam negeri (gross capital 

inflow) dan tabungan dalam negeri serta tersedianya devisa harus melebihi nilai 

impor barang-barang dan jasa-jasa serta investasi domestik sebesar pembayaran 

jasa-jasa pinjaman atau dengan kata lain jika perekonomian itu harus melakukan 

pembayaran bunga dan cicilan utang pada setiap tahun dengan suatu jumlah  

tertentu, maka jumlah output yang dihasilkan ditambah dengan aliran dana ke 

dalam negeri (capital inflow) termasuk penggunaan persediaan devisa harus 

melebihi domestik serta investasi dengan jumlah sebesar pembayaran pinjaman 

(Suparmoko, 2000 : 267). 

3. Penanaman Modal Asing 

                 a. Pengertian 

Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap 

stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal 

atau pembentukan modal (Sukirno, 2000 :24). 

PMA atau investasi asing merupakan investasi yang dilakukan 

oleh pemilik modal asing di dalam negara untuk memperoleh keuntungan 

dari usaha yang dilakukan. PMA merupakan salah satu sumber 
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pembiayaan pembangunan nasional disamping ekspor, tabungan domestik 

dan bantuan luar negeri (Kuncoro, 2000 : 367). 

                 b. Teori Investasi 

        1) Teori konvensional (klasik) 

Teori konvensional (klasik) tentang investasi pada pokoknya 

didasarkan atas teori produktivitas batas (Marginal Productivity) dari 

faktor produksi modal.  

Menurut teori ini besarnya kapital yang akan diinvestasikan 

dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya 

dibandingkan dengan tingkat bunga. Sehingga investasi itu akan terus 

dilakukan bilamana produktifitas batas dari investasi itu  masih lebih 

tinggi daripada tingkat yang akan diterimanya bila seandainya modal itu 

dipinjamkan dan tidak diinvestasikan (Sobri, 1984 : 140). Teori klasik 

dapat disederhanakan sebagai berikut: 

a)  Suatu investasi akan dijalankan bilamana pendapatan dari investasi 

itu lebih besar dari tingkat bunga. Dalam membandingkan antara 

pendapatan riil investasi (I) dengan tingkat suku bunga, maka 

tidaklah boleh dilupakan bahwa untuk barang-barang modal 

umumnya mempunyai masa penggunaan yang panjang (durable) dan 

tidak hanya sekali pakai. Sehingga pendapatan dari investasi adalah 

terdiri dari jumlah-jumlah pendapatan yang akan diterima setiap 

akhir tahun, selama penggunaan barang modal itu dalam produksi. 

(Sobri, 1984 : 141). 
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b) Investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan 

bilamana biaya (ongkos) plus bunga, lebih kecil dari hasil 

pendapatan yang diharapkan dari investasi. 

2) Teori J.M Keynes 

Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan 

untuk melakukan investasi, oleh keynes didasarkan atas konsep Marginal 

Efficienci Of Invesment (MEI), yaitu bahwa investasi itu dijalankan oleh 

seorang pengusaha bilamana MEI masih lebih tinggi daripada tingkat 

bunga. Jelaslah investasi ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar interest 

rate, (Sobri, 1984:143). Secara grafis maka MEI itu digambarkan sebagai 

suatu kurva yang menurun. Kurva ini menggambarkan jumlah investasi 

yang akan terlaksana pada setiap bunga. Menurunnya kurva MEI ini 

antara lain disebabkan oleh dua hal yaitu : 

a) Bahwa semakin banyak jumlah investasi yang terlaksana dalam 

masyarakat, makin rendahlah efisiensi marginal investasi itu. Sebab 

makin banyak investasi yang terlaksana dalam berbagai lapangan 

ekonomi, maka semakin sengitlah persaingan para investor sehingga 

MEI itu menurun. 

b) Biaya semakin banyak investasi dilakukan, maka ongkos dari barang 

modal menjadi lebih tinggi. Dari grafik MEI ini dapatlah dinyatakan 

bahwa semakin rendah pendapatan maka banyaklah investasi yang 

dijalankan. (Sobri, 1987 : 144). 
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Gambar 2.1 : Kurva Marginal Effisiensi of  invesment 

 

 

 

 

 

             

                     Sumber : (H. Sobri, 144) 

Menurut teori Keynes tentang investasi, jelas bahwa 

pertimbangan pokok untuk terlaksananya investasi adalah faktor efisien 

marginal itu sendiri. Efisiensi marginal dari investasi ini sangat penting 

tergantung dari perkiraan-perkiraan dan perhitungan pengusaha terhadap 

perkembangan situasi ekonomi masa depan. Sebab tingkat MEI tidak 

dapat ditentukan secara pasti. 

Pandangan kedepan bagi pengusaha sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor ekonomis maupun faktor-faktor psikologis. 

Menghubungkan antara pengusaha dengan kemungkinan untuk 

mengadakan investasi perlulah diketahui tentang keberanian ber-

entrepreneur seorang pengusaha yang tidak dimiliki semua pengusaha 

yang lain (Sobri, 1984 : 144). 

Melihat kondisi Indonesia yang demikian, maka meningkatnya 

modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh 

karenan itu, pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi melalui perhimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan 

ekonomi produksi yaitu dengan menambah penanaman modal dalam 

MEI 

GNP 

Y 
Investasi 
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negeri maupun penanaman modal asing. Pemasukan modal asing sangat 

diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing 

dalam industrialisasi pembangunan ekonomi dapat menciptakan 

kesempatan kerja. Modal asing juga membantu memodernisasi 

masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta.  

Penggunaan modal asing yang demikian penting untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi negara-negara terbelakang (Jhingan, 2000 : 483). 

4. Ekspor 

Suatu defisit dalam neraca pembayaran pada dasarnya disebabkan 

karena impor lebih besar daripada ekspor. Untuk menghilangkan defisit 

tersebut dapat ditempuh tidak hanya dengan membatasi impor tetapi juga 

dengan meningkatkan ekspor. Tetapi meningkatkan ekspor itu bukanlah 

perkara mudah, sebabnya besarnya ekspor tidak hanya tergantung oleh 

produsi kita. Tetapi dari permintaan luar negeri agar luar negeri mau 

membeli barang-barang kita itu, selain tergantung dari kebutuhan mereka 

akan jenis barang yang dapat kita ekspor juga tergantung dari kualitas atau 

barang yang kita jual, dibandingkan dengan mutu dengan produksi negara 

lain (Rusdiansyah, 1998 : 159-160). 

Ekspor akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan 

ekonomi negara karena ia merupakan pengeluaran penduduk negara lain 

terhadap barang-barang yang dihasilkan dalam negeri. Seperti halnya juga 

dengan investasi, ekspor juga digolongkan juga sebagai pengeluaran 

otonomi oleh karena pendapatan nasional bukanlah penentu penting dari 

tingkat ekspor dari suatu negara. Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan 
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ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar dan kurs 

valas asing merupakan faktor utama yang akan menentukan kemampuan 

suatu negara mengekspor ke luar negeri (Sukirno, 2000 : 109). 

Kinerja penerimaan devisa ekspor juga diharapkan mempengaruhi 

tingkat pendapatan. Pajak ekspor merupakan salah satu penerimaan 

pemerintah yang selanjutnya akan memperbesar pendapatan nasional. 

 

B. Studi Terdahulu 

Ghatak (1998) melakukan riset pengaruh ekspor tehadap pertumbuhan 

ekonomi. Riset tresebut dilakukan di Korea Selatan dengan data sekunder dengan 

periode pengamatan tahun 1950-1994. Model ekonometri dinamis digunakan dalam 

riset ini. Model termaksud adalah Vector Autoregression (VAR), Bayesian VAR 

(BVAR), dan Vector Error Correction Model (VECM). Hasil riset menununjukkan 

bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan riil per kapita adlah ekspor, 

investasi, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan kurs. Model yang terbaik untuk 

memprediksi pertumbuhan ekonomi adalah VECM dibandingkan model VAR dan 

BVAR. 

Awokuse (2003) melakukan pengujian export-led growth hypothesis 

(ELGH) untuk kasus negara Kanada. Periode pengamatan dalam riset tersebut 

antara tahun 1961.1 - 2000.4. data yang digunakan data kuartalan atau triwulanan. 

Metode ekonometrika yang disusun diestimasi dengan pendekatan vector error 

correction model (VECM) dan vector autoregression (VAR). juga dilakukan uji 

kausalitas Granger (1998) dengan pengembangan yang dilakukan oleh Toda dan 

Yamamoto (1995). Hasil estimasi mendukukng (ELGH) dan uji kausalitas terbukti 
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hanya satu arah. Dengan demikian untuk kasus Kanada terbukti bahwa ekspor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Bhattarai (2009) melakukan riset yang bertujuaan untuk mengetahui 

pengaruh bantuan asing terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini PDB riil per 

kapita, di negara Nepal dalam jangka panjang. Periode riset dilakukan pada tahun 

1983-2002. Alat analisis digunakan ekonometrika, khususnya uji kointegrasi dan 

mekanisme koreksi kesalahan. Dalam riset ini dimasukkan variabel stabilitas 

ekonomi makro, pengembangan sektor keuangan, dan keterbukaan kedalam model. 

