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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder dengan bentuk time 

series tahunan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

dan Bank Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018 yang berbentuk bulanan. Penentuan 

tahun observasi penelitian didasarkan pada masa pemerintahan presiden Republik Indonesia 

Joko Widodo dengan segala kebijakan yang berujung pada peningkatan utang luar negeri 

yang sangat signifikan. Untuk menjelaskan variabel dalam tulisan ini, data yang digunakan 

meliputi Utang Luar Negeri Indonesia (X) dan Neraca Perdagangan Indonesia (Y), yang 

tersedia dalam satuan mata uang Amerika Serikat yaitu US Dollar. 

 

3.2 Skala Pengukuran Konsep 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel-variabel dengan 

pengukuran sebagai berikut : 
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Tabel 1. Pengukuran Variabel 

No. Konsep Definisi Indikator 

Empiris 

Skala 

Pengukuran 

1. Utang Luar Negeri 

Indonesia 

Utang luar negeri 

didefinisikan sebagai 

utang penduduk 

(resident) 

yang berdomisili di suatu 

wilayah teritori ekonomi 

kepada bukan penduduk 

(non-resident) 

(Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan 

dan Risiko dan Bank 

Indonesia, 2018) 

Nilai Utang Luar 

Negeri Indonesia 

tahun 2014-2018 

Rasio  

2. Defisit Neraca 

Perdagangan 

Indonesia 

Defisit Neraca 

perdagangan jika nilai 

ekspor kurang dari nilai 

impor negara tersebut 

(Ashraf dan Joarder, 2009) 

Defisit Neraca 

Perdagangan 

Indonesia tahun 

2014-2018 

Rasio 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis uji dan 

dilakukan melalui salah satu software analisis data yaitu, Eviews 9. Uji yang pertama adalah 

Uji Stasioneritas dan dilanjutkan oleh Uji Kointegrasi, dan Uji Kausalitas Granger. Uji 

Stasioneritas perlu dilakukan karena dalam Uji Kausalitas Granger salah satu asumsi yang 

dibawa adalah seluruh variabel harus sudah dalam kondisi stasioner atau tidak memiliki akar 

unit (Gujarati & Porter, 2009). Sehingga variabel-variabel yang akan diuji kausalitas nya 

harus lolos Uji Stasioneritas terlebih dahulu. Jika stasioner pada aras level (0) maka langsung 

dilakukan pengujian dengan model VAR dan jika stasioner pada aras level (1) maka perlu 

dilakukan uji Kointegrasi. Uji Kointegrasi digunakan untuk menentukan model yang akan 

digunakan, apakah VAR first difference atau VECM (Basuki dan Prawoto, 2016). 

Selanjutnya dalam Uji Kausalitas Granger juga nantinya akan terdiri dari tahap penentuan  

panjang lag yang mana juga dilakukan untuk memenuhi asusmsi dari Uji Kausalitas Granger. 
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Lalu dilanjutkan dengan Uji Kausalitas Granger dengan menggunakan panjang lag yang 

didasarkan pada hasil temuan pengujian panjang lag.  

3.3.1  Uji Stasioneritas 

Uji Stasioneritas dilakukan untuk melihat apakah dalam variabel yang ada terdapat 

akar unit atau tidak (Rosadi, 2012). Variabel dapat dikatakan tidak mengandung akar unit 

(stasioner) apabila suatu variabel memiliki kecenderungan nilai varians yang besaran nya 

tidak jauh dari nilai rata-rata (Engle dan Granger, 1987). Keadaan data yang stasioner sangat 

dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar data tetap valid dan terhindar dari indikasi regresi 

yang bersifat lancung. Hal ini disebabkan karena variabel yang tidak stasioner akan 

cenderung untuk memiliki nilai R
2
 yang relatif tinggi namun memiliki statistik Durbin-

Watson yang rendah (Granger dan Newbold, 1974). Stasioneritas dapat dilihat melalui nilai 

Augmented Dicky-Fuller (ADF). Jika nilai signifikansi 5% lebih kecil dari nilai ADF maka 

data dianggap stasioner (Sulistiana, Hidayati, dan Sumar, 2017).  

