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ABSTRAK 
 
 

ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), 
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), EKSPOR TOTAL DAN 

KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 
INDONESIA 

(TAHUN 1970-2008) 
 

Danu Winoto 

F 0104043 

 
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi berbagai faktor.Tujuan utama 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penanaman 
modal asing, penanaman modal dalam negeri, ekspor total dan kredit perbankan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1970-2008. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 
time series dari tahun 1970-2008, yang meliputi variabel pertumbuhan ekonomi atas 
dasar harga konstan 1993, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri 
ekspor total dan kredit perbankan. Adapun data-data tersebut diperoleh dari data 
Laporan Tahuan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia berbagai 
edisi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan IFS. Untuk membuktikan hipotesis 
penelitian digunakan model ekonometrika dengan metode Error Correstion Model 
(ECM), yang diestimasi dengan menggunakan program E-views versi 4.0. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel penanaman modal asing, 
penanaman modal dalam negeri, ekspor total dan kredit perbankan berdasarkan hasil 
uji secara bersama-sama, semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada taraf signifikansi 5% dengan 
probabilitas 0,000. Sedangkan secara individu, variabel penanaman modal asing 
(PMA) dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap RPDB 
dengan koefisien -0,995993, sedangkan PMA dalam jangka panjang berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap RPDB dengan koefisien 0,000023. Variabel 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam jangka pendek berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap RPDB dengan koefisien -0,995965, sedangkan PMDN dalam 
jangka panjang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap RPDB dengan 
koefisien 0.000021. Variabel ekspor dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap RPDB dengan koefisien -0,995968, sedangkan ekspor dalam 
jangka panjang juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap RPDB dengan 
koefisien -0,000038. Variabel kredit perbankan dalam jangka pendek berpengaruh 
positif dan signifikan dengan koefisien 0,995978, sedangkan kredit perbankan dalam 
jangka panjang juga berpengaruh poitif dan signifikan dengan koefisien 0,000041 

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan antara 
lain: (1) Upaya penarikan investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman 
modal dalam negeri di Indonesia perlu ditingkatkan. (2) Dalam hal ekspor, perlu 
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dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekspor melalui pengurangan 
hambatan-hambatan ekspor. (3) Melihat kontribusi kredit perbankan yang postif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan upaya untuk menjaga 
fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.  
 
Kata Kunci: RPDB, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri  

Ekspor Total, Kredit Perbankan dan Error Correction Model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total 

dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan 

penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi 

suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi 

(economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan 

ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi 

apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (wikipedia, 

2008).  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering 

digunakan suatu negara dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonominya. 

Pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

mensejahterakan penduduk, menjadi tolok ukur kemapanan suatu negara. 

Mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang merupakan 

upaya untuk lebih mengejar ketertinggalan dengan negara lain serta dapat lebih 
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mensejajarkan diri dengan negara-negara yang lebih maju. Namun, sebagian besar 

negara berkembang mengalami hambatan terutama dalam hal dana untuk 

membiayai berbagai kegiatan pembangunan. 

Seperti halnya Indonesia, sekitar tahun 1997/98, merupakan tahun terberat 

dalam pelaksanaan pembangunan. Diawali oleh krisis nilai tukar, kinerja 

perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang 

berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat 

mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan 

pada sektor luar negeri yang sangat besar. Krisis tersebut kemudian berkembang 

semakin parah karena terdapatnya berbagai kelemahan mendasar di dalam 

perekonomian nasional, terutama di tingkat mikro. Bersamaan dengan itu, 

pengelolaan perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistim 

perbankan yang rapuh menyebabkan gejolak nilai tukar berubah menjadi krisis 

utang swasta dan perbankan. 

 Berbagai upaya untuk mengatasi krisis yang semakin dalam, telah 

dilakukan pemerintah. Akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak sempat 

menunjukkan hasil yang berarti karena krisis kepercayaan terhadap kemampuan 

pengelolaan dan prospek perekonomian semakin luas. Sementara itu berbagai isu 

politik yang muncul bersamaan dengan semakin memburuknya kinerja 

perekonomian, semakin mempersulit upaya pemulihan perekonomian. Dengan 

semakin parahnya krisis yang terjadi, kegiatan intermediasi di sektor keuangan, 

terutama perbankan, terganggu sehingga aliran dana untuk membiayai kegiatan 

investasi dan produksi mengalami berbagai hambatan. 
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Krisis ekonomi, krisis moneter, krisis politik atau yang lebih dikenal 

dengan krisis multidimensi menyebabkan perekonomian semakin terpuruk. 

Perekonomian Indonesia yang tertinggal mendorong pemerintah untuk mencari 

sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengusahakan 

bantuan luar negeri, misalnya dalam bentuk pinjaman atau hutang luar negeri. 

Sumber dana eksternal dimanfaatkan oleh negara berkembang (Indonesia) sebagai 

dana tambahan di samping tabungan domestik.  

Selain melalui pinjaman luar negeri pemerintah juga menggalakkan 

masuknya investasi, baik itu investasi dari dalam negeri maupun investasi swasta 

asing. Penanaman modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang 

sebagai suatu dasar yang signifikan untuk memacu kenaikan pertumbuhan 

ekonomi, untuk menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih 

tinggi dengan perubahan dan perombakan yang subtantial dalam struktur produksi 

dan perdagangan modal asing berperan penting dalam mobilisasi sumber dana 

transformasi struktural, yang terakhir modal asing akan menjadi menurun segera 

setelah perubahan struktural terjadi. Selama ini, realisasi penanaman modal asing 

di Indonesia masih relatif  kecil. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya upaya 

pemerintah dalam mendorong realisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan 

investasi dalam negeri (Cyrillus, 2002:6 dalam Basuki Rahmad dan Yuni P. U, 

2005:13 ).  

Sebagai penganut ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional 

juga berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan. Perdagangan 
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internasional merupakan enggine of economic growth karena memberikan manfaat 

yang besar berupa nilai tambah dari keuntungan komparatif perdagangan 

internasional.  Namun, di sisi lain, peningkatan ekspor ternyata belum dapat 

memastikan terbentuknya tatanan industrial yang beragam di negara-negara 

berkembang. Hal ini akibat timpangnya harga bahan baku (alam) dan produk 

industri. Suatu hal yang sulit bagi negara untuk mencapai industrialisasi yang 

dibiayai dari ekspor sumber daya alam ( Ivant, 1999) 

Krisis yang terjadi pada dasarnya merupakan akibat dari semakin cepatnya 

proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global 

sementara pada saat yang sama perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi 

pasar yang efisien belum tertata dengan baik. Sebenarnya awal krisis ekonomi 

terjadi mulai pertengahan tahun 1997. Namun dampaknya mulai terekam pada 

tahun 1998.  

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Atas Harga Konstan  

(Tahun dasar 1993) 

Tahun 
PDB  

(Milyar Rp) 
Pertumbuhan 

(%) 

1997 433245.9 4.70% 
1998 376051.6 -13.20% 
1999 379352.5 0.88% 
2000 398016.9 4.92% 

        Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia  

 

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



 xviii 

Sejak krisis melanda pertengahan tahun 1997 menjadi guncangan besar 

bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Krisis moneter, yang berdampak pada krisis 

multidimensi menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 1998 mengalami 

minus -13,20 %. Laju pertumbuhan ekonomi seburuk ini lebih banyak dipengaruhi 

situasi nasional. Mulai tahun 1999 perekonomian Nasional menunjukkan proses 

pemulihan dengan pertumbuhan yang semakin membaik. Setelah terpuruk, maka 

naluri pelaku ekonomi adalah segera bangkit. Hal ini diperkirakan bahwa 

keterpurukan ekonomi telah sampai batas terendah dan kembali ke suatu 

perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 mulai positif meski hanya 

tercatat 0,88 % setelah sebelumnya pada tahun 1998 mengalami penurunan yang 

sangat besar. Situasi nasional seperti pergantian presiden Gus Dur dari Habibi 

merupakan dampak politik. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi juga 

mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar  4,92 %. Memasuki tahun 2000 

perekonomian nasional diwarnai semangat optimisme yang cukup tinggi. Tanda-

tanda awal proses pemulihan ekonomi telah mulai nampak, stabilitas moneter 

mulai terkendali, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang 

menguat, keadaan sosial politik yang sudah lebih membaik. 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis 

mencoba memecahkan masalah berikut ini, yaitu : 
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1. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan 

ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap 

pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang di  Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh ekspor total terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi baik 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang di Indonesia ? 

5. Dari semua variabel, manakah yang memiliki pengaruh terbesar dalam 

pembentukan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari 

penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA), 

penanaman modal dalam negeri (PMDN), Ekspor total dan Kredit Perbankan 

terhadap Pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang di Indonesia. 

D.  Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, manfaat yang dapat 

diambil antara lain : 

1. Dapat memperluas pengetahuan tentang pengaruh penanaman modal asing 

(PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), ekspor total dan kredit 

perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi dunia akademisi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan data serta sebagai  

bahan masukan bagi perumus kebijakan dalam penetapan kebijakan mengenai 

investasi, ekspor, kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Konsep dan Pengertian 

Pertumbuhan ekonomi merupakan 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. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu tujuan dari  kebijakan ekonomi makro. Perekonomian 

yang tumbuh akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik 

bagi penduduk suatu negara yang bersangkutan. Istilah pertumbuhan ekonomi 

hanya menyangkut ukuran fisik harus dibedakan dengan istilah perkembangan 

ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya menyangkut ukuran fisik yang 

berupa peningkatan produksi barang dan jasa. Sedangkan perkembangan 
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ekonomi menyangkut tidak hanya pertumbuhan dalam produksi fisik barang 

dan jasa, melainkan juga kualitas barang dan jasa maupun kualitas faktor-

faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa tersebut 

(Boediono, 1998:5).   

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 

perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat  atau lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain,  

perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang 

dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun 

berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang yang 

dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan 

suatu daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan 

melakukan perhitungan  didasarkan atas  harga konstan.  

Laju pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun tertentu  dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus di bawah ini : 

%100
1

1 x
Yr

YrYr
G

t

tt
t

-

--
=           

Dimana Gt adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang 

dinyatakan dalam persen, Yrt adalah pendapatan riil pada tahun t, dan Yrt-1 

adalah pendapatan riil pada tahun t-1.    

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 
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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 produk domestik bruto (PDB) bukan indikator lainnya yaitu (Hera 

Susanti et al., 2000: 23 dalam Nur Hidayah, 2006: 22): 

a. PDB adalah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh 

aktivitas produksi di dalam perekonomian. Artinya, peningkatan PDB juga 

mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang 

digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. 

b. 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. 

c. 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. 

3. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang 

sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Berikut  teori pertumbuhan yang 
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dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya adalah (Lincolin Arsyad, 

1992: 39): 

a. Teori Pertumbuhan 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: 

1) Pertumbuhan Output (GDP) Total 

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

produksi suatu negara, yaitu: 

b) Sumber daya alam yang tersedia. Merupakan wadah paling 

mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. 

c) 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. 

d) 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. 

2) Pertumbuhan Penduduk 
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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. 

b. 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: 

1) Masyarakat Tradisional,  

Menurut Rostow, masyarakat tradisional adalah 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. 

2) Tahap Prasyarat Tinggal Landas 

Menurut Rostow, tahap ini adalah tahap transisi di masyarakat 

untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan dengan 

menggunakan kekuatan sendiri. Namun pertumbuhan ekonomi hanya 
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akan tercapai jika diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk 

menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan baru 

yang bisa menurunkan biaya produksi. 

3) 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: 

a) Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang 

menjadi 10 persen dari produk nasional bersih (Net National 

Product = NNP). 

b) Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan 

tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sector). 

c) Terjadinya kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang 

bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas 

ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus 

terjadi. 

4) Tahap Menuju Kedewasaan 

Merupakan tahap dimana masyarakat sudah secara efektif 

menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. 

5) Tahap Konsumsi Masal (High Mass Consumption) 

Menurut Rostow, masa ini adalah tahap akhir dalam proses 

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

produksi. 

c. Teori Pertumbuhan Arthur Lewis 

 Salah satu perumusan yang terkenal dari teori Klasik dalam 

konteks permasalahan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang 

diungkapkan oleh ekonom zaman modern Arthur Lewis. Model 

pertumbuhan dengan suplay tenaga kerja yang tak terbatas merupakan 

model pertumbuhan Arthur Lewis. Pokok permasalahan yang dikaji oleh 

Lewis adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian 

dua sektor :  

1) Sektor tradisional, dengan produktivitas rendah dan sumber tenaga 

kerja yang melimpah  

2) Sektor modern, dengan produktivitas tinggi dan sebagai sumber 

akumulasi kapital  

Proses pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tenaga kerja bisa 

dipertemukan dengan kapital. Lewis memberikan teori mengenai proses 

pertemuan kedua faktor produksi ini dan proses pertumbuhan ekonomi 

yang ditimbulkan.  

d. Teori Pertumbuhan Hollis Chenery 

Dalam bukunya Pattern of Development Chenery memaparkan 

tentang teori transformasi struktural memfokuskan pada perubahan struktur 

dalam tahap proses perubahan ekonomi di negara berkembang yang 
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mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor 

industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.  

         Proses transformasi struktural akan mencapai tarafnya yang paling 

cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri 

manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dengan komposisi 

perdagangan luar negeri atau ekspor dalam modal transformasi struktural 

relasi antara pertumbuhan output di sektor industri manufaktur. Pola 

perubahan permintaan domestik ke arah output industri dan pola perubahan 

perdagangan luar negeri dapat digambarkan dalam suatu persamaan 

sebagai berikut : (Chenery, 1972 dalam Tambunan, 2001) 

   Xi = Di + (Ei-Mi) + EjXij 

Dimana: 

Xi           :  Jumlah Output Bruto dari Industri Manufaktur 

Di                : Permintan domestik terhadap produk akhir dan       industri 

manufaktur 

(Ei-Mi)      : Volume perdagangan Netto 

Σ jXij=ΣaijXij     : Penggunaan Produk Industri manufaktur sebagai    

        barang antara oleh sektor j 

aij       : Koefisien input- output 
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                    Gambar 2.2 Proses Transformasi Struktural Chenery 

        Transformasi struktur produksi menunjukan bahwa sejalan dengan 
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bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke 

sektor industri. Perubahan waktu tentunya juga akan berdampak pada 

perubahan interval dan nilai batas dari pendapatan per kapita. Peningk

peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan 

pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat 

dengan akumulasi kapital dan peningkatan sumber daya manusia. 

Hipotesis utama dari teori ini adalah bahwa model p

struktural yang terjadi pada tiap

diidentifikasi. Proses perubahan secara umum dari masing

pada dasarnya memiliki kesamaan pola. Perbedaan faktor endowment, 
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kebijakan pemerintah, dan aksesivibilitas terhadap modal dan teknologi 

merupakan faktor penjelas penting terhadap perbedaan variatif 

transformasi struktural yang terjadi (Kuncoro, 2000:60). 

e. Teori Schumpeter 

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan 

pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu 

ditunjukan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-

menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. 

Inovasi tersebut merupakan: memperkenalkan barang-barang baru, 

mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu 

barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, 

mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan 

perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi 

keefisienan kegiatan perusahaan. 

Menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua 

golongan yaitu penanaman modal otonomi dan penanaman modal 

terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang 

ditimbulkan pada kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan 

inovasi. Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu 

ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka 

pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada 

akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau 
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“stationary atau state”. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan klasik, 

dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada 

tingkat pertumbuhan yang tinggi. 

f. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar  

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan oleh Evsey Domar 

(Massachussets Institue of Technology) dan Sir Roy F. Harrod (Oxford 

University). Teori ini mengembangkan analisis Keynes dengan 

memasukkan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, serta berusaha 

menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan 

berkembang dengan mantap (steady growth).  

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu antara lain 

:  

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan 

barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.  

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

sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri 

tidak ada.  

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

capital-output ratio = ICOR). 

Menurut Horrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan 

suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk 

mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan dan material) 

yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan 

investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada 

hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan 

output total (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal 

(investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan 

rasio modal output tersebut, hubungan ini dikenal dengan istilah rasio 

modal-output (COR).   

Jika dianggap COR = k, rasio kecenderungan menabung (MPS) = s 

yang merupakan proporsi tetap dari output total dan investasi ditentukan 

oleh tingkat tabungan, maka dapat disusun model pertumbuhan ekonomi 

yang sederhana sebagai berikut :  

1. Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), dapat 

diturunkan persamaan sederhana sebagai berikut :  

S = sY  ............................................................................... (1) 

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan 

dilambangkan dengan K maka :  

I = DK ................................................................................ (2) 
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Tetapi karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan 

output total (Y), seperti ditunjukkan oleh COR atau k, maka: 

Yk. K atau  
Y
K

atau  
L
K

D=D=
D
D

= kk  ................................ (3) 

3. Karena tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I),maka: 

S = I ................................................................................... (4) 

Dari persamaan (1) diketahui bahwa S = sY dan dari persamaan (2) 

dan (3) diketahui I = Yk. K D=D . Oleh karena itu, dapat dituliskan 

identitas dari tabungan yang sama dengan investasi pada persamaan (3) 

sebagai berikut :  

   S = s.Y = Yk. K D=D  = I atau s.Y = Yk. D  .................... (5) 

Akhirnya, didapatkan :  

                  
k
s

Y
ΔY

=  ............................................................................ (6)  

DK/Y pada persamaan (6) menunjukkan tingkat pertumbuhan 

output (persentase perubahan output).  

Persamaan (6), yang merupakan persamaan Harrod-Domar yang 

disederhanakan, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output (DK/Y) 

ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal-output 

(COR=k). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara 

positif berhubungan dengan rasio tabungan. Sedangkan hubungan antara 

COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negative, semakin besar 

COR maka rendah tingkat pertumbuhan out put.  
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Ada beberapa kelemahan dari teori Harrod-Domar yang meliputi: 

MPS dan ICOR tidak konstan, proporsi penggunaan tenaga kerja dan 

modal tidak tetap, harga tidak akan tetap konstan serta suku bunga yang 

berubah. Kelemahan-kelemahan tersebut kemudian disempurnakan dalam 

pengembangan teori pertumbuhan Solow-Swan.  

g. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Solow-Swan)  

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkanoleh Robert Solow 

(Massachussets Institute of Technology) dan Trevor Swan (The Australian 

National University). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung 

pada pertambahan penyediaan factor-faktor produksi (penduduk, tenaga 

kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini 

didasarkan  analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami 

tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal 

akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.  