Hasil riset menunjukkan bahwa bantuan asing mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan PDB riil per kapita dalam jangka panjang. 

Efektivitas bantuan asing sangat bergantung dari kebijakan dan pengelolaan dari 

bantuan tersebut. 

Ali dan Issei (2005: 1-11) juga melakukan riset pengaruh bantuan asing 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam pengamatan 

merupakan data sekunder dari tahun 1975-2000. Pengamatan dilakukan terhadap 

negara-negara di seluruh dunia. Model yang digunakan adalah model ekonometrika. 

Ada tiga hal penting dari riset ini. Pertama, pengaruh bantuan asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi adalah tidak linier. Kedua, lingkungan yang baik adalah 

penting bagi bantuan asing agar dapat berjalan. Ketiga, terbukti bahwa bantuan 

asing dapt mendorong pertumbuhan ekonomi.    

Muna dan Norma (2009) ,penelitian ini berjudul “An Analysis Of  Export 

Performance And Economic Growth  Of Malaysia Using Co-integration And Error 

Correction Models”. Penelitian tersebut menguji hubungan antara ekspor dan 

pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Malaysia 1960-2005. Menggabungkan fungsi 
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produksi, dan perdagangan internasional dan teori-teori pembangunan, variabel 

ditentukan dan diperkirakan dengan menggunakan tes kointegrasi model koreksi 

kesalahan. Multivarian hasil kointegrasi mengungkapkan bahwa terdapat satu 

variabel kointegrasi dalam penaksiran. Ini berarti bahwa variabel-variabel ini secara 

bersama-sama dapat mencapai kondisi stasioner dan seimbang dalam jangka 

panjang. Dari penaksiran model, dapat dilihat bahwa ada hubungan positif antara 

ekspor dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek pada 

tingkat signifikansi 5 persen dalam ekonomi Malaysia. Selain itu, hasil 

menunjukkan bahwa modal memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka pendek dan jangka panjang, tetapi tenaga kerja memiliki dampak pada 

pertumbuhan ekonomi hanya dalam jangka panjang. Untuk impor, terbukti bahwa ia 

memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. 

Jamal Husein (2009: 253-266) ,penelitian ini berjudul “Export-Led Growth 

Hypothesis: A Multivariate Cointegration And Causality Evidence For Jordan”. 

Bukti empiris yang mendukung pertumbuhan yang dipicu hipotesis ekspor (ELG) 

tidak meyakinkan. Banyak penelitian sebelumnya mungkin telah gagal sejak mereka 

menguji hipotesis ELG menggunakan model bivariat. Studi-studi lain yang 

digunakan kointegrasi dan model koreksi kesalahan dalam kerangka multivarian, 

tetapi gagal untuk menangani isu-isu penting dari pengujian akar unit dan panjang 

lag optimal ketika pengujian untuk kointegrasi. Dan Dhawn Biswal (1999: 525-

530), studi ini mengkaji hipotesis ELG untuk Yordania dalam kerangka multivariat 

dengan memasukkan syarat-syarat perdagangan sebagai variabel ketiga yang 

tersedia dan dengan menggunakan data tahunan (1969-2005). Menggunakan 

Johansen dan Saikkonen dan Lütkepohl kointegrasi koreksi kesalahan dan 
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pemodelan untuk menguji jangka panjang dan jangka pendek hubungan antara PDB, 

ekspor, dan syarat-syarat perdagangan. Studi ini menemukan bahwa GDP riil, 

ekspor, dan syarat-syarat perdagangan kointegrasi. Bukti menunjukkan jangka 

panjang dua arah kausalitas antara ekspor riil dan GDP riil. Hasil studi ini 

menunjukkan bahwa mempromosikan ekspor melalui kebijakan promosi ekspor 

akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Yordania. 

Edward M. Jankovic (2008), penelitian yang berjudul “IMPROVING THE 

FINANCIAL SETTING FOR FDI INFLOWS INTO CZECH REPUBLIC AND 

SLOVAKIA” ini bertujuan untuk membantu negara-negara aksesi rencana kebijakan 

dan strategi untuk kemerdekaan. Sebuah pembatasan dari penelitian ini adalah 

sepuluh tahun rentang waktu yang diteliti. Memperbarui studi ini di empat sampai 

enam tahun akan menjadi proyek berharga karena statistik lebih banyak dan variasi 

dapat dijalankan. Peningkatan FDI  perlu dilakukan banyak negara 'dalam 

melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk 

mengikuti jalan mereka sendiri. Amerika Serikat terus sangat tergantung pada modal 

asing untuk membiayai pertumbuhan domestik dan internasional, tidak peduli 

betapa maju suatu perekonomian, atau mungkin lebih maju perekonomian, bagusnya 

tingkat perdagangan dan investasi asing akan membawa kepada tingkat ekonomi 

yanga maju. Meninjau kembali pemikiran Hugh Saint Victor, perdagangan dan 

perniagaan yang terbaik akan menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi dan 

kemajuan. Sebuah alasan praktis untuk mempromosikan sebuah lingkungan 

keuangan yang lebih stabil di Ceko dan Slowakia adalah untuk menarik arus 

keuangan yang masuk dalam membantu membiayai berbagai kegiatan dan program 

yang diperlukan dari aksesi untuk menjadi anggota Uni Eropa dan meningkatkan 
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standar hidup dan kualitas hidup. Menggunakan dan meningkatkan pasar domestik 

adalah penting untuk keuntungan jangka panjang, namun kebutuhan yang harus 

datang dari FDI, arus masuk keuangan lainnya, sindikasi pinjaman, dan mekanisme 

pembiayaan yang fleksibel. Jadi ada kebutuhan investor asing untuk melihat negara-

negara ini sebagai destinasi yang aman untuk investasi. Akses ke pasar modal juga 

bervariasi memungkinkan bangsa-bangsa untuk memperoleh atau menjual aset asing 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga meningkatkan stabilitas.  

Soma Ghofur (2008), penelitian ini berjudul “ Analisis Pengaruh Inflasi, 

Penanaman Modal Asing, dan Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 1981-2005)”. Metode dalam penelitian 

ini digunakan analisis model ekonometrika dengan metode Error Correstion Model 

(ECM). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, penanaman 

modal asing dan utang luar negeri pemerintah berdasarkan hasil uji secara bersama-

sama, semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada taraf signifikansi 5% dengan probabilitas 

0,00. Sedangkan secara individu, variabel inflasi (INF) baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (RPDB). Untuk jangka pendek INF ditunjukkan dengan koefisien -

1,127497, sedangkan untuk jangka panjang INF ditunjukkan dengan koefisien -

0,254573. Variabel penanaman modal asing (PMA) dalam jangka pendek 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap RPDB dengan koefisien -0,832901, 

sedangkan PMA dalam jangka panjang berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap RPDB dengan koefisien 0,000083. Variabel utang luar negeri pemerintah 

(UP) dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap RPDB 
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dengan koefisien -0,832958, sedangkan UP dalam jangka panjang berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan terhadap RPDB dengan koefisien -0,000028. 

Maulidyah dan Yuni (2005), penelitian ini meneliti mengenai ”Studi 

Dampak Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing dalam Perekonomian Indonesia 

(1967-1997). Data penelitian adalah data sekunder, yakni data Pendapatan Nasional 

Bruto (GDP), Investasi Asing Langsung (FDI), dan Total Hutang Luar Negeri 

Indonesia (FD). Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

dengan Model Koreksi Kesalahan atau Error Correction Model (ECM). Hasilnya, 

selama rentan waktu 1967-1997, estimasi model ECM memperlihatkan hasil yang 

buruk. Dengan begitu model ECM tidak mampu menjelaskan fenomena dampak 

hutang luar negeri dan investasi asing dalam perekonomian Indonesia. Tidak 

lolosnya hasil estimasi model ECM dari uji spesifikasi model membawa 

kemungkinan terjadinya kesalahan spesifikasi yang dapat meliputi: (1) Pengabaian 

variabel-variabel yang relevan dalam model estimasi, (2) Penyertaan variabel yang 

tidak diperlukan dalam model estimasi, (3) Bentuk fungsi yang tidak tepat, (4) 

Terjadinya kesalahan pengukuran, (5) Tidak tepatnya spesifikasi stochastis error 

term. 

