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Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian 

ilmiah yang sistematis dan menggunakan data angka untuk menganalisisnya. Mengembangkan 

teori atau hipotesis menggunakan model-model matematis. Penelitian kuantitatif yang dilakukan 

menggunakan rancangan yang spesifik, terstruktur dan formal. penelitian kuantitatif dilakukan 

dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, spesifik, formal dan memiliki rancangan 

operasional yang mendetail (Sugiyono, 2010). 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data time series 

yang diperoleh dari Bank Indonesia dan World bank dari tahun 1990-2021 dalam bentuk tahunan. 

untuk menjelaskan variabel dalam tulisan ini, data yang digunakan meliputi utang luar negeri 

Indonesia dengan satuan juta USD dan pertumbuhan ekonomi dengan satuan persen 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Definisi Operasional 

No Konsep Definisi Indikator 
Empiris 

Skala 
Pengukuran 

Sumber 

1 Utang luar 
negeri 

Utang luar negeri 
merupakan jumlah total 
dari keseluruhan 
pinjaman resmi baik 
berbentuk aktiva yang 
dimiliki negara atau 
berbentuk uang tunai. 

Nilai total utang 
luar negeri 
Indonesia yang 
meliputi utang 
pemerintah, 
utang swasta 
dan utang 
lembaga 
keuangan (dalam 
juta USD) 

Rasio Data utang luar 
negeri di ambil dari 
Bank Indonesia. 



 

14 

 

2 Pertumbuhan 
ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi 
merupakan proses 
perubahan dari kondisi 
perekonomian suatu 
negara yang terjadi 
secara konsisten dan 
menuju kepada 
keadaan perekonomian 
yang lebih baik dalam 
jangka waktu tertentu. 

Pertumbuhan 
dari PDB konstan 
(persen) 

Rasio Data pertumbuhan 
Ekonomi di ambil 
dari world bank 

 

3.4 Teknik Analisis 

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini serta mengetahui adanya hubungan kausalitas antara 

utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi maka dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis 

uji dan dilakukan melalui salah satu software pengolahan data yaitu, Eviews 12. Uji pertama adalah 

uji stasioner kemudian uji yang kedua adalah Uji kausalitas Granger dan terakhir akan dilakukan uji 

dengan model regresi error correction model (ECM).  

1. Uji Stasioneritas 

Uji stasioner dilakukan untuk melihat apakah terdapat akar unit atau tidak di dalam variabel. 

Secara garis besar proses regresi dikatakan stasioner jika variabel dan mean memiliki nilai konstan 

dari waktu ke waktu (Gujarati, 2004). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

critical value dengan nilai t-statistic. Keadaan data yang stasioner sangat dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian agar dapat dilihat apakah data yang dipakai berada pada ordo atau derajat yang sama 

(Iqbal et al., 2000). 

2. Uji Kausalitas Granger  

Uji kausalitas granger berfungsi untuk melihat apakah variabel endogen dapat diperlakukan 

menjadi variabel eksogen. Dengan melakukan uji kausalitas granger peneliti dapat melihat adanya 

hubungan kausalitas satu atau dua arah dari dua variabel yang diuji (Basuki & Prawoto, 2015). 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel jumlah utang luar negeri Indonesia 

dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1999-2019. Dalam uji kausalitas granger yang menjadi 

masalah adalah penentuan panjang lag yang optimal, sehingga perlu dilakukan uji panjang lag 

untuk menentukan lag yang optimal. 
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Uji panjang Lag adalah pengolahan data agar menghasilkan residu yang bersifat gaussian atau 

terbebas dari permasalahan autokorelasi dan heteroskedasitas (Gujarati, 2004). Panjang lag harus 

diestimasi secara tepat, dengan panjang lag yang terlalu sedikit mengakibatkan residual tidak 

menampilkan proses white noise yang menyebabkan model tidak dapat mengestimasi actual error 

dengan tepat. Panjang lag yang terlalu banyak maka mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk 

menolak H karena tambahan parameter yang terlalu banyak dapat mengurangi degrees of freedom 

(Gujarati, 2004). Panjang lag yang terdistribusi paling tepat ditentukan dengan melihat angka dari 

Akaike Information Criterion (AIC) yang terendah (Anwar & Ansari, 2018). Dengan bentuk 

persamaan sebagai berikut : 

𝐴𝐼𝐶 =  
2𝑘

𝑒𝑛

𝑅𝑆𝑆

𝑁
 

Uji kausalitas Granger memiliki model sebagai berikut (Gujarati, 2004) : 

𝑌𝑡 =  ∑ αiYt − i

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑡 − 𝑗 + µ𝑡

𝑛

𝑗=𝑖

 

𝑌𝑡 =  ∑ ∅iXt − i

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑗𝑌𝑡 − 𝑗 + 𝜂𝑡

𝑛

𝑗=𝑖

 

 

Uji kausalitas Granger berasumsi bahwa kedua variabel memiliki hubungan saling terkait 

antara variabel Y dan variabel X. Dimana Yt merupakan pertumbuhan ekonomi sedangkan Xt 

merupakan jumlah Utang luar negeri. Untuk variabel error terms yang tidak memiliki korelasi yang 

ditunjukan oleh 𝜂𝑡dan 𝜇𝑡. Dari Model estimasi (1) dan (2) yang akan ada empat kemungkinan 

hipotesis yang terbentuk . Hasil uji akan menjelaskan hubungan utang luar negeri dan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia (Gujarati, 2004). Terdapat empat jenis hipotesis dari hasil uji kausalitas 

(Gujarati, 2004), yaitu: 

a Unidirectional causality adalah hubungan satu arah antara satu dengan variabel lainnya. 