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output 

ratio = COR) berubah dan bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah 

output tertentu, bias digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan 

bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja 

yang dibutuhkan lebih sedikit, sebaliknya jika modal yang digunakan lebih 

sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya 

fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak 
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terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan 

digunakan untuk menghasilkan tingkat put-put tertentu.  

Teori pertumbuhan Solow-Swan menggunakan pendekatan fungsi 

produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas 

yang dikenal dengan sebutan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi 

tersebut dituliskan dalam persamaan berikut :  

   b
t

a
t .Kt.LTQt =  

   Dimana :  

Qt = tingkat produksi pada tahun t  

Tt = tingkat produksi pada tahun t  

Kt  = jumlah stok barang modal pada tahun t  

Lt   = jumlah tenaga kerja pada tahun t  

 a  = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit  modal 

  

 b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga 

kerja  

Nilai Tt, a dan b bisa diestimasi secara empiris, tetapi pada 

umumnya nilai a dan b ditentukan besarnya dengan menganggap bahwa a 

+ b = 1 yang berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi 

batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai 

a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam 

menciptakan output. 
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h. Endogenous Growth Theory  

Untuk memahami sepenuhnya proses pertumbuhan ekonomi kita 

perlu keluar dari model solow dan mengembangkan model-model yang 

menjelaskan kemajuan teknologi yang berasal dari luar. Model-model ini 

sering disebut teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory) 

karena menolak asumsi model solow tentang perubahan teknologi yang 

berasal dari luar (eksogen).  

1) Model Dasar 

Untuk mengembangkan gagasan di belakang teori pertumbuhan 

endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana : 

Y = AK 

Dimana Y adalah output, K adalah persediaan modal dan A 

adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk 

setiap unit modal. Lihatlah bahwa fungsi produksi ini tidak 

menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. 

Satu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan sebesar 

A, tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. Ketiadaan 

pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan 

penting antara model pertumbuhan endogen dan model Solow. 

Sekarang mari kita lihat bagaimana fungsi produksi ini 

berkaitan denga pertumbuhan ekonomi. Seperti biasa, kita asumsikan 

sebagian pendapatan di tabung dan diinvestasikan. Karena itu kita 
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jelaskan akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan 

sebelumnya : 

KD  = sY - Kd  

Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal 

( KD ) sama dengan investasi (sY) dikurangi depresiasi ( Kd ). 

Menggabungkan persaman ini dengan fungsi produksi Y = AK, kita 

dapatkan  

                   YY /D  = KD /K = sA - d  

Persamaan ini menjukkan apa yang menentukan tingkat 

pertumbuhan output YY /D . Selama sA > d , pendapatan 

perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan 

teknologi eksogen.  

Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa 

mengubah secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. 

Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk 

sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada 

akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di 

mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi 

eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan eksogen, tabungan 

dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.  

Tetapi, apakah beralasan untuk menolak asumsi pengembalian 

modal yang kian menurun? jawabannya bergantung pada bagaimana 
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kita menginterpretasikan variabel K dalam fungsi produksi Y = AK. 

Jika kita gunakan pandangan lama bahwa K hanya mencakup hanya 

persediaan pabrik dan peralatan perekonomian, maka wajar untuk 

mengasumsikan pengembalian yang kian menurun. Memberikan 10 

komputer kepada setiap pekerja tidak membuat produktivitas sang 

pekerja naik 10 kali lipat. 

Namun penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat 

bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan kian menurun) 

lebih bermanfaat jika K diasumsikan secara lebih luas. Barangkali 

kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang 

ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Jelasnya, ilmu pengetahuan 

adalah input penting dalam produksi perekonomian. Namun demikian, 

dibandingkan dengan model bentuk modal lain, kurang wajar untuk 

mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan memiliki muatan 

pengembalian yang kian menurun. Jika kita menerima pandangan 

bahwa ilmu pengetahuan adalah sejenis modal, maka model 

pertumbuhan endogen dengan asumsi pengembalian modal kostan 

menjadi deskripsi yang lebih mengesankan tentang pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang.  

 

 

2) Model Dua Sektor  
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Meskipun model Y = AK adalah contoh model pertumbuhan 

endogen yang paling sederhana, teori itu berjalan denngan baik. Sebuah 

lini penelitian telah berupaya mengembangkan model dengan lebih dari 

satu sektor produksi untuk memberikan penjelasan yang lebih baik 

tentang kekuatan-kekuatan yang mengelola kemajuan teknologi. Untuk 

melihat apa yang bisa kita pelajari dari model itu kita gunakan sebuah 

contoh. 

Perekonomian memiliki dua sektor, yang bisa kita sebut 

perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi 

barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi serta investasi dalam 

modal fisik. Universitas memproduksi faktor-faktor produksi yang 

disebut ”ilmu pengetahuan” yang kemudian digunakan secara bebas 

oleh kedua sektor. Perekonomian dijelaskan oleh fungsi produksi untuk 

perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan persamaan 

akumulasi modal.  

Y = F [ ,K ( )u-1 ]EL  (fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur) 

DE = g (u) E   (fungsi produksi dalam universitas riset) 

DK = sY - d K  (akumulasi modal) 

di mana u adalah bagian dari angkatan kerja di universitas (dan 1 – u 

adalah bagian dalam perusahaan manufaktur), E  adalah persediaan 

ilmu pengetahuan dan g  adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana 

pertumbuhan ilmu pengtahuan bergantung pada bagian angkatan kerja 
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yang berada di universitas. Seluruh notasi itu bersifat standar. seperti 

biasa, fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan 

memiliki skala pengembalian konstan : jika kita melipatgandakan 

kedua jumlah modal fisik (K) dan jumlah pekerja efektif dalam 

perusahaan manufaktur [ )1( u- ]EL  maka kita melipatgandakan output 

barang dan jasa (Y). 

Model ini adalah sepupu dari model Y = AK. Yang terpenting 

perekonomian ini memiliki pengembalian modal konstan, selama 

modal secara luas didefinisikan meliputi ilmu pengetahuan. Biasanya, 

jika kita melipatgandakan modal fisik K dan ilmu pengetahuan E, maka 

kita melipatkangandakan output kedua sektor dalam perekonomian. 

Akibatnya, seperti model Y = AK model ini mampu menghasilkan 

pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa asumsi pergeseran eksogen 

dalam fungsi produksi. Di sini pertumbuhan yang berkelanjutan itu 

meningkat secara endogen karena penciptaan ilmu pengetahuan di 

universitas tidak pernah surut.  

Namun demikian, pada saat yang sama model ini juga 

merupakan sepupu dari model pertumbuhan Solow. Jika u bagian dari 

angkatan kerja yang berada di universitas dinyatakan konstan, maka 

efisiensi tenaga kerja E tumbuh pada tingkat konstan g(u). Hasil 

pertumbuhan konstan dalam efisiensi tenaga kerja pada tingkat g ini 

adalah sama dengan asumsi yang dibuat dalam model Solow dengan 
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kemajuan teknologi. Lebih jauh, keseluruhan model fungsi produksi 

perusahaan manufaktur dan persamaan akumulasi modal juga merkait 

kembali seluruh model Solow. Akibatnya, untuk setiap nilai tertentu 

dari u, model pertumbuhan endogen ini bekerja seperti halnya model 

Solow. 

Ada dua variabel keputusan penting dalam model ini. Seperti 

dalam model Solow, bagian output yang digunakan untuk tabungan dan 

investasi, s, menentukan persediaan modal fisik pada kondisi mapan. 

Selain itu, bagian tenaga kerja yang berada di universitas, u, 

menentukan pertumbuhan persediaan ilmu pengetahuan. baik s maupun 

u mempengaruhi tingkat pendapatan, meskipun hanya u yang 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan pada kondisi mapan. 

Jadi, model pertumbuhan endogen ini mengambil langkah kecil dengan 

tujuan menunjukkan keputusan keputusan kemasyarakatan mana yang 

menentukan tingkat perubahan teknologi. 

B. PMA dan PMDN 

Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih 

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

atau pembentukan modal. Dengan demikian dalam makroekonomi pengertian 

investasi atau akumulasi modal adalah berbeda dengan modal. Dalam penelitian 

ini investasi yanng dimaksud investasi swasta atau PMA dan PMDN. 
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PMDN menurut BKPM adalah modal dalam negeri diartikan sebagai 

sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat digunakan dalam 

pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat 

Indonesia termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak atau tidak bergerak) yang 

dapat disisihkan untuk menjalankan usaha (BKPM, 2002:17). Dari pengertian 

tersebut, contoh dari kekayaan termaksud yaitu tanah, bangunan, sumber daya 

alam dan lain-lain yang dimiliki negara maupun swasta.  

 PMA atau investasi asing merupakan invetasi yang dilakukan oleh para 

pemilik modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari 

usaha yang dilakukan. Menurut Mudrajad Kuncoro (2000:215) PMA merupakan 

salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional di samping ekspor, 

tabungan domestik dan bantuan luar negeri. 

Keuntungan adanya modal asing yaitu berupa diolahnya sumber daya alam 

kita, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatnya penerimaan negara dari 

sumber pajak, serta adanya alih teknologi. Bagi pemilik modal keuntungan mereka 

berupa dividen atau hasil usaha (Suparmoko dan Irawan ( 1996: 87-88)). 

Pengertian PMA dari tinjauan dan pembahasan UU penanaman modal dan 

kredit luar negeri : 

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa 

Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan 

perusahaan di Indonesia. 
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2. Alat-Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan 

bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, 

selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia. 

3. Bagian dari hasil perusahaan yang didasarkan UU ini diperkenankan 

ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. 

Pengertian PMA diatas adalah penggunaan dari modal asing untuk 

menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung 

menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. 

Peranan PMA dalam pembangunan adalah : 

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 

mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan 

struktur produksi dan perdagangan. 

3. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana. ( Mudrajad 

Kuncoro, 1997 : 212 ) 

Untuk PMA dari segi ekonomi dianjurkan berada dalam keadaan sebagai 

berikut : 

1. Pemilik modal asing mau menginvestasikan modalnya pada proyek-proyek 

besar. 

2. Pemerintah dalam menerima kredit PMA harus benar-benar menggunakan 

kredit untuk proyek-proyek yang bisa membangun tabungan dan kapital lebih 

lanjut. 
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3. Kreditur berkemauan baik untuk mendidik dalam keahlian manajerial, teknik, 

dan finansial. 

Penggunaan modal baik PMDN maupun PMA digunakan bagi usaha-usaha 

yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Investasi tersebut 

dilakukan secara langsung. Yakni melalui pembelian-pembelian obligasi, surat-

surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang 

dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito-deposito dan tabungan yang berjangka 

panjang sekurang-kurangnya satu tahun.  

C. Teori Ekspor 

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan 

barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan 

yang berlaku. Ekspor merupakan nilai semua barang dan jasa yang dijual oleh 

sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, ongkos 

pengapalan, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. (Bambang Triyoso, 

1984).  

Fungsi penting adalah mengatasi masalah  terbatasnya pasar di dalam 

negeri. Perkembangan ekspor akan menggalakkan perkembangan sektor dalam 

negeri karena :  

a. Beberapa fasilitas yang digunakan untuk memperlancar kegiatan ekspor, 

seperti pengembangan sistem komunikasi, jaringan pengangkutan dan fasilitas 

latihan atau pendidikan, dapat digunakan oleh sektor dalam negeri.  
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b. Dengan menarik tenaga kerja dari sektor dalam negeri, sektor ekspor akan 

mendorong sektor dalam negeri untuk menciptakan inovasi yang bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas. (Sadono Sukirno,1985 : 310)  

Peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi menurut ahli ekonomi 

klasik, terutama David Ricardo, mengemukakan pendapatnya bahwa perdagangan 

luar negeri melalui ekspor memberikan sumbangan yang pada akhirnya dapat 

mempercepat perkembangan ekonomi suatu negara. (Sadono Sukirno, 1985 : 224-

225)  

Adapun sumbangan penting dari kegiatan luar negeri melalui ekspor dalam 

pembangunan ekonomi meliputi : (Sadono Sukirno, 1985 : 225)  

1. Pada suatu negara yang sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, maka 

perdagangan luar negeri memungkinkan negara untuk mencapai tingkat 

konsumsi yang lebih tinggi daripada yang mungkin dicapai tanpa adanya 

kegiatan ekspor.  

2. Suatu negara dapat memperluas pasar dan hasil-hasil produksi nasional.  

3. Suatu negara dapat menggunakan teknologi yang berasal dari luar negeri.  

Para ahli ekonomi sesudah mazhab klasik berpendapat, bahwa salah satu 

fungsi dari ekspor adalah untuk mengatasi terbatasnya permintaan pasar dalam 

negeri. Perkembangan ekspor akan menggalakkan perkembangan sektor 

pendukung lainnya di dalam negeri karena akan menciptakan permintaan atas 

barang yang dihasilkan di dalam negeri, yang akhirnya ekspor dapat 

memperlancar perkembangan ekonomi. Dengan perdagangan luar negeri melalui 

ekspor, maka pendapatan masyarakat khususnya produsen dan orang-orang yang 
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kegiatannya di sektor luar negeri akan bertambah. Makin cepat perkembangan 

perdagangan luar negeri makin cepat pula pendapatan masyarakat bertambah.  

Pengaruh secara tidak langsung dari adanya perdagangan luar negeri 

adalah penghasilan devisa. Semakin ekspor berkembang, semakin besar 

penghasilan devisa yang diterima oleh negara. Ini berarti terjadi arus modal 

(capital flow) dari luar negeri ke dalam negeri yang tentu saja menguntungkan 

bagi suatu negara yang memerlukan tambahan modal untuk pembangunan yang 

pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Ketika prosentase ekspor terhadap PDB semakin meningkat, maka harus 

dibuat strategi ekspor yang dapat memberikan peluang untuk lestarinya status 

komoditi ekspor sebagai market leader. Empat alternatif strategi ekspor lazim 

dikenal dengan Four Generic Internasional Strategies, yaitu : (H. Halwani dan P. 

Tjiptoherijanto, 1993 : 64-65)  

1. Dynamic High Technology Strategy (DHTS). Yaitu strategi yang dapat 

memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader melalui 

inovasi tekhnologi yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus.  

2. Low of Stable Technology Strategy (LSTS). Strategi ini memberikan peluang 

kepada perubahaan untuk menjadi market leadaer karena kemampuan 

memelihara brand identity economic of scale, manufacturing know how, 

standar produksi, dan penyadiaan suku cadang yang terdapat secara global. 

Kalau dilihat prasyaratan strateginya, sebenarnya yang diperlukan oleh 

perusahaan adalah bagaimana dapat memelihara citra perusahaan dan reputasi 

bisnisnya.  
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3. Advanced Management Skill Strategy (AMSS), yaitu strategi yang dapat 

memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader karena 

kemampuannya menerapkan manajemen yang tepat, khususnya dalam hal 

pemasaran dan koordinasi. Untuk itu, perusahaan harus memiliki perencanaan 

yang baik dalam bidang manajemen pemasaran, keuangan, dan organisasi.  

4. Production Market Rationalization Strategy (PMRS), yaitu strategi yang dapat 

memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market lader karena 

kemampuannya menekan biaya produksi melalui pendakatan lokasi. Artinya 

adalah bahwa lokasi perusahaan relatif “dekat” dengan pasar modal sehingga 

mampu menekan handling cost, seperti biaya pengangkutan penyimpanan. 

Untuk melakukan strategi itu, komoditinya harus memiliki karakteristik, antara 

lain bernilai tinggi dan tidak memakan tempat yang luas, sehingga dapat 

menekan biaya penyimpanan dan pengangkutan.  

Kebijaksanaan perdagangan internasional dibidang ekspor harus terus 

dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan ini diartikan sebagai tindakan dan 

peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta 

kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara.  

Kebijaksanaan perdagangan internasional dibidang ekspor dikelompokan 

menjadi dua macam kebijakan, yaitu : (Hady Hamdi, 2000 : 63-64)  

a. Kebijakan ekspor dalam negeri  

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



 xlviii 

1. Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, 

pengambalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor untuk barang-barang 

ekspor tertentu.  

2. Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan 

ekspor barang-barang tertentu.  

3. Penetepan prosedur / tata laksana ekspor yang relatif mudah.  

4. Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor.  

5. Pembentukan organisasi eksportir.  

6. Pembentukan kelembagaan seperti bounded warehouse, bounded island 

Batam, export processing zone, dan lain-lain.  

b. Kebijaksanaan ekspor luar negeri  

1. Pembentukan International Trade Promotion Centre(ITPC) di berbagai 

negara, seperti Jepang, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain.  

2. Pemanfaatan General System of Preferency (GSP), yaitu fasilitas 

keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang 

manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang.  

3. Menjadi anggota Commodity Association of Producer (GSP), seperti 

OPEC.  

4. Menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Consumer, 

seperti ICO (International Coffe Organization), MFA (Multifibre 

Agreement), dan lain-lain.  

D. Kredit Perbankan 

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



 xlix

Pengertian kredit perbankan adalah kredit yang diberikan oleh bank 

pemerintah ataupun bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian 

kebutuhan pembiayaan dan atau kredit dari bank kepada individu atau perorangan 

untuk membiayai pembelian barang-barang konsumsi tahan lama secara langsung 

( Farid Wijaya dan Sutatwo Hadiwegena, 1991:154 ). 

Macam kredit dapat dibedakan menurut lembaga pemberi dan penerima 

kredit, yaitu : 

1. Kredit perbankan kepada masyarakat yaitu kredit yang diberikan oleh bank 

pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha, atau kredit dari bank kepada 

individu untuk membiayai produksi atau konsumsi. 

2. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank 

pemerintah atau bank swasta yang digunakan sebagai dana untuk membiayai 

kegiatan perkreditan. Selain itu ada kredit likuiditas darurat dan khusus. Kredit 

likuiditas darurat yaitu likuiditas yang diberikan bank sentral kepada bank-

bank apabila mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya baik karena 

faktor ekstern maupun intern. Kredit likuiditas khusus diberikan dalam 

hubungannya dengan kesulitan-kesulitan likuiditas karena faktor intern. 

3. Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada 

lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia 

memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka program pengadaan 

pangan. 
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Tujuan kredit yanng diberikan oleh suatu bank khususnya bank pemerintah 

yang mengemban tugas sebagai Agen of Development adalah sebagai berikut ( 

Thomas Suyatno, 1990:12) : 

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan. 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 

menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.  

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya 

Fungsi kredit perbankan dalam pengembangan perekonomian dan 

perdagangan antara lain : 

1. Meningkatkan daya guna uang. 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang. 

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

5. Meningkatkan kegairahan usaha. 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

7. Meningkatkan hubungan internasional dengan negara maju, mempunyai 

cadangan devisa dan tabungan yang tinggi. 

E. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Suyatno (2003) 

Penelitian yang dilakukan Suyatno dengan judul ”Hutang Luar Negeri, 

Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor Dan Peranannya Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1975-2000” dengan Metode dalam 

penelitian yang digunakan anaisis regresi berganda Ordinary Least Square 

atau OLS berkesimpulan bahwa variabel Penanaman Modal Asing 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun ekspor 

berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kustituanto dan Istikomah(1999) 

Penelitian ini berjudul “Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia “. Penelitian ini menganalisis 

peranan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan model dasar bahwa pertumbuhan 

ekonomi dipengaruhi oleh penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan 

tabungan domestik. 

Metode estimasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi dengan model dinamis, yaitu dengan menggunakan uji kointegrasi dan 

uji model koreksi kesalahan (error correction model). Hasil penelitian tersebut 

adalah bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang investasi asing 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan  

faktor risk country yaitu pasar domestik yang kecil sehingga menyebabkan rate 
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of return dari modal rendah dan kurang tersedianya fasilitas pendukung, seperti 

transportasi, tenaga kerja terampil, dan teknologi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alkadri  

Penelitian ini berjudul berjudul “Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia Selama 1969-1996”. Model yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan perluasan model yang telah dikembangkan oleh Harrod-Domar dan 

Rana Dowling. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aliran neto 

utang luar negeri pemerintah, aliran utang luar negeri swasta, realisasi 

investasi swasta asing, investasi swasta domestik yang disetujui, ekspor 

barang, impor barang, tabungan pemerintah, tabungan swasta, penerimaan 

pajak, pengeluaran pemerintah, tingkat pertumbuhan angkatan kerja.  

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan regresi dengan metode 

koreksi kesalahan (ECM). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ekspor 

barang (migas dan migas) menjadi kunci utama sumber lpertumbuhan 

ekonomi Indonesia selama tahun 1969-1996. Variabel lainnya yang 

berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia adalah tabungan 

pemerintah, tabungan swasta, investasi domestik (PMDN), dan pajak. Utang 

luar negeri pemerintah, utang luar negeri swasta dan investasi asing berdasar 

penelitian ini tidak dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

begitu juga dengan pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Oki Mardina Aji  
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Penelitian yang dilakukan Oki Mardina Aji deng judul ”Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Di Indonesia 

Periode Tahun 1984-2004” berkesimpulan bahwa Investasi, total ekspor, 

tenaga kerja secara bersama berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan hutang luar negeri berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini 

berarti bahwa kenaikan investasi, ekspor, dan tenaga kerja akan 

mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sementara kenaikan 

hutang luar negeri mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan Tri Sunu 

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan Tri Sunu dengan judul 

”Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, 

Ekspor Dan Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 

Tahun 1985-2001” dengan analisis Parsial Adjustment Model (PAM) 

Berkesimpulan bahwa Penanaman Modal Asing Ekspor dan Kredit Perbankan 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan Penanaman 

Modal Dalam Negeri walaupun memberikan Pengaruh yang Positif tetapi tidak 

signifikan dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah.  

F. Kerangka Pemikiran 
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Perhitungan output nasional atau PDB sangat diperlukan dalam teori 

maupun kebijakan makroekonomi. Pengukuran tersebut bermanfaat untuk 

menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan 

ekonomi dan pengangguran, serta ukuran dan faktor-faktor penentu inflasi. 

Dengan adanya data pertumbuhan ekonomi membantu para pembuat kebijakan 

untuk menjalankan perekonomian menuju sasaran atau target yang telah 

ditetapkan (Samoelson dan Nordhaus, 1992). 

Singkatnya data pertumbuhan ekonomi adalah sangat penting karena 

menyediakan landasan dalam melakukan pengukuran kinerja perekonomian, 

peramalan ekonomi dan penyusunan berbagai kebijakan makroekonomi terutama 

yang terkait dengan kebijakan publik.  

Inovasi memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru, sehingga 

akan mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kegiatan ekonomi 

masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pendapatan nasional dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Investasi terjadi  apabila sebagian dari 

pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar 

output / pendapatan di kemudian hari. Investasi yang berasal dari dalam negeri 

disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedang investasi yang 

diperoleh dari pihak asing disebut Penanaman Modal Asing ( PMA). 

Ekspor akan memberikan efek yang positif pada kegiatan ekonomi negara 

pengekspor, karena merupakan pengeluaran penduduk ke negara lain atas barang-

barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga akan menambah 

pendapatan negara pengekspor. 
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Dana masyarakat yang disimpan di bank berdampak positif dalam 

pembangunan. Karena dana-dana tersebut diputar oleh pihak bank dalam bentuk 

pinjaman yang diberikan oleh investor guna kegiatan produksi. 

Untuk lebih memudahkan dalam proses analisis permasalahan yang telah 

dikemukakan ada 4 variabel yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia. Keempat variabel tersebut adalah PMA, PMDN, Ekspor Total dan 

Kredit Perbankan.  

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. 

Dari perumusan masalah yang telah disusun di muka, maka dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Penanaman modal asing (PMA) diduga berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang. 

PMA 

PMDN 

Ekspor Total 

Kredit perbankan 

Pertumbuhan 
Ekonomi 
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2. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) diduga berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang.  

3. Ekspor total diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi  di 

Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

4. Kredit Perbankan diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing 
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(PMA), ekspor total dan kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia di Indonesia tahun 1970-2008. Pokok-pokok pikiran yang ada, 

didasarkan pada teori, penggalian data dan referensi dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian. 

B. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif sedang aspek yang diteliti 

adalah aspek ekonomi yang berpengaruh dengan besarnya pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia dengan model koreksi kesalahan (ECM). Variabel-variabel yang 

diteliti adalah penanaman modal Asing (PMA), penanaman modal dalam negeri 

(PMDN), ekspor total dan kredit perbankan. Data yang digunakan berupa data 

runtut waktu (time series) tahunan. Periode penelitian adalah selama tahun 1970-

2008, sehingga akan diperoleh 39 data time series 

C. Jenis dan Sumber data  

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder time series, data yang 

diperoleh dari IFS, studi kepustakaan Laporan Tahunan Bank Indonesia dan 

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia publikasi Bank Indonesia mengenai 

pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam 

negeri (PMDN), ekspor total dan Kredit Perbankan yang terjadi di Indonesia dan 

data yang digunakan adalah data tahunan.  

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel dependen  
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah 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). Pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dapat dilihat dari nilai pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional adalah 

nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 

kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Data pertumbuhan ekonomi ini 

merupakan data Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 1993 yang 

diperoleh dari data laju pertumbuhan ekonomi tujuh negara industri utama dan 

beberapa negara Asia dalam statistik ekonomi keuangan Indonesia, Bank 

Indonesia beberapa edisi. Satuan pengukuran variabel pertumbuhan ekonomi 

ini adalah persen (%). 

 

 

 

 

2. Variabel Independen  

a. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) adalah investasi dalam negeri 

yang dananya diakumulasi dari sumber-sumber dalam negeri yang 

dinyatakan dalam milyar rupiah . 
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b. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi dari proyek yang 

dananya ditanggung invstor dari luar negeri yang dinyatakan dalam juta 

dolar kemudian diubah dalam milyar rupiah dengan mengalikan nilai kurs 

rupiah terhadap dolar. 

c. Ekspor adalah barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dijual atau 

dipakai oleh penduduk luar negeri. Oleh karena itu, ekspor merupakan 

tambahan bagi pendapatan nasional seperti halnya investasi. Dalam 

penelitian ini nilai ekspor yang digunakan adalah nilai ekspor total 

Indonesia ke luar negeri dan dinyatakan dalam milyar rupiah.. 

d. Kredit Perbankan adalah besarnya jumlah kredit yang disalurkan 

perbankan kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan 

pembiayaan dan atau kepada individu untuk membiayai pembelian barang-

barang konsumsi tahan lama secara langsung yang dinyatakan dalam 

milyar rupiah. 

E. Metode Analisis Data 

1. Spesifikasi Dan Pemilihan Model 

Analisis data digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh indikator makroekonomi yang diwakili oleh 

PMA, PMDN, ekspor total dan kredit perbankan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Error Correction Model 

(ECM) untuk mengetahui perubahan pembentukan pertumbuhan ekonomi di 
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Indonesia sebagai akibat perubahan variabel-variabel independen yang 

mempengaruhinya. 

a. Uji Pemilihan Model 

Dalam penelitian empiris, sebaiknya model yang akan digunakan 

diuji terlebih dahulu, apakah sebaiknya menggunakan bentuk linear atau 

log-linear. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemilihan 

bentuk fungsi model empirik antara lain metode transformasi Box-Cox, 

metode yang dikembangkan MacKinnon, White, dan Davidson atau lebih 

dikenal dengan MWD test, metode Bara dan McAleer atau dikenal dengan 

B-M test dan metode yang dikembangkan Zarembaka (Modul 

Laboratorium Ekonometrika, 2003:40).  

Penelitian ini akan menggunakan metode yang dikembangkan oleh 

MacKinnon, White, dan Davidson (MWD test) untuk memilih bentuk 

fungsi model empirik. Untuk dapat mengaplikasikan MWD test ini 

pertama-tama kita membuat dua model regresi dengan asumsi: 

 

 

 

Model regresi 1: ECM Linear Berganda 
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DGPDBt =  c0 + c1 DPMAt + c2 PMAt-1 + c3 DPMDNt + c4 PMDNt-1  + 

c5 DEKSP0Rt + c6 EKSPORt-1 + c7 DKREDITt + c8 

KREDITt-1+c9ECT....................................................(3.1) 

Model regresi 2: ECM Log-Linear 

DLGPDB t=  c0 + c1 DLPMAt + c2 LPMAt-1 + c3 DLPMDNt + c4 

LPMDNt-1 + c5 DLEKSPORt + c6 LEKSPORt-1 + c7 

DLKREDITt + c8 LKREDITt-1 + c9 ECT ...........  (3.2) 

Dari persamaan (3.1) dan (3.2) di atas selanjutnya kita menerapkan 

MWD test. Untuk menerapkan uji tersebut ada enam langkah yang perlu 

dilakukan, yaitu: 

1) Melakukan regresi terhadap persamaan (3.1) kemudian kita dapatkan 

nilai fitted dari GPDB dan kita namai dengan GPDBF. 

2) Melakukan regresi terhadap persamaan (3.2) kemudian kita dapatkan 

nilai fitted dari LGPDBdan kita namai dengan LGPDBF. 

3) Mencari nilai Z1 dengan cara mengurangkan nilai log dari GPDBF 

dengan LGPDBF. 

4) Mencari nilai Z2 dengan cara mengurangkan nilai antilog dari 

LGPDBF dengan GPDBF. 

5) Melakukan regresi dengan persamaan (3.1) dengan menambahkan 

variabel Z1 sebagai variabel penjelas. 
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DGPDBt =    c0 + c1 DPMAt + c2 PMAt-1 + c3 DPMDNt + c4 PMDNt-1  

+ c5 DEKSPORt + c6 EKSPORt-1 + c7 DKREDITt + c8 

KREDITt-1 + c9 ECT + Z1 .................................   (3.3) 

Bila Z1 signifikan secara statistik maka kita menolak model yang benar 

adalah linear atau dengan kata lain model yang benar adalah log-linear. 

6) Melakukan regresi dengan persamaan (3.2) dengan menambahkan 

variabel Z2 sebagai variabel penjelas. 

DLGPDBt=   c0 + c1 DLPMAt + c2 LPMAt-1 + c3 DLPMDNt + c4 

LPMDNt-1 + c5 DLEKSPORt + c6 LEKSPORt-1 + c7 

DLKREDITt + c8 LKREDITt-1 + c9 ECT + Z2  .  (3.4) 

Bila Z2 signifikan secara statistik maka kita menolak model yang benar 

adalah log-linear atau dengan kata lain model yang benar adalah linear. 

b. Uji Stasioneritas 

Asumsi yang harus dipenuhi dalam model koreksi kesalahan (Error 

Correction Model, ECM) adalah semua variabel bersifat stasioner. 

Keadaan stasioner adalah apabila suatu data runtut waktu memiliki rata-

rata dan memiliki kecenderungan bergerak menuju rata-rata (Kennedy 

dalam Kuncoro, 2004: 170).  

Uji kestasioneran data dapat dilakukan melalui pengujian terhadap 

ada tidaknya akar unit (unit root) dalam variabel. Adanya akar unit (unit 

root) akan menghasilkan persamaan regresi lancung (spurious regression). 

Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi persamaan regresi lancung 

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



 lxiii 

adalah dengan melakukan diferensiasi atas variabel endogen dan 

eksogennya, sehingga diperoleh variabel yang stasioner dengan derajat 

I(d).  

Kestasioneran data melalui pendiferensialan belum cukup, kita 

perlu mempertimbangkan keberadaan hubungan jangka panjang dan jangka 

pendek dalam model. Pendeteksian keberadaan kointegrasi ini dapat 

dilakukan dengan metode Johansen atau Engel-Granger. Jika variabel-

variabel tidak terkointegrasi, kita dapat menerapkan VAR standar yang 

hasilnya akan identik dengan OLS, setelah memastikan variabel tersebut 

sudah stasioner pada derajat (ordo) yang sama. Jika pengujian 

membuktikan terdapat vektor kointegrasi, maka kita akan menerapkan 

ECM untuk single equation atau VECM untuk system equation (Irawan, 

2005). 

1) Uji Akar-akar Unit (Unit Roots Test) 

Uji ini digunakan untuk mendeteksi stasioneritas suatu data. 

Keadaan stasioner diperlukan untuk dapat membentuk persamaan 

yang mampu menggambarkan keadaan variabel di masa lalu dan di 

masa yang akan datang.  

Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk melakukan uji 

akar unit. Pengujian tersebut antara lain dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Dickey-Fuller (DF), uji Augmented Dickey-Fuller 

(ADF), dan uji PP (Phillips-Perron). Pengujian akar-akar unit pada 
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penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan uji Dickey-Fuller 

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

 

 

2) Uji Derajat Integrasi (Degree of Integration Test) 

Apabila data yang diamati pada uji akar-akar unit ternyata tidak 

stasioner maka perlu dilakukan uji derajat intergrasi. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui pada derajat atau orde keberapa data 

yang diamati akan stasioner. Data runtut waktu dikatakan berintegrasi 

pada derajat d atau I(d) jika data tersebut perlu dideferensi sebanyak 

d kali untuk dapat menjadi data yang stasioner.  

c. Uji Kointegrasi (Cointegrating Test) 

Setelah uji stasioneritas melalui uji akar-akar unit dipenuhi dan uji 

derajat integrasi dipenuhi atau data telah mempunyai derajat integrasi 

yang sama, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah residual regresi yang 

dihasilkan stasioner atau tidak. Apabila data tersebut terkointegrasi, maka 

terdapat hubungan jangka panjang antarvariabel.  

Uji statistik yang sering dipakai dalam uji kointegrasi adalah uji 

CRDW (Cointegration-Regression Durbin Watson), uji DF (Dickey 

Fuller) dan uji ADF (Augmented Dickey-Fuller). Namun, dalam 
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penelitian ini digunakan metode Engel-Granger untuk uji kointegrasi 

dengan memakai uji DF dan ADF. 

d. Analisis Error Correction Model (ECM) 

1) Regresi Linier deret Waktu 

Dalam analisis ekonometrika, pemilihan model merupakan 

salah satu langkah penting disamping pembentukan model teoritis dan 

model yang dapat ditaksir, estimasi, pengujian hipotesis, peramalan 

dan analisis mengenai implikasi kebijakan dari model tersebut terlebih 

lagi jika analisis dikaitkan dengan pembentukan model dinamis yang 

perumusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Spesifikasi model dinamik merupakan suatu hal yang penting 

dalam pembentukan model ekonomi dan analisis yang menyertainya. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar analisis ekonomi berkaitan dengan 

analisis deret waktu (time series) yang sering diwujudkan dengan 

hubungan antara perubahan suatu besaran ekonomi dan kebijakan 

ekonomi pada suatu waktu serta pengaruhnya terhadap gejala dan 

perilaku ekonomi di saat yang lain. Hubungan semacam ini telah 

banyak dicoba untuk dirumuskan dalam model linier dinamik (MLD). 

Pada dasarnya spesifikasi MLD lebih ditekankan pada struktur 

dinamik hubungan jangka pendek (short run) antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Sedangkan teori ekonomi tidak terlalu 

banyak menggambarkan tentang model dinamik (jangka pendek), tetapi 
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lebih memusatkan pada hubungan variabel dalam keseimbangan jangka 

panjang. Hal ini disebabkan perilaku jangka panjang akan selalu 

terfokus pada sifat jangka panjang. 

Di lain pihak banyak peneliti yang sudah puas dengan nilai R² 

yang tinggi dan kurang tanggap pada uji asumsi klasik 

(multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) dari alat 

analisis yang digunakan. Padahal R² yang tinggi hanyalah satu kriteria 

dipilihnya suatu persamaan regresi, namun bukan syarat utama dalam 

pemilihan model. Pada dasarnya R² yang tinggi dari hasil regresi atau 

estimasi tersebut adalah hasil regresi yang menyesatkan (spurious 

regression). 

Sehubungan dengan masalah diatas dan seiring dengan 

perkembangan metode ekonometrika, terdapat 2 metode yang dapat 

digunakan untuk menghindari regresi yang menyesatkan. Metode 

pertama adalah uji stasionaritas data yaitu dengan pembentukan model 

linier dinamik seperti model penyesuaian parsial (PAM), model koreksi 

kesalahan (ECM), model koreksi kesalahan Engle-Granger (EG-ECM) 

dan model koreksi kesalahan Insukindro (I-ECM). Kedua dengan 

menggunakan uji stasionaritas data dan atau menggunakan pendekatan 

kointegrasi (cointegration approach), dimana pendekatan ini pada 

dasarnya merupakan uji terhadap teori dan merupakan bagian penting 

dalam perumusan estimasi MLD.  