Suyatno (2003), penelitian ini berjudul “Hutang Luar Negeri, Penanaman 

Modal Asing (PMA), Ekspor, dan Peranannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia Tahun 1975-2000”. Metode dalam penelitian ini digunakan anaisis regresi 

berganda Ordinary Least Square atau OLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa koefisien dari hasil estimasi variabel hutang luar negeri dan PMA 

memberikan tanda negatif, artinya mengindikasikan variabel tersebut berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tersebut tidak menunjukkan 
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hubungan yang signifikan. Sesuai hasil analisis regresi diperoleh bahwa hasil uji t-

hitung yang lebih kecil daripada t-tabel dengan derajat signifikan 0,025 persen, yaitu 

(±2,064). Sementara variabel ekspor terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dari hasil t-hitung (3,957) lebih 

besar dari t-tabel (±2,064). Pengaruh tersebut juga bersifat positif yang ditunjukkan 

nilai koefisien mempunyai nilai positif sebesar 1,508, yang berarti setiap variabel 

ekspor meningkat sebesar 1 persen maka variabel pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat sebesar 1,508 persen. Dari nilai masing-masing variabel, diartikan bahwa 

Ho ditolak untuk variabel ekspor, dan Ho diterima untuk variabel hutang luar negeri 

dan penanaman modal asing. 

Siti Aisyah (1997: 98-107), penelitian ini berjudul “Bantuan Luar Negeri 

Dampak Dan peranannya Dalam perekonomian Indonesia Kurun Waktu 1969-

1990”. Jurnal tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan 

dan dampak bantuan luar negeri serta penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan tabungan domestik dibandingkan dengan ekspor , 

pendapatan per kapita dan pertumbuhan angkatan kerja. Metode penelitian yang 

dipakai adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa penerbitan 

sumber data dan studi kepustakaan seperti : BPS, IFS, Nota Keuangan RAPBN dan 

APBN RI, World Tables dari World Bank dan sumber data lain. Alat analisis yang 

digunakan adalah model Rana dan Drowling dengan sedikit modifikasi untuk 

meneliti tentang dampak bantuan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Model ini merupakan model persamaan simultan yang terdiri atas dua 

persamaan, yaitu persamaan pertumbuhan dan persamaan tabungan. Kemudian 

teknik penaksiran modelnya memakai teknik penaksiran Two-Stage Least Square 
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(2SLS). Hasil yang diperoleh ternyata menunjukkan bahwa baik dampak total 

maupun dampak langsung PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, tetapi negatif terhadap tabungan domestik. Sementara itu variabel bantuan 

luar negeri mempunyai dampak total dan dampak langsung yang relatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan positif terhadap tabungan domestik. 

Dalam penelitian saya ini, saya melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 

negara begitu penting dimana digunakan sebagai indikator berjalan dengan baik atau 

tidaknya suatu sistem ekonomi yang dijalankan suatu negara tersebut. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi berbagai faktor baik dari dalam maupun dari 

luar. Indonesia yang masing termasuk negara sedang berkembang dengan sistem 

ekonomi yang sempat hancur karena krisis moneter 1998 sangat bergantung pasa 

pihak luar terutama negara-negara maju dalam membangun ekonominya. Bisa 

dilihat dengan masih membutuhkannya negara Indonesia terhadap pihak asing 

berupa utang luar negeri dan penanaman modal dari pihak asing. Selain itu ekspor 

Indonesia ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Eropa dan yang 

lainnya sangat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemasukan devisa negara. 

Sehingga faktor asing yang begitu penting bagi ekonomi Indonesia tersebut akan 

kita lihat bagaimana sesungguhnya pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, maka saya mencoba menganalisis bagaimana variabel utang luar negeri, 

penanaman modal asig dan ekspor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pasca krisis 1998 yang melanda Indonesia. Dimana periode yang diambil dari tahun 

2000:1-2008:4, selama periode tersebut banyak faktor internal yang mempengaruhi 

tingkat variabel-variabel tersebut.  Yaitu Indonesia mengalami pergantian empat 

kepala negara yang tentunya tiap pemimpin mempunyai kebijakan ekonomi yang 
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berbeda. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mempunyai tim 

ekonomi yang terkenal tangguh dalam lobi-lobi ke pihak asing, utang luar negeri 

dari IMF sempat dilunasi dan dihentikan, namun tetap saja ada utang luar negeri 

walaupun dari badan keuangan asing lain. Diperiode pengamatan ini, saya melihat 

fluktuasi variabel utang luar negeri (ULN), penanaman modal asing (PMA), dan 

ekspor terhadap PDB begitu menarik untuk dianalisis dan diteliti. Metode analisis 

yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM), dimana kita akan 

melihat pengaruh jangka panjang variabel ULN, PMA dan ekspor terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDB). Hipotesisnya diduga variabel-variabel independen 

yaitu utang luar negeri (ULN), penanaman modal asing (PMA), dan ekspor 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya variabel yang memiliki hubungan atau pengaruh 

dengan variabel pertumbuhan ekonomi baik faktor luar negeri maupun faktor dalam 

negeri, maka dalam penelitian ini peneliti membatasinya dengan hanya 

menggunakan faktor luar negeri, yaitu variabel  penanaman modal asing, utang luar 

negeri dan ekspor. Ketiga variabel faktor luar negeri tersebut menjadi sangat krusial 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat sempat terjadi 

krisis ekonomi global dunia yang mengancam perekonomian Indonesia. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang sangat 

berpengaruh terhadap variabel-variabel makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



50 
 

 

dikatakan meningkat apabila variabel-variabel makro ekonomi berjalan dengan 

stabil. 

Sementara itu, sumber dana untuk pembangunan dapat berasal dari dua 

sumber, yaitu sumber dana luar negeri dan dalam negeri. Dana dari luar negeri yaitu 

berupa utang luar negeri dan penanaman modal asing yang merupakan stok kapital 

atau tambahan modal dan diperlukan pemerintah guna membiayai pembangunan-

pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Dana dari luar negeri ini digunakan untuk memacu 

meningkatnya investasi dalam negeri dan dapat memicu kenaikan sumber daya 

ekonomi yang lebih besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Ekspor merepresentasikan salah satu sumber yang penting dalam neraca 

pembayaran suatu negara dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, peranan 

ekspor dalam perekonomian juga sangat besar. Dari waktu ke waktu nilai ekspor 

Indonesia mengalami peningkatan.  

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, digambarkan suatu 

kerangka pemikiran yang sistematis, sebagai berikut: 

   Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang terangkum dalam 

perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini disusun hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga utang luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Diduga penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Diduga ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

secara parsial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

4. Diduga secara bersama-sama semua variabel independen bepengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menerangkan hubungan 

antara pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing dan ekspor terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Penanaman Modal 
Dalam Negeri 

(PMDN) 
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Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh dari Statatistik 

Ekonomi dan Keuangan Indonesia dari BI, Biro Pusat Statistik (BPS), Badan 

Koordinasi Penanaman Modal dan dari sumber-sumber lainnya yang lebih relevan. Data 

yang digunakan adalah data time series triwulanan dan diambil mulai dari periode tahun 

2000:1 – 2008:4. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Pengertian dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka 

panjang dan terdapat perubahan tingkat perekonomian yang dinamis dari tahun 

ke tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan 

nasionalnya (PDB). 

2. Utang Luar Negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang atau 

lembaga-lembaga keuangan asing. 

3. Penanaman Modal Asing adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik modal 

asing di dalam negara untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan. 

4. Ekspor adalah pengeluaran penduduk negara lain terhadap barang-barang yang 

dihasilkan dalam negeri. 

 

D. Teknik Analisa Data 

Model analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu 

mengetahui bagaimanakah pengaruh antara utang luar negeri, penanaman modal asing 

dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2000:1-2008:4. Jadi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



53 
 

 

analisis data-data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan melihat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen pada periode tersebut. 

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar 

variabel berupa pendekatan teori ekonomi, teori statistika, dan teori ekonometrika. 

Model alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ekonometrika 

Vector Error Correction Model (VECM). Alat analisis ini dapat digunakan walaupun 

data yang dianalisis tidak stasioner. 

 

1. Uji Stasioneritas dan Derajat Integrasi 

a. Uji Akar-akar Unit 

Uji ini digunakan untuk mengamati stasioner tidaknya suatu variabel. 

Keadaan stasioner adalah keadaan dimana karakteristik proses stokastik atau 

random tidak berubah selama kurun waktu yang berjalan. Hal ini diperlukan untuk 

membentuk persamaan yang mampu menggambarkan keadaan variabel di masa 

lalu dan di masa yang akan datang. Pengujian akar-akar unit dilakukan dengan 

menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test. 

b. Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi dilakukan untuk mengetahui pada derajat atau orde 

diferensi keberapa data yang diamati akan stasioner.  Jadi uji ini dilakukan apabila 

pada uji akar-akar unit data yang diamati ternyata tidak stasioner. Uji derajat 

integrasi dilakukan apabila uji akar-akar unit mengemukakan fakta bahwa data 

yang diamati merupakan perluasan dari uji akar-akar unit. 
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2. Uji Kointegrasi (Metode Johansen) 

Pengujian ini merupakan kelanjutan dari akar-akar unit dan uji derajat 

integrasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah residual regresi yang 

dihasilkan stasioner atau tidak. Untuk dapat melakukan uji kointegrasi harus diyakini 

dahulu bahwa variabel-variabel terkait ini memiliki derajat integrasi yang sama atau 

tidak. Apabila variabel-variabel yang terkait berkointegrasi maka terdapat hubungan 

jangka panjang antar variabel tersebut. Uji statistik yang digunakan dalam 

pendekatan ini adalah uji CRDW (Cointegrating Regression Durbin Watson), DF 

(Dickey-Fuller) dan ADF (Augmented Dickey-Fuller). 

