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Bab IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan estimasi model granger dan juga model error correction model (ECM), 

langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa data yang digunakan dalam estimasi 

sudah stasioner. Jika data yang digunakan belum stasioner maka akan diperoleh regresi yang bersifat 

spurious (Basuki & Prawoto, 2015). Uji stasioner dalam penelitian ini mengunakan metode augmented-

Dicky Fuller ( ADF). Uji stasioner akan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat akar unit di 

dalam variabel utang luar negeri dan pertumbuhan  ekonomi. 

4.1.1 Uji Stasioneritas 

 

Tabel 2. Uji Stasioneritas Data 

Variabel  Unit Root Test Mac-Kinnon Critical 

Value (5%) 

ADF Keterangan 

ULN Level -2.960411 1,607002 Tidak stasioner 

 
Fist-Difference -2,963972 -4,572143 Stasioner 

Growth Level -2,960411 -4,123662 Stasioner 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Tabel 2 menunjukan hasil uji stasioner pada variable utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. 

Utang Luar negeri memiliki nilai ADF-test statistic sebesar utang 1,607002 nilainya lebih kecil dari 

nilai kritis dengan nilai toleransi 5 persen (-2.960411). Nilai tersebut menunjukan bahwa data 

variabel utang luar negeri Indonesia masih belum stasioner atau masih memiliki akar unit pada level 

integrasi, sehingga perlu dilakukan uji pada level pertama. Setelah dilakukan pengujian pada level 

pertama nilai ADF-test statistic bernilai -4,572143 yang nilainya lebih besar dari nilai kritisnya 

dengan nilai toleransi 5 persen (-2,963972) ini menunjukan data utang luar negeri sudah stasioner 

pada level pertama. Kemudian variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai ADF-test statistic 
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sebesar -4,123662 yang nilainya lebih besar dari nilai kritis dengan nilai toleransi sebesar 5 persen 

(-2,960411). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pertumbuhan ekonomi sudah stasioner pada 

level ke nol. 

Setelah data dipastikan stasioner maka langkah selanjutnya adalah penentuan panjang lag 

optimal. Maka untuk mencari lag yang optimal penelitian ini menggunakan Lag Length Test. 

Panjang lag yang digunakan dalam penelitian adalah lag yang paling optimal untuk menjelaskan 

pengaruh suatu variabel pada masa lalu. 

Tabel 3. Hasil Uji Panjang Lag 

La

g 

Log L LR FPE AIC SC HQ 

0 -2.313.707 NA 214467.6 17.95159 18.04837 17.97946 

1 -1.821.476 87.08707 6628.944 14.47289 14.76322 14.55649 

2 -1.743.739 12.55745* 4996.801* 14.18261 14.66649* 14.32195* 

3 -1.706.886 5.386223 5209.689 14.20682 14.88425 14.40189 

4 -1.695.273 1.518582 6694.753 14.42518 15.29617 14.67599 

5 -1.621.175 8.549843 5434.680 14.16288* 15.22743 14.46943 

6 -1.604.231 1.694341 7056.547 14.34024 15.59834 14.70253 

Catatan: *menampilkan lag yang paling optimal 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Hasil uji nya dapat dilihat dari table 3 Berdasarkan hasil pada tabel 3 diatas diindikasikan 

bahwa lag yang paling optimal untuk menjelaskan pengaruh suatu variabel pada masa lalu variabel 

yang digunakan. Berdasarkan pengujian diketahui bahwa lag yang paling baik dan optimal adalah lag 

2 dikarenakan lag 2 memiliki (*) paling banyak dibandingkan lag lainnya. Pada lag 2 ini model 

memiliki nilai error AIC, SC dan HQ yang paling kecil. Sehingga selanjutnya akan dilakukan uji 

kausalitas granger menggunakan lag 2. Uji kausalitas granger untuk mengetahui hubungan 

kausalitas antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

Growth does not Granger Cause ULN 30 1.95638 0.1624 

ULN does not Granger Cause Growth  4.86580 0.0164 

Sumber: Diolah oleh peneliti 
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 Tabel 4 di atas menunjukan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap utang luar negeri. Namun utang luar negeri memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Unidirectional causality), dibuktikan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,0164 yang nilainya lebih kecil dari tingkat toleransi yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dengan 

utang luar negeri di Indonesia dimana utang luar negeri terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Adi, 2015) bahwa terdapat hubungan kausalitas 

satu arah antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana utang luar 

negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa utang luar negeri mengakibatkan pertumbuhan 

ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tidak mengakibatkan utang luar negeri. Utang luar negeri 

diperlukan untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara 

meningkatkan produktivitas, pembangunan infrastruktur, memperluas kesempatan kerja, 

pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Dengan cara utang luar negeri yang dimiliki 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah digunakan untuk sektor produktif dan yang 

mampu meningkatkan hasil optimal dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pertumbuhan yang 

tercipta mampu berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Sedangkan kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak menyebabkan utang luar negeri. 