2)  Pemilihan model Koreksi Kesalahan (ECM) 
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Pemilihan terhadap ECM didasarkan pada pertimbangan bahwa 

data yang dianalisis adalah deret waktu (time series). Alat analisis ini 

menjadi lebih relevan jika variabel (data) yang digunakan sebagai 

penentu variabel dependen kebanyakan bersifat tidak stasioner, sebab 

salah satu persyaratan penting untuk mengaplikasi model regresi adalah 

dipenuhinya asumsi atau sifat data yang stasioner / normal / stabil dari 

variabel pembentuk persamaan regresi.  

Jika analisis regresi terhadap data deret waktu yang tidak 

stasioner dipaksakan, maka akibat yang akan timbul antara lain akan 

diperoleh koefisien regresi penaksir yang tidak efisien, peramalan 

berdasarkan persamaan regresi tersebut akan menyimpang serta uji 

baku yang umum untuk berkoefisien regresi menjadi tidak valid lagi 

(Insukindro, 1992:60 dalam Mulyanto, 1992:2). Lebih jauh disebutkan 

pula bahwa penyimpangan terhadap stasioner mengakibatkan prosedur 

pengujian hipotesis yang konvensional yang didasarkan pada uji t, uji 

F, uji chi square (R²) serta berbagai bentuk uji lain tidak valid atau akan 

didapat hasil yang menyesatkan (Gujarati, 1997:707-709). Salah satu 

alternatif untuk memecahkan masalah variabel deret waktu yang 

mempunyai sifat non stasioner adalah dengan menggunakan beda 

pertama (first difference) dari masing-masing variabel, untuk model 

regresi yang dirumuskan. Transformasi ini biasanya menghasilkan sifat 

yang stasioner (Piazolo, 1995:118 dalam Mulyanto, 1999:76). 
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Dengan berbagai kelemahan yang terdapat pada variabel 

ekonomi deret waktu yang kebanyakan mempunyai sifat yang non 

stasioner, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan model 

koreksi kesalahan (Error Corection Model atau ECM). Sebelum 

melakukan estimasi dengan menggunakan ECM, maka dilakukan uji 

akar-akar unit dan uji derajat integrasi untuk mengetahui apakah data 

deret waktu yang digunakan stasioner atau tidak. Kemudian setelah 

variabel-variabel yang diamati memiliki derajat integrasi yang sama 

maka dilakukan estimasi regresi kointegrasi. Jika hasil uji tersebut 

memberikan hasil yang stasioner, dapat diputuskan bahwa model 

dinamik yang cocok adalah ECM (Kusumastuti, 1996:283 dalam 

Mulyanto, 1999:88). 

3) Keunggulan Pendekatan Error Corection Model (ECM) 

  Secara umum dapat dikatakan bahwa ECM sering dipandang 

sebagai salah satu model dinamik yang sangat populer dan banyak 

diterapkan dalam studi empiris, terutama sejak kegagalan model 

penyesuaian parsial (PAM) pada tahun 70’an dalam menjelaskan 

perilaku dinamik permintaan uang serta munculnya pendekatan 

kointegrasi dalam analisis ekonomi deret waktu. 

ECM relatif lebih unggul jika dibandingkan dengan PAM, 

misalnya karena kemampuan yang dimiliki ECM dalam mencakup 

lebih banyak variabel untuk menganalisis fenomena jangka pendek dan 

jangka panjang, kemudian dapat mengkaji konsisten tidaknya model 
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empiris dengan teori ekonometrika, serta dalam upaya mencari 

pemecahan mengenai persoalan variabel deret waktu yang tidak 

stasioner dan regresi yang menyesatkan pada analisis ekonometrika. 

 Selain itu ECM dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa 

pelaku ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan dalam konteks 

bahwa fenomena yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu 

sama dengan kenyataan sehingga penting untuk melakukan 

penyesuaian sebagai akibat adanya perbedaan fenomena aktual yang 

dihadapi antar waktu. Terakhir dengan menggunakan ECM dapat 

dianalisis secara teoritis dan empiris model yang dihasilkan konsisten 

dengan teori atau tidak. 

4) Penurunan Error Correction Model (ECM) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau model koreksi 

kesalahan (Error Correction Model, ECM). Metode ini dikembangkan 

oleh Engel dan Granger pada tahun 1987.  Error Correction Model 

(ECM) adalah suatu regresi tunggal yang menghubungkan diferensi 

pertama pada variabel bebas (Dyt) dan tingkatan variabel yang 

dimundurkan (lagged level variable = Xt-1) untuk semua variabel 

dalam model. Keuntungan menggunakan model ECM ini terletak pada 

kemungkinan membedakan antara pola keseimbangan jangka panjang 

dan faktor jangka pendek. Selain itu ECM juga menghindari 

permasalahan regresi lancung (spurious regression) akibat data yang 
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tidak stasioner yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang 

menyesatkan.  

Menurut Insukindro (1999: 2), ECM memiliki kemampuan 

dalam meliput lebih banyak variabel dalam menganalisis fenomena 

ekonomi jangka pendek dan jangka panjang dan mengkaji konsisten 

tidaknya model empirik dengan teori ekonomi, serta dalam usaha 

mencari pemecahan terhadap persoalan variabel time series yang tidak 

stasioner (non stationary) dan regresi lancung (spurious regression) 

atau korelasi lancung (spurious correlation) dalam analisis 

ekonometrika. Selain itu ECM dapat pula dipakai untuk menjelaskan 

mengapa pelaku ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan 

(disequilibrium) dalam hal bahwa fenomena yang diinginkan (desired) 

pelaku ekonomi belum tentu sama dengan kenyataan yang terjadi. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penyesuaian (adjustment) akibat dari adanya 

fenomena aktual (actual) yang terjadi antar waktu. Dengan 

menggunakan ECM, dapat pula dianalisis secara teoritik dan empirik 

apakah model yang dihasilkan sesuai dengan teori atau tidak. 

Model ECM untuk penelitian ini mengacu pada model yang 

dikembangkan oleh Domowitz-Elbadawi (1987) yang diturunkan dari 

fungsi biaya kuadrat tunggal (single period quadratic cost function). 

Adapun tahapan penurunan persamaan Error Correction Model dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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a) Membuat hubungan persamaan dasar untuk menggambarkan 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi (RPDB) dan tingkat 

Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN), Ekspor Total dan Kredit Perbankan.  

GPDB*t  =  α0 + α 1 PMAt + α 2PMDNt + α 3 EKSP0Rt + α 4 

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

Keterangan: 

GPDB* t   : Pertumbuhan Ekonomi  yang diharapkan pada tahun t  

PMA t   : Penanaman Modal Asing pada tahun t  

PMDN t   : Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun t 

EKSPORt  : Ekspor  pada tahun t 

KREDIT t  : Kredit Perbankan  pada tahun t 

b) Membentuk fungsi biaya dalam formulasi ECM. Fungsi biaya tersebut 

mengacu pada fungsi biaya kuadrat tunggal Domowitz-Elbadawi 

(Insukindro, 1999: 5) yang dirumuskan sebagai berikut:  

Ct = e1 (Xt – Xt
*)2 +  e2  [(1 – B) Xt – ft  (1 – B) Zt ]

2 .............  (3.6) 

Keterangan: 

C t
    : Biaya yang dihadapi oleh pelaku 

ekonomi 

e1 (Xt – Xt
*)2 : Biaya ketidakseimbangan 

e2 [(1- B) Xt – ft  (1 – B) Zt ]
2  : Biaya penyesuaian  
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B  : backward-lag operator (t–1) 

Zt  : vektor variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi.  

Dimana Zt = f (PMAt, PMDNt, EKSPORt, KREDITt) 

ft  : vektor deret yang memberi bobot pada Zt 

c) Meminimasi fungsi biaya kuadrat tunggal persamaan (3.6) terhadap 

variabel GPDBt sehingga didapatkan: 

Minimum C t à 
t

t

dPDB

dC
= 0  .................................................  (3.7) 

2e1 (GPDBt – GPDBt
*)+ 2e2 [(1 – B) GPDBt  - ft  (1 – B) Zt ]= 0 

e1 (GPDBt  - GPDBt
*) + e2 [(1 – B) GPDBt – ft (1 – B) Zt ] = 0 

e1 GPDBt – e1 GPDBt
* + e2 GPDBt – e2 BGPDBt  - e2 ft  (1- B) Zt = 0  

e1 GPDBt + e2 GPDBt  = e1GPDBt
* + e2BGPDBt + e2 ft  (1 – B) Zt 

(e1+ e2) GPDBt  = e1GPDBt
* + e2BGPDBt + e2 ft  (1- B) Zt 

GPDBt = (
21

1

ee
e
+

)PDBt
*+(

21

2

ee
e
+

)BPDBt+ (
21

2

ee
e
+

) ft (1 – B)Zt  

Persamaan di atas identik dengan:  

GPDBt = eGPDBt
* + (1- e) BGPDBt + (1 - e ) ft (1- B) Zt   ..  (3.8) 

Dimana  

e  = e1 / (e1 + e2 ) 

(1-e) = e2 / (e1 + e2 ) 

GPDBt  : GPDB aktual pada tahun t 

GPDB t
* : GPDB yang diharapkan pada tahun t 

BGPDBt : GPDBt – GPDBt-1 
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d) Melakukan substitusi persamaan (3.5) serta fungsi Zt = f (PMAt, 

PMDNt, EKSPORt, KREDITt) ke dalam persamaan (3.8) sehingga akan 

didapatkan persamaan: 

GPDBt= e (α0 + α1 PMAt + α2PMDNt + α 3 EKSPORt + α4 KREDITt) + 

(1- e) BGPDBt + (1 - e)ft (1- B) (PMAt, PMDNt, EKSPORt, 

KREDITt)  

GPDBt= α0e + α1e PMAt + α2e PMDNt + α3e EKSPORt + α4e 

KREDITt + (1- e) GPDBt-1 + (1 - e)ft [(PMAt - PMAt-1) + 

(PMDNt - PMDNt-1) + (EKSPORt - EKPORt-1) + (KREDITt - 

KREDITt-1) 

GPDBt= α0e + α1e PMAt + α2e PMDNt + α3e EKSPORt + α4e 

KREDITt + (1- e) GPDBt-1 + (1 - e)f1 (PMAt - PMAt-1) + (1-e)  

f2 (PMDNt - PMDNt-1) + (1 - e)f3 (EKSPORt - EKSPORt-1) + 

(1 - e)f4 (KREDITt - KREDITt-1) 

GPDBt= α0e + α1e PMAt + α2e PMDNt + α3e EKSPORt + α4e 

KREDITt + (1- e) GPDBt-1 + (1 - e)f1 PMAt - (1 - e)f1 PMAt-1 

+ (1 - e)f2 PMDNt - (1 - e)f2  PMDNt-1 + (1 - e)f3 EKSPORt -(1 

- e)f3 EKSPORt-1+ (1 - e)f4 KREDITt -(1 - e ) f4 KREDITt-1 

GPDBt= α0e + [α1e +(1- e)f1 ] PMAt + [α2e +(1- e)f2 ] PMDNt +   [α3e 

+(1- e)f3 ] EKSPORt + [α4e +(1- e)f4 ] KREDITt - (1 - e)f1 

PMAt-1 - (1 - e)f2 PMDNt-1 - (1 - e)f3  EKSPORt-1 - (1 - e)f4  

KREDITt-1 + (1- e) GPDBt-1 

Persamaan tersebut dapat diringkas menjadi: 
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GPDBt  =   c0 + c1 PMAt + c2 PMDNt + c3 EKSPORt + c4 KREDITt    + 

c5 PMAt-1 + c6 PMDNt-1 +  c7 EKSPORt-1 + c8 KREDITt-1 + 

c9 GPDBt-1  ...........................................................  (3.9) 

Dimana:  

c0  = α 0e c5  = - ( 1 – e )f1 

c1 = α 1e + ( 1 – e )f1     c6   = - ( 1 – e )f2 

c2   = α 2e + ( 1 – e )f2   c7  = - ( 1 – e )f3 

c3  = α 3e + ( 1 – e )f3        c8   = - ( 1 – e )f4 

c4   = α 4e + ( 1 – e )f4        c9  = ( 1 – e ) 

e) Persamaan (3.8) di atas disebut sebagai Model Linear Dinamis (MLD), 

yang meliputi variabel independen sebagai fungsi dari variabel 

dependen pada periode tersebut, masa lalu, dan masa depan. Persamaan 

tersebut kemudian dikurangi dengan: 

GPDBt=  c1 PMAt-1 + c2 PMDNt-1 +  c3 EKSPORt-1 + c4 KREDITt-1 - c1 

PMAt-1 - c2 PMDNt-1 - c3 EKSPORt-1 - c4 KREDITt-1 + PMAt-1 

+ PMDNt-1 + EKSPORt-1 + KREDITt-1 - PMAt-1 - PMDNt-1 -

EKSPORt-1 - KREDITt-1 + c9 PMAt-1 + c9 PMDNt-1 +  c9 

EKSPORt-1 + c9 KREDITt-1 - c9 PMAt-1 - c9 PMDNt-1 - c9 

EKSPORt-1 - c9 KREDITt-1 ....................................... (3.10) 

Hasil dari pengurangan persamaan (3.9) dengan (3.10) yaitu: 
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GPDBt - GPDBt-1=  c0 + c1 PMAt - c1 PMAt-1+ c2 PMDNt - c2 PMDNt-1 

+ c3 EKSPORt - c3 EKSPORt-1 + c4 KREDITt - c4 

KREDITt-1 + c5 PMAt-1 + c1 PMAt-1 + c9 PMAt-1 - 

PMAt-1+ c6 PMDNt-1 + c2 PMDNt-1 + c9 PMDNt-1 - 

PMDNt-1 +  c7 EKSPORt-1 + c3 EKSPORt-1 +  c9 

EKSPORt-1 -  EKSPORt-1 + c8 KREDITt-1 + c4 

KREDITt-1 + c9 KREDITt-1 - KREDITt-1 + PMAt-1 + 

PMDNt-1 + EKSPORt-1 + KREDITt-1 - c9 PDBt-1 -  

c9 PMAt-1 + c9 PMDNt-1 + c9 EKSPORt-1+ c9 

KREDITt-1 .............................................. (3.11) 

Persamaan di atas dapat disederhanakan sebagai berikut: 

GPDBt - GPDBt-1 =  c0 + c1 (PMAt - PMAt-1)+ c2 (PMDNt - PMDNt-1) 

+ c3 (EKSPORt - EKSPORt-1) + c4 (KREDITt - 

KREDITt-1) + (c5 + c1 + c9 – 1) PMAt-1 + (c6 + c2 + 

c9 – 1) PMDNt-1  + (c7 + c3 + c9 -1) EKSPORt-1  + 

(c8  + c4 + c9  -1) KREDIT+(1-c9)  (PMAt-1 +  

PMDNt-1 + EKSPORt-1 + c9 KREDITt-1 + GPDBt-1)

............................................................... (3.12) 

 

Bentuk akhir dari persamaan ECM adalah: 

DGPDBt=  c0 + c1 DPMAt + c2 PMAt-1 + c3 DPMDNt + c4 PMDNt-1  + 

c5 DEKSPORt + c6 EKSPORt-1 + c7 DKREDITt + c8 

KREDITt-1 + c9 ECT. ............................................ (3.13) 
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Keterangan :  

GPDB : Pertumbuhan ekonomi (%) 

PMA : Penanaman Modal asing (milyar Rp) 

PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri (milyar Rp) 

EKSPOR : Ekspor Total (milyar Rp) 

KREDIT : Kredit perbankan (milyar Rp) 

Dimana  : 

DGPDBt  : GPDBt – GPDBt-1 

DPMAt : PMAt – PMAt-1 

DPMDNt : PMDNt – PMDNt-1 

DEKSPORt : EKSPORt – EKSORPt-1 

DKREDITt : KREDITt – KREDITt-1        

ECT             : PMAt-1 + PMDNt-1 + EKSPORt-1 + KREDITt-1 -   GPDB 

t-1 

c0 : Intersep 

c1, c2, c3, c4 : Koefisien asli regresi ECM dalam jangka panjang  

c5, c6, c7, c8 : Koefisien regresi ECM dalam jangka pendek 

c9 : Koefisen regresi error correction term (ECT) 
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Bentuk persamaan model koreksi kesalahan (ECM) di atas dikenal 

sebagai ECM yang baku (standard error correction model). Untuk 

mengetahui spesifikasi model dengan ECM merupakan model yang valid, 

dapat dilihat pada hasil uji statistik terhadap koefisien ECT. Jika koefisien 

ECT bernilai positif dan signifikan, maka spesifikasi model yang diamati 

tersebut valid. Jika ECT tidak signifikan, berarti koefisien ECT sama 

dengan nol, maka hasil estimasi persamaan di atas hanya diketahui 

koefisien jangka pendeknya, sedangkan koefisien jangka panjang dari 

variabel-variabel independen yang digunakan tidak diketahui padahal 

tujuan ekonometrika adalah kembali ke teori ekonomi yang terkait (jangka 

panjang). Sehingga dapat dikatakan jika ECT sama dengan nol maka 

tujuan studi empiris gagal. 

2. Uji Statistik 

Setelah hasil estimasi dari persamaan regresi di atas diperoleh, tahap 

berikutnya adalah pengujian terhadap hasil estimasi ECM, dimana uji tersebut 

meliputi dua bagian, yaitu uji statistik dan ekonometrika (uji asumsi klasik). 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya hal ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t.  

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada di daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya 
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perhitungan statistik disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2005: 83). 

a. Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual. Pada 

dasarnya uji ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen, 

dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau konstan. Langkah-

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Hipotesisnya  

a) Ho : b1 = 0 

Artinya suatu parameter (b1) sama dengan nol atau variabel 

independen tersebut bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 

b) Ha : b1 ¹ 0 

Artinya suatu parameter (b1) tidak sama dengan nol variabel 

independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Melakukan penghitungan nilai t sebagai berikut: 

a) Nilai t tabel  = KN;t 2α -  .................................................. (3.15) 

Keterangan: 

a = derajat signifikansi 
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N  = jumlah sampel (banyaknya observasi) 

K = banyaknya parameter 

b) Nilai t hitung  = ( )i

i

Se b
b

  ..................................................... (3.16) 

Keterangan: 

bi = koefisien regresi 

Se (bi)  = standard error koefisien regresi 

3) Kriteria pengujian 

Gambar 3.1.  