Dari hipotesis ini utang luar negeri yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Syarat 

yang diperlukan adalah ∑ 𝛼𝑖 = 0 dan ∑ 𝛿𝑗 ≠ 0 

b Conversely adalah hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi 

utang luar negeri. Dari hipotesis ini pertumbuhan ekonomi yang akan mempengaruhi 

utang luar negeri. Syarat yang diperlukan adalah ∑ 𝛼𝑖 ≠ 0 dan ∑ 𝛿𝑗 = 0 

(1) 

(2) 
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c Feedback or bilateral causality adalah adanya hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi dan hubungan dua arah antara variabel. Sehingga pada hipotesis ini utang 

luar negeri yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya. 

Ketika variable utang luar negeri dan koefisien pertumbuhan ekonomi secara statistic 

berbeda. 

d Independence menunjukan tidak adanya hubungan timbal balik sama sekali. Sehingga 

pada hipotesis ini diketahui bahwa tidak ada hubungan Granger causality antara utang 

luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Ketika koefisien utang luar negeri dan 

pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistic di kedua regresi. 
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𝑡 

𝑡 

𝑡 

𝑡 

3. Error Correction Model (ECM) 

Merupakan model analisis dinamika untuk menjelaskan pengaruh hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam model 

ini regresi memasukan koefisien penyesuaian (coefficient of adjustment) yang bisa disebut 

dengan variabel ECT (error correction term). Koefisien regresi ECT juga sekaligus menunjukan 

penyesuaian kecepatan (speed of adjustment) antara nilai akual dan nilai yang diharapkan pada 

periode tertentu. Uji regresi dengan error correction model (ECM) akan di bangun mengunakan 

model (Saraswati et al., 2022): 

 

𝑌∗  =  𝛽0 + 𝑋1𝛽1 + 𝑒𝑡  (3) 

 
Dimana 𝑌∗ merupakan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dan 𝑋1 

merupakan variabel bebas yaitu utang luar negeri dan 𝑒𝑡 merupakan residual. Hubungan 

antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel utang luar negeri dirumuskan 

dalam model ekonometrika sebagai berikut: 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ∗ = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝐿𝑁𝑡 + 𝑒𝑡     (4) 

 

Dimana 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ∗ adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan ULNt adalah utang luar 

negeri. Variabel tingkat pertumbuhan ekonomi pada persamaan (4) diestimasi dengan 

error correction model (ECM) untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dinyatakan 

dalam persamaan berikut : 

∆𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ∗ = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑈𝐿𝑁𝑡 + 𝛽3𝐸𝐶𝑇 + 𝑒𝑡 (5) 
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4. Uji Asumsi Klasik  

Dalam analisis regresi diperlukan metode uji asumsi klasik untuk memenuhi sifat 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Dengan uji asumsi klasik maka model pada regresi 

memiliki sifat ideal yang akan menghasilkan estimator yang yang linier, tidak bias dan 

mempunyai varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator) (Ghozali, 2017). Dalam 

penelitian ini uji asumsi klasik terdiri dari: 

a. Uji Normalitas Pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa pada suatu model 

regresi dalam penelitian ini variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal. 

Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal, akan dilakukan perbandingan nilai jarque 

bera (JB). Syaratnya adalah Ketika nilai jarque bera (JB) lebih dari 0,05 maka residualnya 

berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi Yaitu pengujian untuk memastikan ada atau tidak ada di antara variabel 

hubungan waktu yang memiliki pengaruh satu sama lain. Autokorelasi terjadi karena residual 

tidak bebas pada satu observasi lainnya (Ghozali, 2017). Syaratnya tidak ada autokorelasi 

atau nir autokorelasi jika nilai probabilitas F statistic lebih besar dari 0,05. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Merupakan pengujian untuk memastikan bahwa data bersifat homoskedastisitas atau tidak ada 

gejala heteroskedasatisitas. Homoskedastisitas terjadi saat distribusi probabilitas tetap sama 

dengan observasi x, dan varians setiap residual sama untuk semua nilai variabel penjelas. 

Sedangkan penyimpangan terhadap asumsi diatas disebut heteroskedasatisitas. Dalam 

penelitian ini untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji melalui 

metode Breusch-Pagan-Godfrey. Syaratnya agar data bersifat homoskedastisitas adalah p-

value nilainya lebih besar dari 0,05. 
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