3. Analisis Vector Error Correction Model (VECM) 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah runtun waktu (time series). 

Oleh karena itu akan digunakan model linier dinamik vector error correction model 

(VECM) guna mengetahui pengaruh variabel baik dalam jangka pendek maupun 

panjang. VECM juga dapat meliput lebih banyak variabel dalam menganalisis 

fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang karena dalam estimasi VECM 

semua variabel dibentuk kedalam variabel endogen. Keuntungan menggunakan 

model VECM ini terletak pada kemungkinan membedakan antara pola keseimbangan 

jangka panjang dan faktor jangka pendek. Selain itu VECM juga dapat digunakan 

walaupun data tidak stasioner. 

Sementara itu, penurunan model dinamik dapat dilakukan melalui  

pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ADL). Dimana dalam penelitian ini, 

fungsi pertumbuhan ekonomi memakai tingkat kelambanan (lag) 1 dan 2. Pendekatan 

ADL dilakukan dengan cara memasukkan variabel kelambanan ke dalam model 

Model VECM. 
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Untuk fungsi pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai berikut: 

RPDB = f (ULN, PMA, EKS) ...................................................(3.1) 

Dimana: 

RPDB          = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

ULN            = Utang Luar Negeri (Juta US $) 

PMA            = Penanaman Modal Asing (Juta US $) 

EKS       = Ekspor (Juta US $) 

Persamaan (3.1) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi (RPDB) 

menyatakan hubungan fungsional dalam variabel utang luar negeri (ULN), 

penanaman modal asing (PMA), dan ekspor (EKS). Persamaan (3.1) diestimasikan 

dengan model VECM. Sebelum dilakukan proses estimasi maka data diubah kedalam 

bentuk logaritma 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya lebih dari 

satu hubungan linear pasti di antara beberapa atau semua variabel independen dari 

model regresi (Gujarati, 1995: 320). Salah satu asumsi model klasik yang 

menjelaskan ada tidaknya hubungan antara beberapa atau semua variabel dalam 

model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas, maka model tersebut 

memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat diukur 

dengan ketepatan tinggi. 

Salah satu metode untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah 

menggunakan pengujian dengan metode Klein. Metode ini membandingkan nilai 
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koefisien korelasi setiap variabel penjelas (r2xi, xj) dengan nilai koefisien 

determinasi (R2y,xi,xj,…xn). Jika R2y,xi,xj,…xn < r2xi, xj, maka terjadi masalah 

multikoliearitas dalam model, sedangkan jika nilai R2y,xi,xj,…xn > r2xi, xj, maka 

tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

b. Heteroskedastisitas 

Asumsi dari model regresi linier klasik adalah kesalahan pengganggu 

mempunyai varians yang sama. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi maka 

akan terjadi heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana varians dari kesalahan 

pengganggu tidak sama untuk semua nilai variabel bebas. Terdapat beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model 

empiris yaitu uji Park, uji Glejser, uji White, dan uji Breusch-Pagan-Godfrey. 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini akan menggunakan uji White. 

Dalam uji white ditawarkan dua jenis pengujian, yaitu: White 

Heteroscedasticity (no cross term) dan White Heteroscedasticity (cross term). 

Untuk penelitian ini digunakan pengujian White Heteroscedasticity (no cross 

term) disebabkan banyak menggunakan variabel bebas. Jika nilai probabilitas dari 

semua variabel lebih besar nilai taraf signifikansi 5%, maka pada model tersebut 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, Jika nilai probabilitas dari 

semua variabel kurang atau lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 5%, maka pada 

model tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas (Insukindro et al., 2003: 201). 

c. Autokorelasi  

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan variabel pengganggu 

pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode 

lain. Asumsi ini untuk menegaskan bahwa nilai variabel dependen hanya 
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diterangkan (secara sistematis) oleh variabel independen dan bukan oleh variabel 

gangguan (Gujarati, 1995: 401). 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi yaitu, uji d Durbin-Watson, uji Lagrange Multiplier (LM Test), uji 

Breusch-Godfrey, uji ARCH. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

autokerelasi adalah dengan uji Lagrange Multiplier Test yakni berupa regresi atas 

semua variabel bebas dalam persamaan regresi VECM tersebut dan variabel lag t 

dari nilai residual regresi VECM. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan regresi variabel independen dengan menempatkan nilai residual 

dari hasil regresi OLS sebagai variabel dependennya.  

2) Memasukkan nilai R² hasil regresi OLS ke dalam rumus (n- 1)R², dimana n 

adalah jumlah observasi.  

3) Membandingkan nilai R2 dari hasil regresi tersebut dengan nilai X² dalam 

tabel statistik Chi Square. Kriterianya adalah, jika: 

a) Apabila nilai (n-1) R2 > nilai tabel X² berarti tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 

b) Apabila nilai (n-1) R2 < nilai tabel X² berarti terjadi masalah autokorelasi. 

 

5. Uji Statistik 

Proses analisa yang akan dilakukan melalui pengujian variabel-variabel 

independen yang meliputi uji t (uji individu), uji F (uji bersama-sama), dan uji R2 (uji 

koefisien determinasi). 

a. Koefisien Determinasi (R2) 
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Nilai R2 untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, yang ditunjukkan oleh besarnya 

koefisien daterminasi (R2) antara nol dan satu (0<R2<1). Jika koefisien 

daterminan 0, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen, atau dengan kata lain model tersebut tidak menjelaskan sedikitpun 

variasi dalam variabel tidak bebas. Sedangkan jika koefisien determinan 

mendekati 1, artinya variabel independen semakin mempengaruhi variabel 

dependen, atau dengan kata lain model dikatakan lebih baik apabila koefisien 

determinasinya mendekati nilai 1. 

b. Uji F 

Uji F ini merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang 

dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen secara signifikan. Langkah-langkah pengujian adalah 

sebagai berikut (Gujarati, 1995: 134): 

1) Menentukan Hipotesis 

a) H0 : b1 = b2  = b3 = b4 = 0 

Berarti semua variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b) Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ 0 

Berarti semua variabel independen secara individu berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Melakukan penghitungan nilai F sebagai berikut: 

a) Nilai F tabel = F α;K-1;N-K. ......................................................(3.2) 
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Ho diterima Ho ditolak 

F (a; K-1; N-K) 

Keterangan: 

N  = jumlah sampel/data 

K = banyaknya parameter 

b) Nilai F hitung = 
( )

( )( )KN.R1

1KR
2

2

--
-

..........................................(3.3) 

Keterangan: 

2R  = koefisien determinan 

 N  = jumlah observasi atau sampel 

 K = banyaknya variabel 

3) Kriteria pengujian 

Gambar 3.1 Daerah Kritis Uji F. 

 

 

    

4) Kesimpulan 

a) Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara signifikan. 

b) Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

c. Uji t 

Uji t ini merupakan merupakan pengujian variabel-variabel independen 

secara individu, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-
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Ho ditolak 

Ho diterima 

Ho ditolak 

masing variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen, 

dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau konstan. Langkah-

langkah pengujian t test adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995: 119): 

1) Menentukan Hipotesisnya  

a) Ho : b1 = 0 

Berarti suatu variabel independen secara individu tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b) Ha : b1 ¹ 0 

Berarti suatu variabel independen secara individu berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Melakukan penghitungan nilai t sebagai berikut: 

a) Nilai t tabel  = t α/2;N – K .....................................................(3.4) 

Keterangan: 

a = derajat signifikansi 

N  = jumlah sampel (banyaknya observasi) 

K = banyaknya parameter 

b) Nilai t hitung = ( )i

i

Se b
b

.........................................................(3.5) 

Keterangan: 

bi  = koefisien regresi  

Se (bi)  = standard error koefisien regresi 

 

3) Kriteria pengujian 

Gambar 3.2 Daerah Kritis Uji t. 
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4) Kesimpulan 

a) Apabila nilai –t tabel < t hitung < +t tabel, maka Ho diterima. Artinya variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara 

signifikan. 

b) Apabila nilai t hitung > +t tabel atau t hitung < - t tabel, maka Ho ditolak. 

Artinya variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana perkembangan laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan variabel-variabel independen yang 

mempengaruhinya yaitu utang luar negeri, penanaman modal asing dan ekspor di 
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Indonesia dengan menggunakan data time series triwulanan tahun 2000:1-2008:4. 