Daerah Kritis Uji t. 

 

  

  

     Ho ditolak Ho diterima          Ho ditolak 

                                          -t α/2                             t α/2 

         (Sumber Damodar gujarati, 1997 : 116) 

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. 
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b. Uji F 

Uji F (Overall Test) dilakukan untuk menunjukan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan derajat 

keyakinan 95% (a = 5%), derajat kebebasan pembilang (numerator) adalah 

k-1 dan penyebut (denumerator) adalah n-k.  

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Hipotesis 

a) Ho : b1 = b2  = b3 = b4 = b5 = 0 

Artinya semua parameter sama dengan nol atau semua variabel 

independen tersebut bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b) Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ b5 ¹ 0 

Artinya semua parameter tidak sama dengan nol atau semua 

variabel independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 

2) Melakukan penghitungan nilai F sebagai berikut: 

a) Nilai F tabel = KNK -- ;1;Fa  .................................................... (3.17) 

Keterangan: 

N  = jumlah sampel/data 

K = banyaknya parameter 
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b) Nilai F hitung = 
( )

( )( )KN.R1

1KR
2

2

--
-

 ....................................... (3.18) 

 

Keterangan: 

2R  = koefisien regresi 

 N  = jumlah sampel/data 

 K = banyaknya parameter  

3) Kriteria pengujian 

Gambar 3.2  

Daerah Kritis Uji Tatoo 

 

 

   

   Ho diterima  Ho ditolak 

                                           Fa 

    (Sumber Damodar Gujarati, 1997 : 116)   

 

 

 

4) Kesimpulan 

a) Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara signifikan. 
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b) Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

Uji ini digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Insukindro menekankan 

bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya 

kriteria memilih model yang baik. Dengan demikian, bila suatu estimasi 

regresi linear menghasilkan R² yang tinggi tetapi tidak konsisten dengan 

teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti atau tidak lolos dari uji asumsi 

klasik, misalnya, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik, 

dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik. Hal semacam ini 

dalam analisis ekonometrika sering dikenal sebagai regresi lancung 

(spurious regressions) (Thomas dalam Insukindro, 1998).  

Koefisien regresi yang digunakan adalah 2R  yang telah 

memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam suatu model regresi atau 

2R  yang telah disesuaikan (Adjusted 2R atau 
2

R ).  

kN
N

RR
-
-

--=
1

)1(1 22
 ................................................................ (3.19) 

Keterangan: 

N = jumlah sampel 
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K = banyaknya variabel 

2R  = R-square 

2
R  = adjusted R-square 

3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian empirik dengan menggunakan data runtut waktu 

kepastian tidak ada masalah autokorelasi, adanya homoskedastisitas, dan 

linearnya bentuk fungsi yang digunakan merupakan prasyarat yang harus 

dipenuhi. Pengujian asumsi klasik ini merupakan salah satu langkah penting 

dalam rangka menghindari munculnya regresi linear lancung yang 

mengakibatkan tidak sahihnya hasil estimasi (Insukindro, Maryatmo, dan 

Aliman, 2003:189).  

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang 

sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel 

bebas. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam 

ekonomi karena dalam ekonomi, sesuatu tergantung pada sesuatu yang lain 

(everything depends on everything else). Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas, dilakukan pengujian dengan metode Klein,  yaitu 

membandingkan nilai r2 xi, xj (korelasi antar masing-masing variabel 

independen) dengan nilai R2y xi, xj,…..,xn (koefisien determinasi). Apabila 
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nilai  R2 > r2 berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Apabila nilai  R2 

< r2 berarti terjadi gejala multikolinearitas. 

b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi 

regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih 

tetap tidak bias dan konsisten). 

Ada beberapa metode untuk dapat mendeteksi ada tidaknya 

masalah heterokedastisitas dalam model empiris, seperti menggunakan uji 

Park (1966), uji Glesjer (1969), uji White (1980), uji Breusch-Pagan 

Godfrey. Dalam penelitian ini digunakan uji Park dengan langkah 

pengujian sebagai berikut: 

1) Melakukan regresi atas model yang digunakan, kemudian dari hasil 

regresi tersebut diperoleh nilai residualnya. 

2) Nilai residual tersebut dikuadratkan, kemudian diregresikan dengan 

variabel bebas sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

ei
2  =  a0  +  a1X1  +  a2X2  ..................................................... (3.20) 

3) Kemudian dari hasil regresi kedua tersebut dilakukan uji t:  

a) Apabila nilai t hitung > t tabel, maka Ho ditolak yang berarti terjadi 

masalah heteroskedastisitas dalam model.  

b) Apabila nilai t hitung < t tabel, maka Ho diterima yang berarti tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model. 
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c. Autokorelasi 

Autokorelasi ditemukan jika terdapat korelasi antara variabel 

gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil 

maupun dalam sampel besar. Untuk variabel-variabel bebas yang 

mengandung lagged dependent variable, uji Durbin-Watson tidak dapat 

digunakan pada model ini. Nerloe dan Walls (1986) telah membuktikan 

bahwa uji Durbin-Watson digunakan pada model ini, maka nilai DW 

statistiknya secara asimtotik akan bias dan mendekati nilai 2 (Arief, 1993: 

15). 

Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya gejala autokerelasi 

adalah dengan Lagrange Multiplier Test yakni berupa regresi atas semua 

variabel bebas dalam persamaan regresi ECM tersebut dan variabel lag-1 

dari nilai residual regresi ECM. Langkah dari Lagrange Multiplier Test 

adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan regresi terhadap 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 c² 

dalam tabel statistik Chi Square. Kriterianya adalah, jika: 

a) Apabila nilai (n-1) R2 > nilai tabel c² berarti tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 
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b) Apabila nilai (n-1) R2 < nilai tabel c² berarti terjadi masalah 

autokorelasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Perkembangan Variabel 

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi yang digunakan 

menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan 

Produk Domestik Bruto juga ada dua jenis yaitu PDB riil yang dihitung 

dengan harga konstan dan PDB nomimal yang dihitung dengan harga 

berlaku. Pertumbuhan ekonomi di sini menggunakan pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto dengan harga konstan. 

Selama kurun waktu 1987 – pertengahan 1997, perkembangan kondisi 

perekonomian Indonesia sangat menggembirakan dan membanggakan. Hal ini 

ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan secara terus menerus 

jauh diatas rata-rata tingkat pertumbuhan dunia. Fenomena inilah yang 

menyebabkan Indonesia bersama negara-negara Asia lainnya (Korea Selatan, 

Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina) dikatakan 

sebagai suatu keajaiban ekonomi. Indonesia bersama negara-negara lainnya 

telah menjadi satu pilar penentu perekonomian dunia mengimbangi negara-

negara maju. (Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2000, : 3)  
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Pada awal 1977 sampai pertengahan 1990-an perekonomian Indonesia, 

rata-rata berkisar antara 6-7%. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi 

tertinggi terjadi pada tahun 1980 sebesar 9,88%. Pertumbuhan yang hampir 

mencapai dua digit tersebut merupakan akibat dari adanya peningkatan harga 

minyak dunia. Sedangkan pertumbuhan yang terendah selama periode tersebut 

terjadi pada tahun 1982 akibat adanya penurunan harga minyak dunia setelah 

adanya oil boom kedua pada tahun 1979-1980. 

Pada tahun 1997 Indonesia terkena krisis ekonomi akibat nilai tukar 

rupiah yang sangat fluktuatif, sehingga perekonomian Indonesia sempat 

mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal itu dikarenakan nilai tukar rupiah 

yang anjlok dan kondisi politik yang buruk sehingga dunia usaha pun menjadi 

lesu dan akibatnya perekonomian juga sulit tumbuh. Pertumbuhan ekonomi 

yang negatif tersebut terjadi pada tahun 1998 yaitu –13,20%. Namun setahun 

kemudian mulai ada pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun kurang dari 

1%. Perekonomian tumbuh sebesar 0,88% dan tahun-tahun berikutnya 

perekonomian tumbuh positif rata-rata sebesar 4%. Pada tahun 2007 telah 

tumbuh sebesar 6,27%. Hal ini terjadi karena stabilitas makro ekonomi dan 

politik yang cukup terjaga kestabilannya, selain itu juga disebabkan oleh 

meningkatnya ekspor terutama ekspor non migas.   

2. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia 

Seperti diketahui, bahwa ciri-ciri negara berkembang ialah kekurangan 

modal atau rendahnya tingkat tabungan dan investasi. Tidak hanya persediaan 
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modal yang sangat kecil, tetapi juga laju tabungan yang sangat rendah. Rata-

rata investasi kotornya hanya 5 % - 6 % dari pendapatan nasional kotor, 

sedangkan negara maju berkisar antara 15 % - 20 %. Laju tabungan yang 

rendah seperti itu hampir tidak cukup untuk pertumbuhan penduduk yang 

cepat. (M.L. Jhingan , 2000 : 480 dalam Oki Mardina Aji, 2005:35)  

Negara berkembang seperti Indonesia mengalami kekurangan modal 

ekonomi yang secara langsung diperlukan untuk lebih mempermudah 

investasi. Peranan investasi ini setidaknya didasarkan atas adanya harapan 

akan dapat memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas 

kesempatan tenaga kerja, Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang 

kondusif, maka diusahakan memberikan prosedur yang sederhana dan 

terkendali, sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan yang 

konsisten, sehingga terjamin kepastian berusaha dan keamanan untuk 

berinvestasi. Langkah-langkah tersebut telah dirintis oleh pemerintah dengan 

dikeluarkannya kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan disentralisasi dalam 

bidang investasi.  

Sejak dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA oleh 

pemerintah Indonesia serta beberapa kebijakan deregulasi di bidang 

investasi dan peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing, 

terbukti telah mampu menarik investasi dari luar negeri yang terwujud 

dengan adanya PDB yang meningkat. Beberapa peraturan pemerintah 

tersebut adalah paket Mei 1986, PP No. 17 tahun 1992 tentang 

diperbolehkannya PMA memiliki saham sampai 100 % bila menanamkan 
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sahamnya di Indonesia (sebelumnya PMA harus bekerjasama dengan 

pengusaha nasional). Dan yang terakhir adalah dikeluarkannya PP No. 20 

th. 1994 dimana pihak asing diberi kesempatan untuk berinvestasi lebih luas 

dengan jenis investasi publik.  

Sejak diberlakukannya UU No. 1 Th. 1967 tentang PMA, arus modal 

yang masuk ke Indonesia meningkat sangat pesat. Pada tahun 1970 PMA 

yang disetujui hanya 344,9 juta dolar dan pada tahun 1981 jumlah PMA 

yang disetujui sebesar 1179,3 juta dolar. Dan peningkatan investasi asing ini 

terjadi akibat pangsa pasar Indonesia yang besar dan faktor produksi 

terutama tenaga kerja yang murah. Akan tetapi yang menjadi penarik 

utama investasi asing masuk ke Indonesia adalah karena kestabilan politik 

Indonesia. 

Peningkatan tersebut terus terjadi sampai tahun 1997. Pada tahun 

1990 jumlah PMA yang disetujui adalah sebesar 8750,1 juta dolar dan pada 

tahun 1997 jumlah PMA yang disetujui sebesar 33832,5 juta dolar. 

Keadaaan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang masih 

diminati oleh para investor asing. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi 

stabilitas ekonomi dan politik serta keamanan Indonesia. Meskipun 

demikian, saat ini memang sedang terjadi kecenderungan penurunan 

tingkat penanaman modal yang masuk ke Indonesia sejak terjadi krisis 

ekonomi pada tahun 1998. Hal ini dapat dilihat dari hengkangnya beberapa 

perusahaan asing besar seperti Sony dan Nike yang memindahkan FDI nya 

ke Malaysia dan Vietnam. 
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Suatu penurunan yang cukup tajam dari jumlah PMA yang disetujui 

pada tahun 1998 jumlah PMA yang disetujui turun menjadi 13563,1  juta 

dolar bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 33832,5 juta dolar dan 

sampai tahun 2004 jumlah PMA di Indonesia terus menurun. Walaupun 

kehadiran PMA ini ada yang mendukung dan ada yang menentang, pada 

tahun 1990-an perusahaan-perusahaan multinasional ini mencapai 

kejayaannya dan mempunyai tantangan yang sangat berarti di mana terjadi 

era globalisasi dan adanya liberalisasi perekonomian di beberapa negara 

sedang berkembang, sehingga dari segi tersebut  merupakan suatu harapan 

dan janji yang pasti untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar baik 

untuk negara tuan rumah atau pun perusahaan asing itu sendiri. 

3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri 

Perkembangan penanaman modal dalam negeri di Indonesia tidak 

dapat terlepas dari perkembangan strategi industrialisasi yang diterapkan di 

Indonesia. Pada masa perkembangan industri dalam negeri melalui strategi 

substitusi impor dapat diamati bahwa industri dalam negeri sangat dimanjakan 

dengan berbagai proteksi dari pemerintah. Adapun setelah diterapkan strategi 

promosi ekspor, kecenderungan adanya peningkatan investasi asing maupun 

domestik tampaknya tidak lagi dikarenakan adanya proteksi dan kuota impor. 

Hal ini dikarenakan setelah fase tersebut terlihat bahwa perdagangan 

internasional cenderung menuju sistem perdagangan bebas. 
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Peningkatan penanaman modal dalam negeri di Indonesia seiring 

dengan perbaikan pelayanan yang tertuang dalam berbagai kebijakan 

deregulasi investasi. Peningkatan paling nyata terjadi sejak 1984 saat 

deregulasi diluncurkan pertama kali, kejutan terbesar dimulai tahun 1993, 

ketika deregulasi mulai menyentuh banyak sektor. Persetujuan penanaman 

modal dalam negeri mengalami peningkatan luar biasa pada tahun 1997 

dimana mencapai 119.872,9 milyar rupiah. 

Setelah krisis melanda Indonesia, kegiatan investasi dari tahun ke tahun 

semakin memburuk. Semakin memburuknya kegiatan investasi tidak terlepas 

dari masih tingginya resiko investasi yang memperburuk daya saing 

perekonomian seperti masalah perburuhan, implementasi otonomi daerah yang 

terkait dengan investasi, ketidakpastian hukum serta kondisi keamanan yang 

diperburuk oleh tragedi bom bali. 

Secara umum, indikasi memburuknya investasi dapat dilihat dari 

menurunnya jumlah persetujuan investasi domestik dan menurunnya impor 

barang modal dan bahan baku. Nilai persetujuan investasi dalam rangka 

penanaman modal dalam negeri tahun 2001 merosot 36,3% yakni dari 92.410 

milyar di tahun 2000 menjadi Rp 58.816 milyar pada tahun 2001. nilai tersebut 

terus menurun pada tahun 2002 yaitu Rp 58.816 milyar pada tahun 2001 

menjadi Rp 25.262 milyar atau turun sebesar 57,0%. 

  Meskipun iklim investasi masih belum kondusif, potensi pembiayaan 

domestik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan investasi pada 

dasarnya masih tinggi. Hal ini antara lain tercermin dari masih besarnya 
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kesenjangan investasi terhadap PDB sejak tahun 2000 meskipun turun 

menunjukkan penurunan hingga 4,08% pada tahun 2002. Penurunan 

surplus tersebut disebabkan oleh menurunnya surplus sektor swasta.   

 

4. Perkembangan Ekspor  

Perkembangan perekonomian Indonesia kurang lebih dua dasawarsa 

terakhir menunjukkan keberhasilan dan kemampuan pemerintah dalam 

mengerahkan dana-dana Investasi, yang berupa dana dalam bentuk bantuan 

untuk pembangunan. Disisi lain, dengan meningkatnya harga minyak bumi 

dalam tahun 1980-an merupakan salah satu penunjang perekonomian pada saat 

itu, sumber utama untuk pengembangan ekspor lebih lanjut.  

Pada awal tahun 1970 an jumlah ekspor Indoensia masih sangat rendah 

namun mulai tahun 1980 an jumlah ekspor tersebut meningkat sebagai akibat 

adanya oil boom sehingga Indonesia diuntungkan dengan kondisi tersebut. 

Karena pada saat itu komoditas utama ekspor Indonesia adalah minyak gas 

sehingga nilai ekspor meningkat tajam dan menjadi pendorong tersendiri bagi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Seiring dengan berakhirnya era oil boom ,Pertumbuhan ekspor sejak 

tahun 1987 didominasi oleh ekspor non migas, menggantikan ekspor migas, 

Pertumbuhan ekspor non migas yang cepat pada tahun 1980-an dan 1990-an, 

selain didorong oleh meningkatnya permintaan luar negeri karena 

berkurangnya hambatan-hambatan dalam perdagangan, juga tidak dapat 
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dilepaskan dari deregulasi ekonomi yang dijalankan di dalam negeri. Oleh 

karena itu pilihan lain adalah menggenjot ekspor nonmigas. 

 Ekspor nonmigas tetap dapat diandalkan sepanjang masa krisis. Dalam 

kurun waktu lima tahun (1997-2002) nilai total ekspor Indonesia mencapai 282 

miliar dolar AS. Sebanyak 224,6 miliar dolar AS atau 79,7 persen berasal dari 

nonmigas. Migas hanya menyumbangkan 20,3 persen atau 57,3 miliar dolar 

AS. Dan sampai tahun 2004 ekspor Indonesia terus meningkat  dan merupakan 

prestasi tersendiri karena ekspor tetap dapat dijadikan andalan disaat krisis. 

3. Perkembangan Kredit Perbankan 

Pesatnya pertumbuhan kredit perbankan sebelum krisis tidak terlepas 

dari besarnya kemampuan bank dalam memberikan kredit (lending capacity). 

Dalam periode sebelum krisis misalnya tahun 1994-1996 lending capacity 

mengalami pertumbuhan rata-rata 20,6% yang didorong oleh pesatnya 

pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sementara kredit perbankan mengalami 

pertumbuhan rata-rata 24,9 %.  

Krisis yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 berakibat pada 

melambatnya pertumbuhan DPK yang pada gilirannya berdampak terhadap 

menurunnya pertumbuhan lending capacity perbankan. Sebelum terjadi krisis 

kredit perbankan tumbuh dengan cepat. Hal ini tercermin dari tingginya 

pertumbuhan kredit selama periode 1994-1996 mencapai 24,9 % per tahun. 