 

                   (5) 

Dimana, jika 

Ho: δ = 0 (data tidak stasioner atau terdapat akar unit) 

Ha: δ ≠ 0 (data telah stasioner atau tidak terdapat akar unit) 

3.3.2  Uji Kointegrasi 

Dalam menguji kointegrasi terdepat beberapa cara yaitu dengan 1) Uji 

Kointegrasi Engle Grenger, 2) Uji Kointegrasi regresi Durbin Watson, dan 3) Uji 

Kointegrasi Johansen. Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi Johansen untuk 

melihat hubungan kointegrasi pada variabel-variabel yang ada. Jika terdapat 

kointegrasi maka model yang digunakan adalah VECM dan jika sebaliknya maka 

model yang digunakan adalah VAR first difference. Berdasarkan EViews User’s 

Guide (2019) dan Rosadi (2012) persamaan uji kointegrasi Johansen yang digunakan 

sebagai berikut: 

          ∑              

   

   

 

Dengan   ∑      

   , dan     ∑   
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Dalam uji ini akan didapat hipotesis nol (Ho) sebanyak r, r = none, at most 

1..., k-1 persamaan kointegrasi. Pengujian nilai statistik dapat menggunakan max 

eigenvalue atau trace (Rosadi, 2012). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

 Ho: p-value > 0.05 

 Ha: P-value < 0.05 

3.3.3  Uji Kausalitas Granger 

 Uji Kausalitas Granger adalah salah satu alat yang digunakan untuk melihat kausalitas 

antara utang luar negeri dan defisit neraca perdagangan (Muli dan Ocharo, 2018). Alat 

pengujian ini berfungsi untuk melihat hubungan kausalitas satu atau pun dua arah dari dua 

atau lebih variabel, dalam hal ini utang luar negeri dan defisit neraca perdagangan dari 

Indonesia. Untuk dapat melakukan uji kausalitas Granger, terlebih dahulu kita harus mencari 

lag yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena diatas. Panjang lag yang terdistribusi 

paling tepat ditentukan, salah satunya, menggunakan angka dari Akaike Information Criterion 

(AIC) yang terendah (Gujarati dan Porter, 2009).  

 Setelah diketahui panjang lag yang paling tepat, uji kausalitas Granger dapat 

dilakukan jika menggunakan panjang lag optimal yang sudah didapat dari angka AIC. Uji 

kausalitas Granger akan dibangun melalui model berikut ini : 

        ∑        ∑       

 

   

        

 

   

 

        ∑        ∑       

 

   

        

 

   

 

Dimana Xt merupakan utang luar negeri Indonesia pada bulan tertentu, sedangkan Yt 

merupakan defisit neraca perdagangan Indonesia pada bulan tertentu. Selain itu, variabel 

pengganggu atau error terms yang tidak memiliki korelasi di perlihatkan oleh μt dan ηt 

(Gujarati dan Porter, 2009). 

 Dari model estimasi (8) dan (9), akan ada empat kemungkinan yang terjadi dan 

hipotesis yang terbentuk untuk menjelaskan hubungan Utang Luar Negeri dan Defisit Neraca 

Perdagangan Indonesia. Menurut Purnomo (2001) empat hipotesis itu terdiri dari : 

1. Unidirectional Granger Causality dari utang luar negeri ke defisit neraca 

perdagangan. Pada hipotesis ini utang luar negeri-lah yang nanti akan mempengaruhi 
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defisit neraca perdagangan. Syarat yang diperlukan adalah ∑   
 
      dan ∑   

 
    

 . 

2. Unidirectional Granger Causality dari defisit neraca perdagangan ke utang luar 

negeri. Pada hipotesis ini defisit neraca perdagangan yang nanti akan mempengaruhi 

utang luar negeri Indonesia. Syarat yang diperlukan adalah ∑   
 
      dan 

∑   
 
     . 

3. Bidirectional Granger Causality dari utang luar negeri ke defisit neraca perdagangan 

dan sebaliknya. Pada hipotesis ini  utang luar negeri Indonesia-lah yang nanti akan 

mempengaruhi defisit neraca perdagangan dan begitu juga sebaliknya. Syarat yang 

diperlukan adalah ∑   
 
      dan ∑   

 
     . 

4. Independensi antara utang luar negeri dengan defisit neraca perdagangan. Pada 

hipotesis ini diketahui bahwa tidak ada hubungan Granger Causality sama sekali. 

Syarat yang diperlukan adalah ∑   
 
      dan ∑   

 
     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