Penelitian ini juga akan menganalisis hubungan variabel-variabel independen 

tersebut dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 

2000:1-2008:4.  

Sementara itu, teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda dengan model vector error correction model (VECM). Untuk 

keperluan tersebut, bab ini akan dibagi dalam dua bagian. Pertama, menguraikan 

hasil analisis data secara deskriptif kualitatif, baik dengan menggunakan bahasa 

verbal, statistik maupun grafik atau gambar dengan tujuan untuk melihat 

perkembangan variabel yang sedang diamati. Kedua, membahas hasil penemuan 

empirik dengan menggunakan alat analisis yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya. 

 

A. Deskripsi Variabel Yang Diteliti 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data time series. 

Data analisis dalam bentuk data tahunan mulai periode triwulanan 2000:1 - 2008:4. 

Seluruh data yang digunakan diolah dan dianalisis menggunakan program E-views 

versi 4.0. 

Tabel 4.1 Data Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (RPDB), Utang Luar 
Negeri (ULN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Ekspor 
(EKS) di Indonesia Tahun 2000:1-2008:4 

 
TAHUN RPDB 

(%) 
ULN* 

(Juta US $) 
PMA* 

(Juta US $) 
EKS* 

(Juta US $) 
2000:1 4,20 239492 2557 45124 
2000:2 5,20 236806 4689 47189 
2000:3 4,40 226453 29476 50340 
2000:4 5,20 218091 9211 46679 
2001:1 4,80 204112 8918 41957 
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2001:2 3,80 193922 3074 39745 
2001:3 3,20 195606 4660 38379 
2001:4 1,60 181731 7748 33074 
2002:1 2.67 184162 3358 32990 
2002:2 3.87 187012 4365 36871 
2002:3 4.25 181770 7161 37293 
2002:4 3.82 181299 9257 35516 
2003:1 4.45 177699 6108 36106 
2003:2 3.65 178034 4624 35868 
2003:3 3.97 178812 4225 35326 
2003:4 4.35 184651 15457 34490 
2004:1 4.38 182377 3472 33400 
2004:2 4.38 173492 4026 36635 
2004:3 5,10 168126 10297 41913 
2004:4 6.65 172982 10568 42137 
2005:1 6.25 163572 8729 40524 
2005:2 5.63 155871 3259 41345 
2005:3 5.63 150568 9086 42120 
2005:4 4,90 147308 5401 42513 
2006:1 4.98 148371 4216 39943 
2006:2 4,96 134168 6127 41635 
2006:3 5,87 125585 7433 43172 
2006:4 6.11 116617 7784 41913 
2007:1 6.09 113829 20579 37242 
2007:2 6.41 109025 13539 38834 
2007:3 6.51 104927 11684 37653 
2007:4 6.25 97839 8625 37736 
2008:1 6.25 100428 7323 38724 
2008:2 6.42 96393 2733 40086 
2008:3 6,40 90141 3567 38903 
2008:4 5.18 86576 1056 29352 

*= dideflasikan terhadap nilai Suku Bunga Internasional (SBI) 
Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia beberapa edisi Bank Indonesia, 

beberapa edisi Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal. 

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting 

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada 

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan PDB ada dua jenis 
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yaitu PDB riil yang dihitung dengan harga konstan dan PDB nominal yang 

dihitung dengan harga berlaku. 

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 tidak sebaik tahun 

2004, tapi tetap tumbuh secara gradual dengan kenaikan diperkirakan berkisar 

setengah sampai satu persen. Ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia 

terpengaruh dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, investasi yang 

mengalami rebound, integrasi ekonomi meningkat, persaingan makin ketat, 

harga minyak tinggi, suku bunga naik, dan nilai tukar dolar AS melemah. 

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui data laju 

Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode penelitian dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia 
Tahun 2000:1-2008:4 
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Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



65 
 

 

Berdasarkan grafik 4.1 diatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami puncak keterpurukannya pada tahun 2001:4, dimana pada triwulan 

ke IV 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai angka 1,60 persen. 

Namun seiring berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-

angsur kembali meningkat seperti. Jadi dari kurun waktu tahun 2000 triwulan I 

sampai tahun 2008 triwulan IV laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat 

berfluktuasi. 

2. Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 

Utang luar negeri terbagi menjadi utang pemerintah maupun swasta. 

Utang luar negeri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah utang luar negeri 

pemerintah. Utang luar negeri terjadi sebagai akibat dari masih rendahnya 

akumulasi tabungan domestik sehingga mampu menjadi salah satu ancaman 

stabilitas perekonomian. Utang luar negeri tidak hanya memberi tekanan pada 

defisit anggaran, tetapi juga pada cadangan devisa. 

Awalnya tujuan dari utang luar negeri adalah sebagai dana pendamping 

untuk pelaksanaan pembangunan, namun karena adanya persetujuan utang luar 

negeri terus menerus mengakibatkan utang luar negeri dijadikan andalan untuk 

melaksanakan pembangunan di Indonesia. Penyebab meningkatnya utang luar 

negeri tersebut adalah penerimaan pemerintah dari ekspor belum dapat 

dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sementara itu impor 

terus meningkat. Penyebab lainnya adalah karena utang luar negeri Indonesia 

tidak hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam negeri tetapi juga 

untuk membayar akumulasi dari cicilan pokok dan bunga utang luar negeri. 
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Sementara itu, Pembayaran utang luar negeri baik pokok maupun 

bunganya memakan porsi yang besar di APBN. Pada tahun anggaran 2000-2003, 

sekitar 13-15 persen penerimaan dalam negeri dipakai untuk membayar utang 

luar negeri. Pada tahun 2005 Indonesia menganggarkan pembayaran utang luar 

negeri Rp 71,9 triliun atau terdiri dari pembayaran cicilan pokok Rp 46,8 triliun 

dan pembayaran bunga Rp 25,1 triliun. Pemerintah juga masih mengandalkan 

pertumbuhan PDB untuk mengurangi beban pembayaran utang. Dengan PDB 

yang lebih tinggi, sangat diharapkan rasio utang semakin mengecil. Cara ini 

menjadi masalah kalau beban pembayaran utang tinggi dan APBN tidak bisa 

lagi dipakai sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. 

Perkembangan utang luar negeri pemerintah di Indonesia selama periode 

penelitian dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut : 

 

Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Utang Luar Negeri Pemerintah 
Indonesia Tahun 2000:I-2008:IV 
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Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

3. Perkembangan Penanaman Modal Asing Indonesia 
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Penanaman modal asing (PMA) berperan penting dalam proses 

pembangunan ekonomi negara-negara maju dan berkembang. Di Indonesia, 

kondisi tingkat penanaman modal asing selama periode penelitian mengalami 

pasang surut. Hal ini karena pemerintah saat itu sangat membatasi hadirnya 

investor asing Indonesia. Selain itu reputasi Indonesia yang kurang baik di mata 

kalangan investor asing membuat mereka enggan untuk menanamkan modalnya 

di Indonesia. Akan tetapi karena kehadiran investasi asing sangat dibutuhkan 

bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk menarik 

minat investor asing agar bersedia menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal 

tersebut dilakukan dengan mengupayakan terciptanya iklim investasi yang 

kondusif melalui deregulasi dan debirokratisasi. 

Saat ini ketika kondisi Indonesia mulai stabil kembali, sangat diharapkan 

bagi masyarakat untuk menarik investor asing kembali meningkat. Kendati 

situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini sempat memanas yang ditandai 

dengan berbagai kerusuhan di berbagai daerah, investasi asing yang masuk 

masih tetap mengalir. Ini adalah bukti bahwa tingkat iklim investasi Indonesia 

masih menarik, sebagai bukti Indonesia masih tetap menjadi tujuan investasi 

yang menarik dan para pengusaha asing masih tetap menaruh kepercayaan yang 

tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Perkembangan penanaman modal asing di Indonesia selama periode 

penelitian dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut: 

Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Penanaman Modal Asing Indonesia 
Tahun 2000:I-2008:IV 
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Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

4. Perkembangan Ekspor Indonesia 

Salah satu sektor penting ekonomi yang memiliki peran penunjang 

pembangunan ekonomi Indonesia adalah perdagangan luar negeri. Dari kegiatan 

ekspor diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk 

pembangunan. Perkembangangan ekspor Indonesia ditunjukkan dengan grafik di 

bawah ini : 

Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Ekspor Indonesia Tahun 2000:I-
2008:IV 
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Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

 

B. Estimasi Model Analisis 

Penelitian ini menggunakan model analisis Vector Error Correction Model 

(VECM) atau model koreksi kesalahan untuk menganalisis pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen yang diestimasi sekaligus secara bersamaan. 