Tingginya pertumbuhan kredit tersebut berlanjut samapai pada tahun 1997 

meskipun krisis terjadi sejak pertengahan tahun tersebut. Pada tahun 1998 
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pertumbuhan kredit perbankan tercatat cukup tinggi yaitu mencapai 28,9 % 

yang sebagian juga diakibatkan pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah 

sehingga nilai rupiah dari kredit valas melonjak tajam. Pengaruh krisis 

terhadap kredit mulai tampak di tahun 1999 ketika posisi kredit tumbuh 

negatif. 

Perbaikan pertumbuhan kredit perbankan berangsur-angsur mulai 

terlihat pada tahun 2000. Dalam tahun tersebut kredit perbankan telah 

menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 19,48 % dari tahun 1999. 

Perkembangan kredit perbankan terus menjngkat pada tahun 2001 kredit 

perbankan berjumlah Rp. 202.618 milyar, tahun 2002 jumlahnya meningkat 

menjadi Rp. 271.851 milyar dan pada tahun 2003 jumlahnya mencapai Rp. 

342.026 milyar. 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

1. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data time series 

yang menggunakan data sekunder. Data yang digunakan tersebut diperoleh 

dari Laporan Tahunan Bank Indonesia, statistik keuangan dan ekonomi 

Indonesia beerbagai edisi dan IFS. Data analisis dalam bentuk data 

tahunan mulai periode 1970 – 2008. 

Seluruh data yang digunakan akan diolah dan dianalisis menggunakan 

program Eviews versi 4.1. Analisis data yang akan dikemukakan merupakan 
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hasil analisis secara statistik dan ekonomi. Adapun variabel yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto harga konstan yang diubah dulu ke dalam angka indeks dengan 

tahun dasar 1993. Data pertumbuhan ekonomi ini berupa data tahunan 

yang diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Indonesia terbitan Bank 

Indonesia. 

b. Penanaman Modal Asing (PMA) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PMA yang disetujui pemerintah berdasarkan sektor. Data 

penanaman modal asing berupa data tahunan yang diperoleh dari Laporan 

Tahunan Bank Indonesia terbitan Bank Indonesia. Untuk menunjukkan 

nilai PMA yang sebenarnya terlebih dahulu PMA dalam dolar ($) diubah 

dalam bentuk rupiah (Rp) dengan mengalikan nilai PMA dengan kurs dolar 

terhadap rupiah. 

c. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang digunakan dalam 

penelitian adalah PMDN yang disetujui pemerintah berdasarkan sektor. 

Data penanaman modal Dalam Negeri berupa data tahunan yang diperoleh 

dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia terbitan Bank Indonesia. 

d. Ekspor yang digunakan dalam penelitian adalah ekspor Total yaitu ekspor 

total baik migas maupun non migas yang dilakukan oleh Negara Indonesia. 

Data ekspor berupa data tahunan yang diperoleh dari Laporan Tahunan 

Bank Indonesia terbitan Bank Indonesia. Untuk menunjukkan nilai ekspor 
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yang sebenarnya terlebih dahulu ekspor  dalam dolar ($) diubah dalam 

bentuk rupiah (Rp) dengan mengalikan nilai ekspor dengan kurs dolar 

terhadap rupiah. 

e. Kredit Perbankan yang digunakan dalam penelitian adalah besarnya jumlah 

kredit yang disalurkan perbankan kepada dunia usaha untuk membiayai 

sebagian kebutuhan pembiayaan dan atau kepada individu untuk 

membiayai pembelian barang-barang konsumsi tahan lama secara langsung 

berupa data tahunan yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan 

Indonesia terbitan Bank Indonesia. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, ekspor total, dan 

kredit perbankan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan ekonomi. Tabel di bawah ini menunjukkan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 4.1. 

Data Perkembangan Pertumbuhan ekonomi (GPDB), Penanaman Modal Asing 

(PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Ekspor Total, Kredit Perbankan 

Tahun 1970-2008 

 

Tahun 
GPDB    

(%) 
PMA    

(milyar Rp) 
PMDN 

(milyar Rp) 
Ekspor Total 
(milyar Rp) 

Kredit 
Perbankan 
(milyar Rp) 

1970 7.53 130.37 145.00 428.80 322.00 
1971 7.01 176.83 167.40 529.50 422.00 
1972 8.34 216.71 297.60 753.80 628.00 
1973 11.31 271.99 369.40 1354.30 1217.00 
1974 7.64 634.58 230.30 3105.10 1756.00 
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1975 4.98 733.14 250.80 2850.60 2989.00 
1976 6.88 182.10 293.00 3429.60 3574.00 
1977 8.77 268.55 574.00 4465.80 2524.00 
1978 7.85 258.94 762.00 4934.90 2830.00 
1979 6.25 1162.18 689.00 9628.70 5103.00 
1980 9.88 574.85 1503.60 13849.20 5915.00 
1981 7.93 758.29 2866.20 16177.20 7795.00 
1982 2.24 966.45 5026.40 15103.10 10273.00 
1983 4.19 2864.91 7428.20 19847.00 12804.00 
1984 6.03 1191.24 2099.90 22999.00 15070.00 
1985 8.88 971.53 3749.70 21867.00 18735.00 
1986 5.88 1367.36 4416.70 21486.00 22134.00 
1987 4.93 2406.80 10265.00 30837.00 27349.00 
1988 5.73 7667.08 14915.90 36493.00 33962.00 

Lanjutan … 
 

1989 7.51 8517.43 19593.90 45764.00 44615.00 
1990 7.24 16633.94 59878.40 55852.00 65814.00 
1991 6.91 17485.78 41084.80 68452.00 87391.00 
1992 6.43 21305.00 29341.70 83050.00 96451.00 
1993 6.56 17184.26 39450.40 88231.00 100996.00 
1994 7.54 52193.46 53289.10 101332.00 126753.00 
1995 8.22 92123.13 69853.00 119593.00 188876.00 
1996 7.82 71326.53 100715.20 137533.00 234490.00 
1997 4.70 157321.13 119872.90 174871.00 261534.00 
1998 -13.20 108843.88 60749.30 506245.00 313118.00 
1999 0.88 77323.26 53551.90 390560.00 140527.00 
2000 4.92 146638.47 88294.40 542992.00 152482.00 
2001 3.83 156456.56 56196.50 612482.00 202618.00 
2002 4.38 87112.25 25262.30 577081.00 271851.00 
2003 4.88 111798.95 48484.80 558096.00 342026.00 
2004 4.89 95476.12 36747.60 632296.82 438880.00 
2005 5.52 133484.52 50577.40 780121.58 566444.00 
2006 5.35 125281.49 162767.10 783166.91 639153.00 
2007 6.27 231912.73 188876.30 883359.97 793186.00 
2008 6.10 241735.34 203634.10 1031866.00 1057083.00 

         Sumber: Laporan Tahunan BI dan Statistik ekonomi dan Keuangan 

Indonesia BI dalam beberapa edisi 
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Model time series memiliki asumsi bahwa apa yang terjadi di masa 

depan merupakan fungsi dari apa yang terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, 

model time series mencoba melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu 

tertentu dan menggunakan data time series masa lalu untuk memprediksi. 

2. Model Analisis 

a. Pemilihan Model (MWD Test) 

Dalam melakukan suatu studi empiris, sebaiknya peneliti perlu 

melakukan pemilihan bentuk fungsi model empiris karena teori ekonomi 

tidak secara spesifik menunjukkan ataupun mengatakan apakah sebaiknya 

bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linear ataukah 

log-linear atau bentuk fungsi lainnya. Penelitian ini menggunakan MWD 

test untuk melakukan pemilihan bentuk fungsi model. Rule of thumb dari 

uji MWD adalah bila Z1 signifikan secara statistik, maka kita menolak 

hipotesis yang menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk linear 

atau dengan kata lain model yang benar adalah log-linear. Bila Z2 

signifikan secara statistik, maka kita menolak hipotesis yang menyatakan 

bahwa model yang benar adalah bentuk log-linear atau dengan kata lain 

model yang benar adalah linear. Hasil uji MWD adalah: 

1) Model Linier 

Tabel 4.2 . Hasil Uji MWD Linier 

Sumber: Hasil olahan E-views 4.1, 2006. 
Dependent Variable: D(GPDB) 
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Method: Least Squares 
Date: 07/08/09   Time: 07:59 
Sample(adjusted): 1971 1997 
Included observations: 24 
Excluded observations: 3 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.759537 2.399735 1.983360 0.0689 
D(PMA) 3.38E-05 6.37E-05 0.531063 0.6043 
PMA(-1) -0.616096 0.294140 -2.094569 0.0564 

D(PMDN) 1.81E-06 5.34E-05 0.033952 0.9734 
PMDN(-1) -0.616224 0.294020 -2.095854 0.0562 

D(EKSPOR) -3.84E-05 0.000197 -0.195022 0.8484 
EKSPOR(-1) -0.616140 0.294127 -2.094807 0.0563 
D(KREDIT) -4.99E-05 0.000167 -0.298242 0.7702 
KREDIT(-1) -0.616368 0.293897 -2.097226 0.0561 

ECT 0.616242 0.294016 2.095951 0.0562 
Z1 0.068289 0.534230 0.127827 0.9002 

R-squared 0.503560     Mean dependent var 0.267083 
Adjusted R-squared 0.121683     S.D. dependent var 1.996365 
S.E. of regression 1.870964     Akaike info criterion 4.394347 
Sum squared resid 45.50661     Schwarz criterion 4.934289 
Log likelihood -41.73217     F-statistic 1.318645 
Durbin-Watson stat 1.741076     Prob(F-statistic) 0.314505 

Dari hasil uji MWD tersebut di ata dapat kita lihat bahwa Z1 tidak 

signifikan secara statistik (Z1 = 0,9002). Hal tersebut berarti kita menerima 

model yang benar adalah linier. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian 

MWD untuk model log linier 

2) Model Log-Linier 

   Tabel 4.3. Hasil Uji MWD Log-Linier 

Dependent Variable: D(LGPDB) 
Method: Least Squares 
Date: 07/08/09   Time: 07:59 
Sample(adjusted): 1971 1997 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.324720 0.667576 1.984373 0.0646 
D(LPMA) -0.303869 0.138182 -2.199049 0.0429 
LPMA(-1) -0.925475 0.226081 -4.093555 0.0008 

D(LPMDN) 0.012987 0.138701 0.093631 0.9266 
LPMDN(-1) -1.158908 0.274639 -4.219748 0.0007 

D(LEKSPOR) 1.513941 0.467965 3.235157 0.0052 
LEKSPOR(-1) -0.187336 0.429956 -0.435709 0.6689 
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D(LKREDIT) -0.591283 0.460856 -1.283011 0.2178 
LKREDIT(-1) -1.291303 0.418951 -3.082234 0.0071 

ECT1 0.897129 0.186471 4.811090 0.0002 
Z2 -0.130378 0.049983 -2.608460 0.0190 

R-squared 0.688904     Mean dependent var -0.017457 
Adjusted R-squared 0.494469     S.D. dependent var 0.382785 
S.E. of regression 0.272163     Akaike info criterion 0.526733 
Sum squared resid 1.185160     Schwarz criterion 1.054666 
Log likelihood 3.889107     F-statistic 3.543102 
Durbin-Watson stat 2.474140     Prob(F-statistic) 0.012033 
 

Sumber: Hasil olahan E-Views 4.1, 2006. 

Dari hasil uji MWD tersebut dapat kita lihat Z2 signifikan secara 

statistik (Z2 = 0,0190). Hal tersebut berarti kita menolak model log linier 

dan yang benar adalah model linier. 

Berdasarkan hasil uji MWD di atas, yaitu MWD linear dan MWD 

log-linear, dapat diketahui bahwa Z1 tidak signifikan secara statistik (Z1 = 

0,9002) dan Z2 signifikan secara statistik (Z2 = 0,0190) .dari hasil tersebut 

dapat kita simpulkan bahwa model yang dapat digunakan dalam penelitian 

ini model linier. 

b. Uji Stasioneritas  

1) Uji Akar-akar Unit (Unit Root Test) 

Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan 

dalam analisis runtut waktu perlu dilakukan untuk memenuhi 

kesahihan analisis ECM (Error Correction Model). lni berarti bahwa 

data yang dipergunakan harus bersifat stasioner, atau dengan kata lain 

perilaku data yang stasioner memiliki varians yang tidak terlalu besar 

dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya.  
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Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh 

variabel dalam model penelitian yang penulis ajukan, didasarkan pada 

Dickey Fuller (DF) Test dan Augmented Dickey Fuller (ADF) Test, 

yang perhitungannya menggunakan bantuan komputer dengan program 

EViews 4.1 Pengujian akar-akar unit dilakukan dengan memasukkan 

intersep namun tidak memasukkan trend waktu pada uji DF, dan 

dengan memasukkan intersep dan trend waktu pada uji ADF. 

Untuk uji akar-akar unit ini, apabila nilai hitung mutlak DF dan 

ADF lebih kecil dari nilai kritis mutlak MacKinnon maka variabel 

tersebut tidak stasioner, sebaliknya jika nilai hitung mutlak DF dan 

ADF lebih besar dari nilai kritis mutlak MacKinnon maka variabel 

tersebut stasioner. Hasil uji stasioneritas data dapat dilihat pada tabel 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Nilai Uji Stasioneritas Dengan Metode DF dan ADF pada 
Ordo 0. 

Variabel 
Nilai  Hitung Mutlak Nilai  Kritis Mutlak 

DF ADF DF ADF 

GPDB -3.832815 -4.392402 -2.9422 -3.5348 
PMA 0.904351 -1.226362 -2.9422 -3.5348 

PMDN -0.312663 -2.221166 -2.9422 -3.5348 

EKSPOR 2.860520 0.310550 -2.9422 -3.5348 

KREDIT 3.686523 2.552290 -2.9422 -3.5348 

      Sumber: Hasil olahan E-views 4.1, 2009 
 

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa Uji DF dengan nilai 

signifikansi 5%, nilai kritis mutlak adalah -2,9422 dan uji ADF dengan 

nilai kritis adalah -3,5348 dapat disimpulkan bahwa hanya variable 
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GPDB yang stasioner, sedangkan penanaman modal asing, penanaman 

modal dalam negeri, ekspor total dan kredit perbankan tidak stasioner 

pada ordo 0 [I(0)] . 

Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

diamati belum semuanya stasioner. Maka untuk menjadikan variabel-

variabel tersebut stasioner harus dilakukan uji derajat integrasi yaitu 

dengan memasukkan ordo/derajat integrasi sampai data yang diamati 

stasioner. 

2) Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi digunakan untuk mengetahui pada derajat 

berapa data yang diamati stasioner. Apabila data belum stasioner pada 

derajat satu maka pengujian harus dilanjutkan pada derajat berikutnya 

sampai data yang diamati stasioner. Hasil dari uji DF dan uji ADF pada 

ordo 1 [I(1)] dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5  Nilai  Uji  Stasioneritas  Dengan  Metode  DF  dan  ADF 
pada Ordo 1. 

Variabel 
Nilai  Hitung Mutlak Nilai  Kritis Mutlak 

DF ADF DF ADF 

GPDB -6.611218 -6.522618 -2.9446 -3.5386 

PMA -5.033467 -5.600289 -2.9446 -3.5386 

PMDN -4.770519 -5.095445 -2.9446 -3.5386 

EKSPOR -3.589155 -5.252650 -2.9446 -3.5386 

KREDIT -0.459938 -1.549578 -2.9446 -3.5386 

      Sumber: Hasil olahan E-views 4.1, 2008 
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Dari tabel 4.5 , hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 5% 

pada ordo 1[I(1)], untuk DF dengan nilai kritis mutlak -2,9446  

variabel GPDB, PMA, PMDN dan ekspor mempunyai nilai hitung 

mutlak lebih besar dari nilai kritis mutlak. Tetapi untuk variabel kredit 

perbankan nilai hitung mutlak lebih kecil daripada nilai kritis mutlak. 

Untuk ADF dengan nilai kritis mutlak -3,5386 variabel GPDB, PMA, 

PMDN dan ekspor mempunyai nilai hitung mutlak lebih besar dari 

nilai kritis mutlaknya kecuali variable kredit perbankan. Oleh karena 

variable belum stasioner semuanya, maka dilanjutkan pengujian pada 

ordo 2[I(2)]. 

 

 

 

 

Tabel 4.6  Nilai Uji Stasioneritas Dengan Metode DF dan ADF     

pada Ordo 2. 

Variabel 
Nilai  Hitung Mutlak Nilai  Kritis Mutlak 

DF ADF DF ADF 

GPDB -8.089930 -7.971329 -2.9472 -3.5426 

PMA -9.464425 -9.411249 -2.9472 -3.5426 

PMDN -10.45171 -10.55750 -2.9472 -3.5426 

EKSPOR -8.965085 -8.859799 -2.9472 -3.5426 

KREDIT -5.265469 -5.543743 -2.9472 -3.5426 

      Sumber: Hasil olahan E-views 4.1, 2008 
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Dari tabel tersebut, hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 

5% pada ordo 2[I(2)], untuk DF dengan nilai kritis mutlak -2,9472 

semua variabel mempunyai nilai hitung mutlak lebih besar dari nilai 

kritis mutlak. Untuk ADF dengan nilai kritis mutlak -3,5426 seluruh 

variabel nilai hitung mutlaknya juga menunjukkan lebih besar dari nilai 

kritis mutlaknya. Semua variabel stasioner pada ordo 2[I(2)]. 

c. Uji Kointegrasi 

Setelah uji stasioneritas melalui uji akar-akar unit dan derajat 

integrasi dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

kointegrasi untuk mengetahui parameter jangka panjang. Uji statistik yang 

sering dipakai adalah uji CRDW, uji DF dan uji ADF. Namun, dalam 

penelitian ini digunakan metode Engel-Granger untuk menguji kointegrasi 

variabel-variabel yang ada, dengan memakai uji statistik DF dan ADF 

untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak. 

Untuk menghitung nilai DF dan ADF terlebih dahulu adalah membentuk 

persamaan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS).  