Model Vector Error Correction Model (VECM) merupakan salah satu model 

pendekatan yang dapat digunakan walaupun data series tersebut non-stasioner asal 

terkointegrasi (punya hubungan jangka panjang atau terjadi ekulibrium). Dengan 

VECM  akan didapatkan hasil yang lebih baik tentang sifat non-stasioner suatu 

variabel-variabel yang berbeda, serta menghasilkan tingkat peramalan jangka 

panjang yang lebih baik. 

Sebelum melakukan estimasi dengan menggunakan VECM, data diubah 

dulu dalam bentuk logaritma. Lalu dilakukan uji terhadap derajat integrasi dari 

masing-masing variabel yang digunakan. Untuk menentukan besarnya ordo integrasi 

ini akan digunakan uji akar-akar unit (Unit Root Test) dan uji derajat kointegrasi 

untuk mengetahui stasioneritas regresi kointegrasi maka dilakukan uji kointegrasi 

dari variabel yang ada. 

1. Uji Stasioneritas dan Derajat Integrasi 

Uji stasioneritas data meliputi uji akar-akar unit (unit roots test) dan uji 

integrasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat berapa suatu varibel 

akan stasioner. 

a. Uji Akar-akar Unit 
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Metode yang dilakukan untuk mengetahui stasioneritas suatu variabel 

digunakan metode Dickey-Fuller (DF), yaitu dengan melihat nilai 

augmented Dickey-Fuller (ADF) hitung, kemudian membandingkannya 

dengan nilai ADF table pada tingkat kepercayaan tertentu. Dalam program 

Eviews 4.0 nilai ADF dilihat dari t hitung (yang dianggap sebagai ADF 

hitung) dari koefisien lag variabel yang diuji pada tingkat persamaan 

autoregressive nya {mengandung AR(1)}, kemudian dibandingkan dengan 

nilai kriris yang diberikan oleh Dickey dan Fuller. nilai kritis dari  Dickey 

dan Fuller digunakan untuk beberapa sampel dan beberapa variabel. Dalam 

program Eviews 4.0 nilai t hitung mencerminkan nilai ADF hitung. Nilai 

kritis ADF tabel Critical Dickey-Fuller t constant and trend α=5%  sebesar -

3,56. 

 Dalam hal ini, hipotesis nol yang menyatakan bahwa data tidak 

stasioner. Jika ADF hitung < ADF tabel, maka Ho tidak ditolak dan begitu 

pula sebaliknya. Hasil olahan uji akar-akar unit setiap variabel adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 4.2 Uji Akar-akar Unit Level 
 ADF 
LRPDB (Pertumbuhan Ekonomi) -3.147886 
LULN (Utang Luar Negeri) -2.448604 
LPMA (Penanaman Modal Asing) -2.346364 
LEKS (Ekspor) -2.788123 

 
Nilai Kritis α 5% -3,5514 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 
Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel tidak stasioner 

pada derajat nol karena nilai ADF lebih kecil daripada nilai kritisnya,maka 

selanjutnya perlu dilakukan uji derajat integrasi untuk mengetahui pada 
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derajat keberapa semua variabel akan stasioner, yaitu dengan uji derajat 

integrasi satu. 

b. Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi hampir sama dengan uji akar-akar unit sehingga 

uji ini bisa dikatakan kelanjutan dari uji akar-akar unit. Uji ini dilakukan jika 

suatu variabel tidak stasioner pada derajat nol. 

 

 

Tabel 4.3 Uji Derajat Integrasi 1 
 ADF 
LRPDB (Pertumbuhan Ekonomi) -3.925348 
LULN (Utang Luar Negeri) -3.787102 
LPMA (Penanaman Modal Asing) -4.175308 
LEKS (Ekspor) -2.497135 

 
Nilai Kritis α 5% -3,5562 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 
Pada tabel 4.3 dapat dilihat dari uji derajat integrasi pada derajat satu 

diketahui bahwa nilai hitung  ADF untuk variabel LRPDB, LULN dan 

LPMA  lebih besar dari nilai kritis pada taraf signifikansi 5%, sementara 

nilai hitung ADF pada variabel LEKS lebih kecil dari nilai kritis pada taraf 

signifikansi 5%. Oleh karena itu masih diperlukan uji derajat integrasi yaitu 

uji pada derajat yang lebih tinggi pada derajat dua. 

Tabel 4.4 Uji Derajat Integrasi 2 
 ADF 
LRPDB (Pertumbuhan Ekonomi) -4.864621 
LULN (Utang Luar Negeri) -5.914855 
LPMA (Penanaman Modal Asing) -6.205615 
LEKS (Ekspor) -4.093411 

 
Nilai Kritis α 5% -3,5614 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 
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Pada tabel 4.4 dapat dilihat dari uji derajat integrasi pada derajat dua 

diketahui bahwa nilai hitung ADF untuk semua variabel lebih besar dari nilai 

kritis pada taraf signifikansi 5%. Dengan kata lain, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa LRPDB, LULN, LPMA, dan LEKS stasioner pada 

derajat dua . 

 

2. Uji Kointegrasi (Metode Johansen) 

Dikarenakan variabel LRPDB, LULN, LPMA, dan LEKS adalah 

stasioner pada derajat integrasi yang sama maka dapat dilakukan uji kointegrasi. 

Uji kointegrasi dilakukan dengan metode Johansen. Hasil pengujian disajikan 

pada Tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 Uji Kointegrasi  

 
Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 
Critical 
Value 

     
None **  0.604343  57.77632  47.21  54.46 

At most 1   0.485551  27.17845  29.68  35.65 
At most 2  0.116992  5.244683  15.41  20.04 
At most 3  0.033921  1.138806   3.76   6.65 

      
*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5, nilai trace statistic 0 > 

critical value at 5% dengan demikian dapat disimpulkan signifikan dan 

berkointegrasi. Selain itu dikarenakan variabel ECT (CointEq1) dengan t 

statistik (-4.50631) > t tabel (2,021) yang berarti signifikan, maka dapat 

dinyatakan bahwa dimana variabel-variabel yang digunakan dalam model ini 
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berkointegrasi dan memiliki hubungan dalam jangka panjang dan jangka 

pendek. Dimana dalam persamaan VECM semua variabel dianggap variabel 

endogen. Sehingga langkah selanjutnya adalah dengan melakukan estimasi 

dengan menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM). 

  

3. Hasil Analisis Estimasi Vector Error Correction Model (VECM) 

Hasil pengolahan dilakukan dengan menggunakan program komputer 

Econometric Views versi 4.0 dengan model VECM. Hasil pengolahan data 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Estimasi dengan Vector Error Correction Model (VECM)  

Vector Error Correction Estimates 
 Date: 01/06/10   Time: 20:52 
 Sample(adjusted): 2000:4 2008:4 
 Included observations: 33 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1    

LRPDB(-1)  1.000000    
     

LULN(-1) -3.518185    
  (0.65506)    
 [-5.37077]    
     

LPMA(-1) -0.237254    
  (0.06659)    
 [-3.56304]    
     

LEKS(-1)  0.008018    
  (0.14759)    
 [ 0.05432]    
     

C  39.91495    

Error Correction: D(LRPDB) D(LULN) D(LPMA) D(LEKS) 

CointEq1 -1.127074 -0.030903  1.573255 -0.160423 
  (0.25011)  (0.05591)  (1.07067)  (0.12883) 
 [-4.50631] [-0.55269] [ 1.46941] [-1.24527] 
     

D(LRPDB(-1))  0.480325 -0.017933 -0.343348  0.085157 
  (0.20301)  (0.04538)  (0.86904)  (0.10456) 
 [ 2.36603] [-0.39513] [-0.39509] [ 0.81439] 
     

D(LRPDB(-2))  0.372143 -0.001453 -0.790067  0.065583 
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  (0.21730)  (0.04858)  (0.93024)  (0.11193) 
 [ 1.71255] [-0.02991] [-0.84932] [ 0.58594] 
     

D(LULN(-1)) -4.070612 -0.141743  2.503502 -0.159832 
  (1.19392)  (0.26691)  (5.11096)  (0.61496) 
 [-3.40944] [-0.53105] [ 0.48983] [-0.25991] 
     

D(LULN(-2)) -2.724332 -0.209234  2.782308 -0.215573 
  (1.29336)  (0.28914)  (5.53663)  (0.66618) 
 [-2.10640] [-0.72364] [ 0.50253] [-0.32360] 
     

D(LPMA(-1)) -0.102309  0.001545 -0.301584 -0.029965 
  (0.05891)  (0.01317)  (0.25219)  (0.03034) 
 [-1.73668] [ 0.11730] [-1.19588] [-0.98752] 
     

D(LPMA(-2))  0.055713  0.007344 -0.065771 -0.002540 
  (0.04193)  (0.00937)  (0.17951)  (0.02160) 
 [ 1.32860] [ 0.78337] [-0.36639] [-0.11760] 
     

D(LEKS(-1))  0.434614  0.144256  2.173915  0.267377 
  (0.51861)  (0.11594)  (2.22006)  (0.26712) 
 [ 0.83804] [ 1.24425] [ 0.97922] [ 1.00096] 
     

D(LEKS(-2)) -0.317598 -0.081554  0.143861 -0.441720 
  (0.52038)  (0.11634)  (2.22766)  (0.26804) 
 [-0.61032] [-0.70103] [ 0.06458] [-1.64798] 
     

C  0.023582  0.004053 -0.131554  0.023603 
  (0.03301)  (0.00738)  (0.14132)  (0.01700) 
 [ 0.71433] [ 0.54919] [-0.93090] [ 1.38813] 

 R-squared  0.597263  0.162867  0.409102  0.246516 
 Adj. R-squared  0.439670 -0.164707  0.177882 -0.048325 
 Sum sq. resids  0.525226  0.026250  9.624963  0.139344 
 S.E. equation  0.151116  0.033783  0.646898  0.077836 
 F-statistic  3.789917  0.497191  1.769315  0.836098 
 Log likelihood  21.49218  70.92909 -26.49454  43.38575 
 Akaike AIC -0.696496 -3.692672  2.211790 -2.023379 
 Schwarz SC -0.243009 -3.239185  2.665277 -1.569892 
 Mean dependent  0.004945  0.004227 -0.067518  0.017017 
 S.D. dependent  0.201877  0.031303  0.713458  0.076021 

 Determinant Residual 
Covariance 

 3.37E-08   

 Log Likelihood  120.4159   
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  96.58899   
 Akaike Information Criteria -3.187211   
 Schwarz Criteria -1.191868   

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka model persamaan yang paling 

baik adalah persamaan DLRPDB. Hal ini dapat dilihat dari nilai ECT yang 

signifikan, uji t yang signifikan, uji F yang signifikan serta nilai R2 yang 
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terbesar. Maka pembahasan didasarkan pada model persamaan yang variabel 

dependennya DLRPDB. 

Dari seluruh independen atau penjelas yang ada dalam model jelas 

bahwa variabel penjelas yang signifikan adalah variabel error correction term 

(CointEq1), variabel LULN(-1)) yang merupakan variabel utang luar negeri 

dalam jangka pendek, dan variabel LPMA(-1) yang merupakan variabel 

penanaman modal asing dalam jangka pendek, kemudian variabel D(LULN(-1)) 

yang merupakan variabel utang luar negeri lag 1 dalam jangka panjang, serta 

variabel D(LULN(-2)) yang merupakan variabel utang luar negeri lag 2 dalam 

jangka panjang.  

Kemudian juga dapat dinyatakan bahwa dalam jangka pendek variabel 

utang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh negatif dan 

signifikan,sementara variabel ekspor berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode tahun 2000 :1 sampai 

2008 :4. Dan variabel utang luar negeri tahun sebelumnya (lag 1) mempengaruhi 

secara negatif dan signifikan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada lag 1 

variabel penanaman modal asing secara negatif namun signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 

Untuk jangka panjang, variabel utang luar negeri mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik pada lag 1 maupun 

lag 2. Sementara variabel penanaman modal asing berpengaruh negatif di lag 1 

dan positif di lag 2, namun baik di lag 1 maupun 2 pengaruhnya tidak signifikan. 
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Kemudian variabel ekspor di lag 1 dan 2 sama-sama tidak signifikan, namun 

pada lag 1 pengaruhnya positif sementara di lag 2 pengaruhnya negatif. 

Dari hasil estimasi diatas, maka model persamaannya dapt ditulis sebagai 

berikut : 

 

 

DLRPDB = 39,9149  – 4,070612DLULN(-1) – 2,724332DLULN(-2) – 

0,102309DLPMA(-1) + 0,055713DLPMA(-2) + 0,43461 

DLEKS(-1) - 0,317598DLEKS(-2) - 3,51818 LULN(-1) – 

0,237254LPMA(-1) + 0,008018LEKS(-1) 

  

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat adanya hubungan di 

antara variabel-variabel independen dalam model regresi (Gujarati dan 

Porter, 2009). Untuk melihat hubungan tersebut digunakan metide auxillary 

regression. Langkah untuk melakukan pengujian dengan cara meregresi 

variabel independen yang lain terhadap salah satu variabel independen yang 

dijadikan variabel dependen. 

Di dalam model Vector Error Correction Model (VECM) semua 

variabel dianggap endogen, sehingga hasil estimasi ketika semua varibel 

independen dijadikan variabel dependen dapat muncul secara otomatis. Dan 
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ketika variabel independen dijadikan variabel dependen hasilnya 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa dalam model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

b. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

digunakan untuk melihat apakah varian residualnya konstan atau tidak 

(Gujarati dan Porter, 2009). Hasil diagnostic test  menunjukkan bahwa hasil 

deteksi heteroskedastisitas dengan metode White-Heteroskedasticity (no 

cross term) adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Uji White Heteroskedasticity-No Cross Term 

Chi-squares Df Probabilitas 
 168.7462 180  0.7159 

    Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square (X
2) 

dalam uji White-Heteroskedasticity sebesar 0.7159 > dari nilai signifikansi 

yang telah ditentukan; α = 5% (0,05), maka hal ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. 

c. Autokorelasi  

Uji autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi 

diantara anggota-anggota serangkaian pengamatan yang tersusun dalam 

rangkaian waktu atau rangkaian ruang. Metode yang digunakan untuk 

mendeteksi autokorelasi dari hasil diagnostic test adalah Breusch-Godfrey 

atau disebut LM test (Stock dan Watson, 2007) 
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Model ini menyatakan penentuan ada tidaknya masalah autokorelasi 

secara sederhana dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-squares (X2). jika 

ada nilai probabilitas > dari α yang dipilih (0,05) maka dapat menerima Ho 

yang berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas < dari 

nilai  α yang dipilih (0,05) maka dapt menolah Ho yang berarti ada maslah 

autokorelasi (Green, 2008). 

 

Tabel 4.8 Uji Asumsi Klasik Hasil Autocorrelation-LM Test 

Lag LM-statistic Probabilitas 

1  16.69492  0.4056 

2  13.55645  0.6317 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

Berdasar hasil olahan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai lag 1 

dan 2 masing-masing sebesar 16,69492 dan 13,55645 dengan nilai 

probabilitas masing-masing sebesar 0,4056 dan 0,6317. Hasil pengujian ini 

menguatkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

5. Uji Statistik 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk melihat seberapa besar 

variasi perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen serta dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa tepat garis 

regresi yang kota peroleh. Hasil menunjukkan besarnya R2 = 0,597263. 

Dengan demikian variasi perubahan variabel dependen pertumbuhan 

ekonomi yang dapat dijelaskan variabel independen di dalam model adalah 

sebesar 59,73% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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b. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat secara keseluruhan apakah seluruh 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai F hitung pada tingkat kepercayaan yang 

digunakan sebesar 1%, 5%, dan 10%. 

Hasil menunjukkan bahwa besarnya F-statistik (3,789917) > F-tabel 

sebesar 2,84 (α = 5%). Hal ini berarti seluruh variabel independen 

berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen pertumbuhan 

ekonomi pada taraf kepercayaan 95%. 

c. Uji t 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah secara individu variable 

individu berpengaruh terhadap variable dependen. Pengujian ini diawali 

dengan hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa secara individu variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat 

kepercayaan tertentu. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel pada tingkat kepercayaan yang digunakan 1%, 

5%, dan 10%. Dan dalam model, t tabel menunjukkan sebesar 2,021 pada 

tingkat signifikansi 5%. 

5) Pengaruh Variabel Independen Jangka Pendek 

Tabel 4.9 Pengaruh Variabel Independen Jangka Pendek 

Variabel t-statistik Kesimpulan 

LULN(-1) -5,37077 Signifikan pada a = 5% 

LPMA(-1) -3,56304 Signifikan pada a = 5% 

LEKS(-1) 0,05432 Tidak Signifikan pada a = 5% 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 
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Dalam jangka pendek, variabel independen yang berpengaruh secara 

signifikan adalah variabel utang luar negeri dan penanaman modal asing. 

Sementara variabel ekspor tidak signifikan.   

 

6) Pengaruh Variabel Independen Jangka Panjang 

Tabel 4.10 Pengaruh Variabel Independen Jangka Panjang 

Variabel t-statistik Kesimpulan 

D(LULN(-1)) -3,40944 Signifikan pada a = 5% 

D(LULN(-2)) -2,10640 Signifikan pada a = 5% 

D(LPMA(-1)) -1,73668 Tidak Signifikan pada a = 5% 

D(LPMA(-2)) 1,32860 Tidak Signifikan pada a = 5% 

D(LEKS(-1)) 0,83804 Tidak Signifikan pada a = 5% 

D(LEKS(-2)) -0,61032 Tidak Signifikan pada a = 5% 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0 

Dalam jangka panjang, variabel independen yang berpengaruh secara 

signifikan adalah hanya variabel utang luar negeri lag 1 dan 2. Sementara 

variabel penanaman modal asing lag 1 dan 2, serta variabel ekspor lag 1 dan 2 

tidak signifikan. 