GPDBt = c0 + c1PMAt + c2PMDNt + c3EKSPORt + c4KREDITt +  et    

...................................................................................................... ..(4.1) 

Hasil pengolahan uji kointegrasi ini dapat dilihat pada  tabel 4.7 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Estimasi dengan Ordinary Least Square (OLS) 

Dependent Variable: GPDB 
Method: Least Squares 
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Date: 07/16/09   Time: 20:47 
Sample: 1970 2008 
Included observations: 39 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PMA -8.98E-06 2.98E-05 -0.301563 0.7648 
PMDN 1.32E-06 3.19E-05 0.041524 0.9671 

EKSPOR -1.06E-05 6.96E-06 -1.530780 0.1351 
KREDIT 1.10E-05 8.48E-06 1.302646 0.2015 

C 6.788038 0.737113 9.208957 0.0000 

R-squared 0.192458     Mean dependent var 5.871795 
Adjusted R-squared 0.097453     S.D. dependent var 3.705606 
S.E. of regression 3.520416     Akaike info criterion 5.474245 
Sum squared resid 421.3733     Schwarz criterion 5.687522 
Log likelihood -101.7478     F-statistic 2.025773 
Durbin-Watson stat 1.467458     Prob(F-statistic) 0.112827 

Sumber: Hasil olahan E-views 4.1, 2008 
 

Dari hasil regresi kointegrasi, diperoleh nilai residunya, kemudian 

nilai residual tersebut diuji dengan menggunakan uji Dickey Fuller (DF) 

dan Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk melihat apakah nilai residual 

tersebut stasioner atau tidak. Hasil pengujian dengan uji DF dan ADF 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.8 Nilai   Uji   Kointegrasi  dengan   Metode DF  dan ADF   
menggunakan tren dan intersep pada ordo 0[I(0)] 

 

Variabel 
Nilai  Hitung Mutlak Nilai  Kritis Mutlak 

DF ADF DF ADF 

Residu -4.772990 
 

-4.736256 
 

-2.9422 
 

-3.5348 
 

Sumber: Eviews 4.1, data diolah 
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Dari hasil uji kointegrasi metode DF dan ADF pada ordo 0[I(0)] 

dengan tingkat signifikansi 5% dapat kita ketahui baik untuk uji DF 

maupun ADF nilai hitung mutlaknya lebih besar dari nilai kritis 

mutlaknya, jadi nilai residual tersebut sudah stasioner pada tingkat 

signifikansi 5%. Setelah kita ketahui nilai residual sudah stasioner maka 

kita lanjutkan melakukan estimasi dengan menggunakan model dinamik 

ECM (Error Correction Model). 

3. Model Analisis dengan Error Correction Model (ECM) 

Model koreksi kesalahan (Error Correction Model) merupakan salah 

satu pendekatan model linear dinamis yang berkaitan dengan perilaku data 

runtut waktu. Model ini merupakan metode pengujian yang dapat digunakan 

untuk mencari model kesinambungan jangka pendek dan jangka panjang.  

Pada penelitian ini model analisis yang digunakan adalah Model 

Koreksi Kesalahan atau Error Correction Model (ECM). Sehingga model 

regresi fungsi pertumbuhan ekonomi dengan model ECM adalah sebagai 

berikut: 

DGPDBt =  c0 + c1 DPMAt + c2 PMAt-1 + c3 DPMDNt + c4 PMDNt-1  + 

c5 DEKSPORt + c6 EKSPORt-1 + c7 DKREDITt + c8 

KREDITt-1 + c9 ECT. ............................................  (4.2) 

Keterangan :  

GPDB  : Pertumbuhan Ekonomi (%) 

PMA  : Penanaman Modal asing (Milyar Rp) 
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PMDN  : Penanaman Modal Dalam Negeri (milyar Rp) 

EKSPOR  : Ekspor Total (Milyar Rp) 

KREDIT  : Kredit perbankan (milyar Rp) 

Dimana   : 

DGPDBt   : GPDBt – GPDBt-1 

DPMAt  : PMAt – PMAt-1 

DPMDNt  : PMDNt – PMDNt-1 

DEKSPORt  : EKSPORt – EKSPORt-1 

DKREDITt  : KREDITt – KREDITt-1        

ECT              : PMAt-1 + PMDNt-1 + EKSPORt-1 + KREDITt-1 -  RPDB  

t-1 

c0  : Intersep 

c1, c2, c3, c4  : Koefisien asli regresi ECM dalam jangka panjang  

c5, c6, c7, c8  : Koefisien regresi ECM dalam jangka pendek 

c9  : Koefisen regresi error correction term (ECT) 

  Tabel 4.9 Estimasi dengan Error Correction Model (ECM) 

Dependent Variable: D(GPDB) 
Method: Least Squares 
Date: 07/08/09   Time: 08:00 
Sample(adjusted): 1971 2008 
Included observations: 38 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.929639 1.488142 4.656570 0.0001 
D(PMA) 2.28E-05 2.32E-05 0.984173 0.3335 
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PMA(-1) -0.995993 0.200546 -4.966416 0.0000 
D(PMDN) 2.12E-05 2.37E-05 0.895287 0.3783 
PMDN(-1) -0.995965 0.200547 -4.966239 0.0000 

D(EKSPOR) -3.76E-05 8.41E-06 -4.466245 0.0001 
EKSPOR(-1) -0.995968 0.200549 -4.966215 0.0000 
D(KREDIT) 4.06E-05 1.60E-05 2.541992 0.0168 
KREDIT(-1) 0.995978 0.200549 4.966264 0.0000 

ECT 0.995970 0.200547 4.966274 0.0000 

R-squared 0.795251     Mean dependent var -0.037632 
Adjusted R-squared 0.729439     S.D. dependent var 4.255624 
S.E. of regression 2.213582     Akaike info criterion 4.648035 
Sum squared resid 137.1984     Schwarz criterion 5.078979 
Log likelihood -78.31267     F-statistic 12.08368 
Durbin-Watson stat 1.675261     Prob(F-statistic) 0.000000 

 Sumber: Hasil olahan E-Views 4.1, 2009 

Dari Tabel 4.9 tersebut, estimasi model dinamis ECM dapat diperoleh 

fungsi regresi OLS sebagai berikut: 

DGPDBt = 6,929639+0,0000228 D(PMA) -0,995993 PMA(-1)+ 0,0000212 

D(PMDN) -0,995965 PMDN(-1) - 0,0000376 D(EKSPOR) -

0,995968 EKSPOR(-1) + 0,0000406 D(KREDIT) + 0,995978 

KREDIT(-1) +  0,995970 ECT.........................(4.3) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis ECM di atas, dapat 

diketahui besarnya nilai variabel ECT (Error Correction Term). ECT tersebut 

merupakan indikator apakah spesifikasi model dianggap baik atau tidak. Hal 

ini dapat dilihat dari besarnya tingkat signifikansi dan koefisien dari ECT. Jika 

variabel ECT signifikan pada derajat keyakinan 5% dan menunjukkan tanda 

positif, maka spesifikasi model sudah sahih (valid).  

Koefisien ECT menunjukkan angka 0,995970 berarti bahwa proporsi 

pembentukan pertumbuhan ekonomi (GPDB) pada periode sebelumnya yang 

disesuaikan pada periode sekarang adalah sekitar 0,995970%, sedangkan 
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tingkat signifikansi dari ECT menunjukkan angka 0,0001 berarti signifikan 

pada α = 5%. Hal ini berarti bahwa spesifikasi model yang dipakai adalah tepat 

dan mampu menjelaskan variasi dinamis. Variabel jangka pendek dari model 

persamaan tersebut dapat ditunjukkan oleh PMA(-1), PMDN(-1), EKSPOR(-

1), dan KREDIT(-1). Sedangkan variabel jangka panjang dari model 

persamaan tersebut ditunjukkan oleh, DPMA, DPMDN, DEKSPOR, dan 

DKREDIT. Koefisien regresi jangka pendek dari regresi ECM GPDB 

ditunjukkan oleh besarnya koefisien pada variabel-variabel jangka pendek di 

atas sedangkan koefisien regresi jangka panjang dengan simulasi dari regresi 

ECM GPDB diperoleh dari : 

Konstanta  : c0 /c9 = 6,929639/ 0,995970 = 6,95768 

PMA        : (c2+c9)/c9 = (-0.995993 +0,995970)/ 0,995970 =-0,000023 

PMDN      : (c4+c9)/c9 = (-0.995965 +0,995970)/ 0,995970 = 0,000050 

EKSPOR  : (c6+c9)/c9 = (-0,995968 +0,995970)/ 0,995970 = 0,000002 

KREDIT   : (c8+c9)/c9 = (0,995978 +0,995970)/ 0,995970 = 2,000008 

Jangka panjang merupakan suatu periode yang memungkinkan 

mengadakan penyesuaian penuh untuk setiap perubahan yang terjadi. Variabel 

DPMA, DPMDN, DEKSPOR dan DKREDIT merupakan variabel jangka 

panjang, berarti jika ECT-nya signifikan pada tingkat signifikansi 5% maka 

ada hubungan ECM dengan uji kointegrasi, sehingga koefisien regresi jangka 

panjang merupakan besarnya kekuatan pengaruh terhadap variabel dependen 

yang disebabkan oleh perubahan pada variabel independen dalam jangka 

panjang. 
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4. Uji Statistik 

a. Uji t 

Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi yang 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya.  

 

Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

          Gambar 4.17. 
           Daerah Kritis Uji t. 

 

  

  

     Ho ditolak Ho diterima          Ho ditolak 

                                        -1,697                            1,697 

         (Sumber Damodar gujarati, 1997 : 116) 

c) Apabila nilai –1,697 < t hitung < 1,697, maka Ho diterima. Artinya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara signifikan. 

d) Apabila nilai t hitung > 1,697 atau t hitung < - 1,697, maka Ho ditolak. 

Artinya variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan.Hasil pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

 

1) Pengaruh Variabel Independen  
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Tabel 4.10 Pengaruh Variabel Independen Jangka Pendek Dan  
Jangka Panjang (Tingkat signifikan pada a = 5%) 

Variabel t-Statistic Prob. Kesimpulan 
C 4,656570 0,0001 signifikan 

D(PMA) 0,984173 0,3335 Tidak signifikan 
PMA(-1) -4,966416 0,0000 signifikan 

D(PMDN) 0,895287 0,3783 Tidak signifikan 
PMDN(-1) -4,966239 0,0000 signifikan 

D(EKSPOR) -4,466245 0,0001 signifikan 
EKSPOR(-1) -4,966215 0,0000 signifikan 
D(KREDIT) 2,541992 0,0168 signifikan 
KREDIT(-1) -4,966264 0,0000 signifikan 

ECT 4,966274 0,0000 signifikan 
 Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0, 2008, diolah 

Hasil pengujian dengan uji statisik t adalah sebagai berikut: 

a) Koefisien regresi dari konstanta mempunyai nilai t hitung sebesar 

4,656570 dimana nilai probabilitasnya 0,0003<0,05  maka 

koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan kata lain konstanta secara statistik berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

b) Koefisien regresi dari D(PMA) mempunyai nilai t hitung sebesar 

0,984173 dimana nilai probabilitasnya adalah 0,3335 > 0,05, maka 

koefisien regresi tersebut tidak signifikan pada taraf signifikansi 

5%. Dengan kata lain D(PMA) secara statistik tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

c) Koefisien regresi dari PMA(-1) mempunyai nilai t hitung sebesar -

4,966416 dimana nilai probabilitasnya 0,0000<0,05  maka 

koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. 
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Dengan kata lain PMA(-1) secara statistik  berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

d) Koefisien regresi dari D(PMDN) mempunyai nilai t hitung sebesar 

0,895287 dimana nilai probabilitasnya adalah 0,3783> 0,05 maka 

koefisien regresi tersebut tidak signifikan pada taraf signifikansi 

5%. Dengan kata lain D(PMDN) secara statistik tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

e) Koefisien regresi dari PMDN(-1) mempunyai nilai t hitung sebesar 

-4,966239 dimana nilai probabilitasnya 0.0000<0,05 maka 

koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan kata lain PMDN(-1) secara statistik  berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

f) Koefisien regresi dari D(EKSPOR) mempunyai nilai t hitung 

sebesar -4,466245 dimana nilai probabilitasnya adalah 0,0001 < 

0,05 maka koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Dengan kata lain D(EKSPOR) secara statistik 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

g) Koefisien regresi dari EKSPOR(-1) mempunyai nilai t hitung 

sebesar -4,966215 dimana nilai probabilitasnya adalah 0.0000< 

0,05 maka koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Dengan kata lain EKSPOR(-1) secara statistik 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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h) Koefisien regresi dari D(KREDIT) mempunyai nilai t hitung 

sebesar 2,541992 dimana nilai probabilitasnya 0,0168>0,05 maka 

koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan kata lain D(KREDIT) secara statistik berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

i) Koefisien regresi dari KREDIT(-1) mempunyai nilai t hitung 

sebesar 4,966264 dimana nilai probabilitasnya 0,0000<0,05 maka 

koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan kata lain KREDIT(-1) secara statistik berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

j) Koefisien regresi dari ECT mempunyai nilai t hitung 4,966274 

dimana nilai probabilitasnya 0,0000<0,05, maka koefisien regresi 

tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan kata lain 

ECT secara statistik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  

b. Uji F 

Uji F adalah uji untuk mengetahui besarnya pengaruh yang terjadi pada 

variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Nilai F hitung yang diperoleh dari model dinamik ECM adalah 

sebesar 12,08368 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.0000 yang 

berarti sifnifikan pada taraf signifikansi 5% .Hal ini berarti bahwa dalam 

parameter jangka pendek dan jangka panjang variabel PMA, PMDN, 

Ekspor dan Kredit Perbankan secara bersama-sama mempengaruhi 
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pembentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu 

1970-2008. 

 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

Uji determinasi untuk mengetahui berapa persen perubahan variasi 

variabel independen dapat menjelaskan oleh perubahan variasi variabel 

dependen. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 

sebesar 0,795251 yang berarti 79,5251 % faktor jangka pendek dan jangka 

panjang tingkat PMA, PMDN, ekspor dan Kredit Perbankan dapat 

menjelaskan variasi pembentukan pertumbuhan ekonomi sedangkan 

sisanya 20,4749% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. 

5. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik dari hasil penelitian. Uji yang digunakan meliputi uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu hubungan linear atau korelasi 

secara sempurna maupun tidak sempurna diantara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Salah satu cara untuk 

mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas adalah menggunakan 

metode Klein yang dikemukakan oleh L.R. Klein, yakni dengan 
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membandingkan nilai r2 (korelasi antar masing-masing variabel 

independen) dengan R2 (koefisien determinasi). Jika R2 > r2 maka dapat 

dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Sebaliknya jika R2 < r2 

maka dinyatakan terjadi masalah multikolinearitas.  

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Klein untuk Mendeteksi Multikolinearitas 

Variabel r r² R2 Kesimpulan 
DPMA-DPMDN 0.397461 0.157975 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMA-DEKSPOR 0.180467 0.032568 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMA-DKREDIT 0.287687 0.082764 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMA-PMA(-1) -0.292568 0.085596 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMA-PMDN(-1) 0.529134 0.279983 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMA-EKSPOR(-1) -0.317338 0.100703 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMA-KREDIT(-1) -0.121456 0.014752 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMDN-DPMA 0.397461 0.157975 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMDN-DEKSPOR -0.185865 0.034546 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMDN-DKREDIT 0.187776 0.035260 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMDN-PMA(-1) -0.164308 0.026997 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMDN-PMDN(-1) 0.109764 0.012048 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMDN-EKSPOR(-1) -0.007782 0.000061 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DPMDN-KREDIT(-1) 0.204368 0.041766 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DEKSPOR-DPMA 0.180467 0.032568 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DEKSPOR-DPMDN -0.185865 0.034546 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DEKSPOR-KREDIT 0.567569 0.322135 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DEKSPOR-PMA(-1) 0.534692 0.285896 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DEKSPOR-PMDN(-1) 0.422213 0.178264 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DEKSPOR-EKSPOR(-1) -0.180091 0.032433 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DEKSPOR-KREDIT(-1) 0.050891 0.002590 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DKREDIT-DPMA 0.287687 0.082764 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DKREDIT-DPMDN 0.187776 0.035260 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DKREDIT-DEKSPOR 0.567569 0.322135 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DKREDIT-PMA(-1) 0.529317 0.280176 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DKREDIT-PMDN(-1) 0.546424 0.298579 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DKREDIT-EKSPOR(-1) -0.148011 0.021907 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
DKREDIT-KREDIT(-1) 0.550835 0.303419 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMA(-1)-DPMA -0.292568 0.085596 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMA(-1)-DPMDN -0.164308 0.026997 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMA(-1)-DEKSPOR 0.534692 0.285896 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMA(-1)-DKREDIT 0.529317 0.280176 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMA(-1)-PMDN(-1) 0.397850 0.158285 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
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PMA(-1)-EKSPOR(-1) 0.184522 0.034048 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMA(-1)-KREDIT(-1) 0.354484 0.125659 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMDN(-1)-DPMA 0.529134 0.279983 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMDN(-1)-DPMDN 0.109764 0.012048 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMDN(-1)-DEKSPOR 0.422213 0.178264 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMDN(-1)-DKREDIT 0.546424 0.298579 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMDN(-1)-PMA(-1) 0.397850 0.158285 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMDN(-1)-EKSPOR(-1) -0.209628 0.043944 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
PMDN(-1)-KREDIT(-1) 0.193810 0.037562 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
EKSPOR(-1)-DPMA -0.317338 0.100703 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
EKSPOR(-1)-DPMDN -0.007782 0.000061 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
EKSPOR(-1)-DEKSPOR -0.180091 0.032433 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
EKSPOR(-1)-DKREDIT -0.148011 0.021907 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
EKSPOR(-1)-PMA(-1) 0.184522 0.034048 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
Lanjutan … 
 
EKSPOR(-1)-PMDN(-1) -0.209628 0.043944 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
EKSPOR(-1)-KREDIT(-1) 0.523091 0.273624 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
KREDIT(-1)-DPMA -0.121456 0.014752 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
KREDIT(-1)-DPMDN 0.204368 0.041766 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
KREDIT(-1)-DEKSPOR 0.050891 0.002590 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
KREDIT(-1)-DKREDIT 0.550835 0.303419 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
KREDIT(-1)-PMA(-1) 0.354484 0.125659 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
KREDIT(-1)-PMDN(-1) 0.193810 0.037562 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 
KREDIT(-1)-EKSPOR(-1) 0.523091 0.273624 0.795251 Tidak ada multikolinearitas 

Sumber: E-Views 4.1, 2009, diolah 

 
Dari tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa untuk semua korelasi 

variable antar variabel bebas mempunyai nilai r2 yang lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai R2. hal ini berarti spesifikasi model yang 

digunakan bebas dari masalah multikolinieritas 

b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi 

regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih 

tidak bias dan konsisten). Untuk menguji ada tidaknya masalah 
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heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park. Uji ini dilakukan melalui 

dua tahap regresi sebagai berikut: 

1) Melakukan regresi atas model yang digunakan dengan menggunakan 

OLS yang kemudian diperoleh nilai residualnya. 

2) Nilai residual yang didapat dari hasil regresi kemudian dikuadratkan, 

lalu diregresikan dengan variabel independen. Kemudian dilakukan uji 

secara statistik apakah αi berpengaruh secara statistik atau tidak. Jika 

hasil regresi menunjukkan αi tidak signifikan (pada derajat signifikansi 

5%), maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika αi 

signifikan (pada derajat signifikansi 5%), maka terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Park untuk Mendeteksi Heteroskedastisitas 
Dependent Variable: RESID01 
Method: Least Squares 
Date: 07/08/09   Time: 08:01 
Sample(adjusted): 1972 2008 
Included observations: 37 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.008463 0.496787 -0.017036 0.9865 
D(PMA) -3.81E-06 2.37E-05 -0.160887 0.8734 
PMA(-1) 0.186324 0.212138 0.878315 0.3875 

D(PMDN) -4.16E-06 2.35E-05 -0.177026 0.8608 
PMDN(-1) 0.186332 0.212147 0.878315 0.3875 

D(EKSPOR) 4.28E-07 8.43E-06 0.050814 0.9598 
EKSPOR(-1) 0.186330 0.212145 0.878315 0.3875 
D(KREDIT) -1.07E-06 9.22E-06 -0.116283 0.9083 
KREDIT(-1) 0.186331 0.212146 0.878315 0.3875 

ECT_HETERO -0.186330 0.212145 -0.878315 0.3875 

R-squared 0.027779     Mean dependent var -0.001405 
Adjusted R-squared -0.296295     S.D. dependent var 1.952176 
S.E. of regression 2.222649     Akaike info criterion 4.660736 
Sum squared resid 133.3845     Schwarz criterion 5.096119 
Log likelihood -76.22361     F-statistic 0.085718 
Durbin-Watson stat 1.795567     Prob(F-statistic) 0.999704 

 
Sumber: E-Views 4.1, 2008, diolah 
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Pada model faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan 

probabilitas semua variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak 

signifikan pada α = 5% seperti ditunjukkan oleh tabel 4.12. Dengan 

demikian dapat disimpulkan dalam model tersebut tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas.  

d. Autokorelasi 

Autokorelasi ditemukan jika terdapat korelasi antara variabel 

gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil 

maupun dalam sampel besar. Autokorelasi untuk model dinamis, seperti 

ECM percobaan Durbin Watson (DW) tidak bisa digunakan untuk menguji 

ada tidaknya autokorelasi, karena DW statistik secara asimtotik akan biasa 

mendekati nilai 2 (Arief, 1993: 15). Oleh karena itu maka digunakan 

Langrange Multiplier Test, yakni berupa regresi atas semua variabel bebas 

dalam persamaan regresi ECM tersebut dan variabel lag-1 dari nilai 

residual regresi ECM. Adapun hasil persamaan regresi ECM dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

RESIDUt = c0 + c1 DPMAt + c2 DPMDNt + c3 DEKSPORt + c4 DKREDITt 

+ c5 DPMAt-1 + c6 DPMDNt-1 + c7 DEKSPORt-1 + c8 DKREDITt-1 

+ c9 ECT + RESIDUt-1 + et ...........................................(4.4) 
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Dari model tersebut akan didapat nilai R², kemudian nilai ini 

dimasukkan dalam rumus sebagai berikut: (n- 1)R², dimana n adalah 

jumlah observasi.  

Selanjutnya nilai (n-1) R² diperbandingkan dengan c² (0,05). 

Dimana c² (0,05) adalah nilai kritis Chi Square yang ada dalam tabel 

statistik Chi Square. Jika (n-1)R² lebih besar dari c², maka terdapat 

masalah autokorelasi, dan jika sebaliknya maka tidak terjadi masalah 

autokorelasi. Hasil perhitungan Lagrange Multiplier Test ditunjukkan oleh 

tabel 4.13 

 

 

 

Tabel 4.13.Hasil Lagrange Multiplier Test  untuk Mendeteksi Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.626790     Probability 0.116696 
Obs*R-squared 3.369181     Probability 0.066427 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 07/18/09   Time: 10:47 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.266884 2.481166 1.316673 0.1990 
D(PMA) -1.28E-05 2.39E-05 -0.537255 0.5955 
PMA(-1) -0.467993 0.348416 -1.343201 0.1904 

D(PMDN) 8.82E-07 2.30E-05 0.038314 0.9697 
PMDN(-1) -0.467972 0.348406 -1.343178 0.1904 

D(EKSPOR) -4.89E-07 8.18E-06 -0.059822 0.9527 
EKSPOR(-1) -0.467980 0.348411 -1.343183 0.1904 
D(KREDIT) 2.72E-05 2.29E-05 1.190018 0.2444 
KREDIT(-1) -0.467977 0.348410 -1.343180 0.1904 

ECT 0.467977 0.348409 1.343184 0.1904 
RESID(-1) 0.594920 0.367055 1.620793 0.1167 
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R-squared 0.088663     Mean dependent var 5.76E-11 
Adjusted R-squared -0.248870     S.D. dependent var 1.925634 
S.E. of regression 2.151951     Akaike info criterion 4.607825 
Sum squared resid 125.0341     Schwarz criterion 5.081863 
Log likelihood -76.54867     F-statistic 0.262679 
Durbin-Watson stat 1.850020     Prob(F-statistic) 0.984463 

 

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan Lagrange 

Multiplier Test menunjukkan bahwa R2 = 0,088663, sehingga didapatkan 

(n-1) R2 = (39-1) x 0,088663= 3,369194. Nilai  c² (1) dengan α = 5% 

adalah 3,84146. Sehingga 3,369194 < 3,84146 dan dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi terhadap variabel-variabel di 

dalam model. 

 

 

 

 

6. Interpretasi Ekonomi 

a. Pengaruh Konstanta terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukan bahwa 

nilai koefisien konstanta sebesar 6,929639. Hal itu berarti, jika semua 

variabel independen ( penanaman modal asing, penanaman modal dalam 

negeri, ekspor total dan kredit perbankan) konstan, maka rata-rata 

perubahan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,929639 %. Nilai 

konstanta berpengaruh secara signifikan, hal ini ditunjukkan oleh nilai 
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probabilitas yang signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5% 

yaitu sebesar 0,0001. 

b. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) 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 -0,995993 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% yang 

ditunjukkan dengan probabilitas tingkat signifikan sebesar 0,0000. Hal ini 

berarti jika Penanaman Modal Asing (PMA) turun 1 %, maka akan 

menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,995993% dan 

sebaliknya bila Penanaman Modal Asing (PMA) naik 1 % akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar  0,995993 % 

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel PMA mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Koefisien regresi parsial variabel PMA dalam jangka panjang sebesar 

0,0000228 dan dihasilkan probabilitas yang tidak signifikan pada tingkat 

signifikansi 5% yaitu sebesar 0,3335. Berdasarkan nilai probabilitas dan 

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



 cxxiii

koefisien variabel PMA ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang 

variabel PMA tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Secara teoritis, 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. 

Dampak negatif penanaman modal asing dalam jangka pendek 

lainnya adalah dapat memperburuk ketimpangan kesempatan ekonomis 

antar daerah yang akan mendorong terjadinya arus urbanisasi antar daerah. 

Sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di 

berbagai daerah di Indonesia. 

Sementara itu, dalam jangka panjang penanaman modal asing tidak 

berpengaruh (tidak signifikan) disebabkan oleh beberapa faktor (Bambang 

Kustituanto dan Istikomah, 1999:9): 

1) Risk country yaitu pasar domestik yang kecil sehingga  menyebabkan 

rate of return dari modal rendah dan kurang tersedianya fasilitas 

pendukung seperti transportasi, tenaga kerja terampil, dan teknologi. 
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2) 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. 

3) Masih minimnya informasi tentang sumber-sumber dana dari sektor 

perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan 

proyek. 

4) Rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia sehingga 

rencana alih teknologi 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 tidak membawa pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang ditunjukkan dengan probabilitas yang tidak signifikan pada 

tingkat signifikansi 5%. 

c. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukkan 

bahwa variabel penanaman modal dalam negeri dalam jangka pendek 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
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ekonomi. Hubungan yang negatif ini tidak sesuai dengan hipotesis di awal 

penelitian yang menyatakan bahwa variabel PMDN mempunyai hubungan 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek ini, koefisien 

regresi parsial variabel penanaman modal dalam negeri yaitu sebesar -

0,995965 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% yang ditunjukkan 

dengan probabilitas tingkat signifikan sebesar 0,0000. Hal ini berarti jika 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) turun 1 %, maka akan 

menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,995965% dan 

sebaliknya bila penanaman modal dalam negeri (PMDN) naik 1 % akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar  0,995965 % 

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi variabel penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) dalam jangka panjang sebesar 0.0000212 dan 

dihasilkan probabilitas yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% 

yaitu sebesar 0.3783 . Berdasarkan nilai probabilitas dan koefisien variabel 

penanaman modal dalam negeri ini, menunjukkan bahwa dalam jangka 

panjang variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Melihat dampak negatif penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

dalam jangka pendek dan tidak signifikannya penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa 

penanaman modal dalam negeri kurang diperhitungkan sebagai faktor yang 
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mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi. Melihat kecilnya 

sumbangan penanaman modal dalam negeri dalam PDB dan pertumbuhan 

investasi yang relatif berfluktuasi dalam kurun waktu penelitian. Tidak 

mengherankan jika penanamna modal dalam negeri  belum berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena walaupun nilai penanaman modal 

dalam negeri dari tahun ke tahun sedikit meningkat, namun 

pertumbuhannya terus berfluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut Nopirin 

dalam Toni (2005) juga mengatakan bahwa biasanya pengeluaran investasi 

lebih tidak stabil bila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi, 

sehingga fluktuasi pertumbuhan investasi akan dapat menyebabkan resesi. 

Rendahnya sumbangan penanaman modal terhadap pertumbuhan 

ekomomi dan adanya fluktuasi nilai investasi ini juga dikarenakan 

kebiasaan daerah yang mempunyai bentuk birokrasi yang kurang baik dan 

merebaknya korupsi, sehingga kondisi ini berakibat buruk pada berbagai 

kegiatan ekonomi dan tidak terkecuali kegiatan investasi. Hal ini tidak 

hanya mempersulit dan membingungkan investor untuk menanamkan 

modalnya, tetapi juga mengarah pada aktivitas ekonomi biaya tinggi, 

eksploitasi sumber daya tanpa batas dan merangsang capital flight. 

d. Pengaruh Ekspor Total terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek 

variabel ekspor total memiliki hubungan yang negatif dan signifikan 

terhadap petumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, koefisien variabel 
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ekspor sebesar -0,995968 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% 

dengan probabilitas 0.0000. Besarnya koefisien variabel ekspor ini 

menunjukkan bahwa setiap 1 % penurunan satuan ekspor akan menaikkan 

petumbuhan ekonomi  sebesar 0,995968% dan begitu pula sebaliknya 

dengan asumsi variabel lain konstan. Dalam jangka panjang, variabel 

ekspor total juga memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. 

Koefisien variabel ekspor sebesar -0,0000376 dan signifikan pada tingkat 

signifikansi 5% yaitu sebesar 0.0001. Besarnya koefisien variabel ekspor 

ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang setiap 1 % penurunan 

satuan ekspor akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0000376 

%  dan begitu pula sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan. 

Hubungan yang negatif dan tidak signifikan baik dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang ini tidak sesuai dengan hipotesis di 

awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel ekspor mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap pembentukan pertumbuhan 

ekonomi. Adanya hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara 

ekspor dengan pembentukan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena 

walaupun terjadi kenaikan ekspor, namun kegiatan ekspor tersebut juga 

diikuti dengan kenaikan impor. Kenaikan impor tersebut digunakan untuk 

menambah faktor produksi  seperti bahan baku yang akan digunakan untuk 

meningkatkan lagi kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor di Indonesia memang 

selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.. Namun walaupun 
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begitu, kontribusi ekspor Indonesia masih rendah. Dahulu negara kita 

mengandalkan ekspor migas namun setelah itu kita beralih pada ekspor 

nonmigas karena harga migas merupakan sumber daya yang non 

renewable. 

e. Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukkan 

bahwa variabel Kredit Perbankan  dalam jangka pendek mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan 

yang positif ini  sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang 

menyatakan bahwa variabel Kredit Perbankan  mempunyai hubungan 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi . Koefisien regresi variabel Kredit 

Perbankan dalam jangka pendek sebesar 0,995978 dan signifikan pada 

tingkat signifikansi 5% yang ditunjukkan dengan probabilitas tingkat 

signifikan sebesar 0,00000. Hal ini berarti jika Kredit Perbankan  naik 1 %, 

maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 

0,995978 % dan sebaliknya bila Kredit Perbankan turun 1 % akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar  0,995978 % 

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel Kredit Perbankan   

juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hubungan yang positif ini  juga sesuai dengan hipotesis di awal 

penelitian yang menyatakan bahwa variabel Kredit Perbankan  mempunyai 

hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi parsial 
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variabel kredit perbankan dalam jangka panjang sebesar 0,0000406 dan 

dihasilkan probabilitas yang signifikan pada tingkat signifikansi 5% yaitu 

sebesar 0,0168. Hal ini berarti jika Kredit Perbankan  naik 1 %, maka akan 

menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0000406 % dan 

sebaliknya bila Kredit Perbankan turun 1 % akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar  0,000046 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian dan uraian pada bab sebelumnya mengenai 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1970-2008, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
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1. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) 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 

variabel PMA dalam jangka pendek sebesar -0,995993 dan signifikan pada 

tingkat signifikansi 5% yang ditunjukkan dengan probabilitas tingkat 

signifikan sebesar 0,0000.  

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel PMA mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Koefisien variabel PMA dalam jangka panjang sebesar 0,000023 dan 

dihasilkan probabilitas yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% yaitu 

sebesar 0,3335. Berdasarkan nilai probabilitas dan koefisien variabel PMA ini 

menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel PMA tidak akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa 

variabel penanaman modal dalam negeri dalam jangka pendek mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan 
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yang negatif ini tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang 

menyatakan bahwa variabel PMDN mempunyai hubungan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek ini, koefisien variabel 

penanaman modal dalam negeri yaitu sebesar -0,995965 dan signifikan pada 

tingkat signifikansi 5% yang ditunjukkan dengan probabilitas tingkat 

signifikan sebesar 0,0000.  

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Koefisien variabel penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) dalam jangka panjang sebesar 0.000021 dan dihasilkan probabilitas 

yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 0.3783 . 

Berdasarkan nilai probabilitas dan koefisien variabel penanaman modal dalam 

negeri ini, menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Pengaruh Ekspor Total terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek 

variabel ekspor total memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap 

petumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, koefisien variabel ekspor sebesar 

-0,995968 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% dengan probabilitas 

0.0000.  
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Dalam jangka panjang, variabel ekspor total juga memiliki hubungan 

yang negatif dan signifikan. Koefisien variabel ekspor sebesar -0,0000376 dan 

signifikan pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 0.0001. Hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang ini tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian  

4. Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa 

variabel Kredit Perbankan  dalam jangka pendek mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang positif ini  

sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel 

Kredit Perbankan  mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi . Koefisien regresi variabel Kredit Perbankan dalam jangka pendek 

sebesar 0,995978 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% yang 

ditunjukkan dengan probabilitas tingkat signifikan sebesar 0,00000.  

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel Kredit Perbankan   juga 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hubungan yang positif ini  juga sesuai dengan hipotesis di awal penelitian 

yang menyatakan bahwa variabel Kredit Perbankan  mempunyai hubungan 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi parsial variabel 

kredit perbankan dalam jangka panjang sebesar 0,000041 dan dihasilkan 

probabilitas yang signifikan pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 0,0168.  

B. SARAN 
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1. Dalam penelitian ini menunjukkan banyak variabel yang tidak signifikan atau 

signifikan tapi koefisiennya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya 

variabel kredit perbankan yang berdampak positif  dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Bila Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal 

Dalam Negeri dan Ekspor Total berdampak negatif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi maka perlu dipertimbangkan bagaimana pengaruh variabel lain 

seperti Utang Luar negeri, Konsumsi Pemerintah, Tenaga Kerja, Tabungan 

Domestik dan sebagainya sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi 

atau sebagai masukan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti pengaruh 

variabel lain diluar variabel dependen dalam penelitian ini terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2.  Upaya penarikan investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam negeri di Indonesia perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu 

diupayakan iklim investasi yang kondusif seperti  penyederhanaan proses 

pengurusan izin-izin dan adanya keterpaduan koordinasi antar departemen 

melalui pemotongan jalur birokrasi. Perlu juga menciptakan stabilitas ekonomi 

makro yang mantap melalui program-program reformasi, deregulasi, dan 

debirokratisasi di seluruh aspek pembangunan ekonomi. Dengan upaya 

tersebut diharapkan dapat lebih menarik investor untuk menanamkan 

modalnya. 

3. Dalam hal ekspor, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong 

pertumbuhan ekspor melalui pengurangan hambatan-hambatan ekspor seperti 

pelonggaran atau penghapusan tata niaga berbagai komoditas. Selain itu, 
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peningkatan ekspor terutama ekspor non migas lebih diprioritaskan, guna 

mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas yang semakin menipis. 

Cara untuk meningkatkan ekspor diantaranya adalah melalui diversifikasi 

komoditi ekspor, yakni melakukan ekspor yang bertumpu pada kekuatan 

sumber daya sendiri dan mengurangi kandungan impor agar peranan dan nilai 

ekspor tidak berkurang terhadap pertumbuhan ekonomi. Proses produksi 

ekspor tersebut harus dapat pula dikuasai oleh penduduk di dalam negeri, serta 

menaikan nilai tambah komoditi ekspor, terutama untuk komoditi primer, 

sehingga menaikan nilai tukar terhadap komoditi ekspor lainnya 

4. Melihat kontribusi kredit perbankan yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi perlu dilakukan upaya untuk menjaga fungsi bank sebagai lembaga 

intermediasi antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana berfungsi dengan baik. Dengan begitu kontribusi kredit 

perbankan yang positif dan signifikan dapat terjaga.  
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