 

C. Interpretasi Ekonomi 

1. Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan 

bahwa variabel utang luar negeri dalam jangka pendek mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang negatif 

ini tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa 

variabel utang luar negeri  mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



81 
 

 

ekonomi. Dalam jangka pendek ini, koefisien regresi parsial variabel utang luar 

negeri pemerintah yaitu sebesar -3,518185 dan signifikan pada tingkat 

signifikansi 5% (tabel 4.8). Hal ini berarti apabila variabel independen lain 

konstan, maka setiap perubahan yang terjadi pada variabel utang luar negeri 

sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 

3,518185%. 

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel utang luar negeri baik lag 

1 maupun lag 2 mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi parsial variabel utang luar negeri 

dalam jangka panjang pada lag 1 sebesar -4,070612 dan signifikan pada tingkat 

signifikansi 5% (tabel 4.8). sedangkan koefisien regresi parsial variabel utang 

luar negeri dalam jangka panjang di lag 2 sebesar -2,724332 dan signifikan pada 

tingkat signifikansi 5% (tabel 4.8).  

Dalam jangka pendek terdapat hubungan yang negatif antara utang luar 

negeri dengan pertumbuhan ekonomi karena selama periode tersebut akumulasi 

utang luar negeri Indonesia sangat besar sehingga walaupun ada penerimaan 

pinjaman utang luar negeri pemerintah tidak akan efektif untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri pemerintah yang diterima juga 

digunakan lagi untuk membayar cicilan utang dan bunganya. 

Sementara itu utang luar negeri dalam jangka panjang baik pada lag 1 

dan 2 mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kenyataannya salah satu masalah yang menunggu pemecahan secara tepat 

dalam usaha pemulihan ekonomi Indonesia adalah masalah utang. Kegagalan 

Indonesia di masa lalu dalam mengelola utang telah menyebabkan sebagian 
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besar masyarakat mulai menolak akan adanya utang luar negeri. Bahkan adanya 

anggapan bahwa utang luar negeri akan menjadi sumber negatif bagi ekonomi 

sehingga usaha pemulihan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik 

menjadi lebih sulit. 

Atas dasar itu, dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, maka tetap diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri, karena 

terbukti sumber-sumber tersebut tidak banyak memberikan kontribusi terhadap 

perekonomian dalam negeri bahkan cenderung berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek 

utang luar negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Sementara itu dalam jangka panjang baik lag 1 maupun lag 2, utang luar negeri 

pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

tingkat signifikansi 5%. 

2. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil estimasi Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan 

bahwa variabel PMA dalam jangka pendek mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang negatif ini tidak 

sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel 

PMA mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien 

regresi parsial variabel PMA dalam jangka pendek sebesar -0,237254 dan 

signifikan pada tingkat signifikansi 5% (tabel 4.8). Hal ini berarti apabila 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



83 
 

 

variabel independen lain konstan, maka setiap perubahan yang terjadi pada 

variabel PMA sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,237254 %. 

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel PMA  lag 1 mempunyai 

pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan pada lag 2 mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi parsial variabel PMA dalam 

jangka panjang pada lag 1 sebesar -0,102309 namun tidak signifikan pada 

tingkat signifikansi 5% (tabel 4.8). sedangkan koefisien regresi parsial variabel 

PMA dalam jangka panjang di lag 2 sebesar 0,055713 namun tidak signifikan 

pada tingkat signifikansi 5% (tabel 4.8).  

Masuknya modal asing atau PMA ini dalam jangka pendek akan 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena masuknya 

dana dalam bentuk dollar membuat rupiah terdepresiasi dan kegiatan ekonomi 

menurun. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek juga 

akan menurun. Selain itu besarnya kekuatan penanaman modal asing oleh 

perusahan asing di Indonesia dapat mempengaruhi kondisi politik yang ada, dan 

dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, dalam jangka panjang penanaman modal asing baik pada 

lag 1 mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengembangan penanaman modal asing di Indonesia masih terhambat oleh 

rumitnya proses pengurusan izin-izin akibat birokrasi yang berbelit-belit serta 

kurangnya keterpaduan koordinasi antar departemen yang terkait. Rendahnya 

kualitas dan produktivitas sumber daya manusia sehingga rencana alih teknologi 
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belum terlaksana dengan baik, serta terjadinya persaingan yang semakin ketat 

dalam menarik investasi asing oleh negara maju maupun negara berkembang. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek 

penanaman modal asing berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Sementara itu dalam jangka panjang, penanaman modal asing 

membawa pengaruh positif walaupun tidak signifikan pada lag 2 terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan signifikannya pada tingkat signifikansi 5%. 

3. Pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan 

bahwa dalam jangka pendek variabel ekspor mempunyai pengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang positif 

ini sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel 

ekspor mempunyai hubungan positif terhadap petumbuhan ekonomi. 

Dalam jangka pendek, koefisien regresi parsial variabel ekspor sebesar 

0,008018 namun tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% (tabel 4.8). Hal 

ini berarti apabila variabel independen lain konstan, maka setiap perubahan yang 

terjadi pada variabel ekspor sebesar 1% akan menyebabkan perubahan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,008018%. Sedangkan dalam jangka panjang 

baik lag 1 maupun 2, koefisien regresi parsial variabel ekspor sebesar 0,434614 

dan -0,317598 namun tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% (tabel 4.8). 

Secara teoritis, ekspor yang tinggi tingkatnya secara terus menerus akan 

berdampak positif terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Nilai 

devisa dari kegiatan ekspor dapat digunakan untuk peningkatan kegiatan 

ekonomi lainnya dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun 
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kenyataannya pemerintah belum mampu dalam membangun sarana dan 

prasarana yang baik dalam proses peningkatan nilai ekspor yang mempunyai 

pengaruh yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. 

Secara singkat, perbandingan antara hasil analisis data dengan 

menggunakan Error Correction Model (ECM) dengan hipotesis penulis dapat 

diamati dalam tabel 4.10 sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 Perbandingan Hipotesis dan Hasil Analisis Data Menggunakan Metode Analisis Vector Error Correction Model (VECM) 

Pengaruh terhadap RPDB 
No. Variabel Bebas 

Hipotesis Hasil Analisis Data 

Pendek +  / Signifikan -  / Signifikan 

1 ULN 

Panjang lag 1 
                lag 2 

+ / Signifikan 
+ / Signifikan 

-  / Signifikan 
- /  Signifikan 

Pendek  + / Signifikan - /  Signifikan 

2 PMA 

Panjang lag 1 
                lag 2 

+ / Signifikan 
+ / Signifikan 

- / Tidak Signifikan 
+ / Tidak Signifikan 

Pendek + / Signifikan + / Tidak Signifikan 

3 EKS 

Panjang lag 1 
                lag 2 

+ / Signifikan 
+ / Signifikan 

+ / Tidak Signifikan 
- / Tidak Signifikan 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berhubungan 

dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa data yang dilakukan, maka peneliti 

dapat mengambil suatu kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut: 

A.  Kesimpulan 

1. Variabel utang luar negeri baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang lag 1 dan 2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan 

hipotesis yang mengatakan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2. Variabel penanaman modal asing dalam jangka pendek berpengaruh 

negatif dan signifikan, penanaman modal asing dalam jangka panjang di 

lag 1  berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan penanaman 

modal asing dalam jangka panjang di lag 2 berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa yang sesuai dengan hipotesis adalah variabel penanaman modal 

asing dalam jangka panjang di lag 2. 

3. Variabel ekspor dalam jangka pendek dan ekspor dalam jangka panjang di 

lag 1 berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan ekspor dalam 

jangka panjang di lag 2 berpengaruh negatif namun tidak signifikan 
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terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa yang 

sesuai dengan hipotesis adalah variabel ekspor dalam jangka pendek dan 

ekspor dalam jangka panjang di lag 1. 

4. Secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dimana hasil menunjukkan bahwa nilai F hitung 

sebesar 3,789917 > nilai F tabel sebesar 2,84. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis.  

 

B.  Saran 

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus mempunyai manajemen yang baik dalam penggunaan 

utang luar negeri dan mempunyai pertimbangan yang baik ketika akan 

mengambil utang luar negeri ditahun-tahun berikutnya. 

2. Memperbaiki birokrasi dalam hal kemudahan penanaman modal asing, 

agar investor-investor besar dan produktif mau masuk menanamkan 

modalnya di dalam negeri. 

3. Pemerintah harus memberikan kemudahan kepada eksportir dalam 

melaksanakan ekspor dan memberikan reward kepada para eksportir yang  

taat akan undang-undang yang berlaku.  

4. Sebaiknya varibel-variabel faktor dalam negeri dimasukkan dalam 

penelitian selanjutnya.  
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