Hal ini terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia tidak diikuti dengan 

penurunan jumlah utang luar negeri (Gambar 3). Pemerintah hanya fokus kepada pembangunan 

ekonomi nasional tanpa disertai dengan peningkatan mobilitas modal di dalam negeri. Sedangkan 

hasil dari pembangunan ekonomi nasional tidak dapat di rasakan dalam waktu yang singkat. 

Pembangunan ekonomi akan menggerakan ekonomi, menciptakan pemerataan dan berujung kepada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam waktu tertentu. 
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Gambar 3. Data Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1990-2021 

Sumber: Bank Indonesia, Data diolah 

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya (Tarsilohadi, 2005), (Liza 

Eviana, 2019) dan (Gómez-puig, 2015) dimana utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi 

memiliki hubungan kausalitas dua arah (Feedvack or bilateral causality). Terdapat hubungan yang 

saling mempengaruhi antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi dari penelitian sebelumnya. 

Dalam penelitian (Gómez-puig, 2015) menyebutkan bahwa utang luar negeri menyebabkan 

lingkaran ketergantungan yang tinggi dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Sehingga ada indikasi 

utang luar negeri akan terus bertambah, karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus 

disertai dengan penambahan utang luar negeri. 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

A. Hasil Uji Linieritas 

Dalam uji asumsi klasik pertama kita melakukan uji normalitas, uji ini bertujuan untuk 

memastikan data yang dipakai berdistribusi normal atau tidak. 
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Berdasarkan nilai dari uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. Hal ini dapat dilihat dari (gambar di atas) pada bagian Jarque-Bera sebesar 173,0796 

yang lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai probability sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 

0,05 

B. Hasil Uji Autokorelasi 

Setelah melakukan uji normalitas dan dinyatakan lolos, selanjutnya akan dilakukan uji 

autokorelasi. Uji autokorelasi memastikan data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat 

homoskedastisitas. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 0.991716     Prob. F(2,26) 0.3845 

Obs*R-squared 2.197244     Prob. Chi-Square(2) 0.3333 

     
          

Nilai Prob Chi Square (2) sebesar 0,3333 nilai ini lebih besar dari nilai 0,05 sehingga 

berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi di data ini. 

C. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas, uji ini dilakukan untuk 

memastikan data yang digunakan dalam regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari suatu residual 

atau Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity 

     
     F-statistic 3.276758     Prob. F(2,28) 0.0526 

Obs*R-squared 5.879547     Prob. Chi-Square(2) 0.0529 

Scaled explained SS 28.79848     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

     
          

Hasil dari uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai Prob Chi Square sebesar 0,0529 nilai ini lebih 

besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji 
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asumsi klasik yang sudah ada, maka data yang di pakai lolos dalam uji asumsi klasik dan dapat 

dilanjutkan untuk pengujian. 

4.1.3 Estimasi Error Correction Model  

Setelah mengetahui hasil uji kausalitas granger antara utang luar negeri dengan pertumbuhan 

ekonomi, yang menunjukan hubungan unidirectional causality yaitu hubungan kausalitas satu arah 

utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui seberapa besar dan arah 

pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui apakah pengaruh 

utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang maka dilakukan estimasi model pertumbuhan ekonomi menggunakan error 

correction model (ECM). 

A. Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi perlu dilakukan sebelum melakukan uji dengan model ECM. Uji kointegrasi 

bertujuan untuk mengkaji hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel 

dependen (Khairad et al., 2020). 

Tabel 5. Hasil Uji Kointegrasi 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Egievalue Statistic Critical Value Prob. ** 

None * 0,530243 28,79330 15,49471 0,0003 

At most 1* 0,211271 6,882658 3,841465 0,0087 

 
Hasil uji kointegrasi dapat dilihat dari Tabel 5 di atas, hasil uji kointegrasi dibaca dengan 

membandingkan nilai critical value dan trace statistic pada nilai toleransi 5% atau 1%. Nilai 

critical value lebih kecil dibandingkan nilai trace statistic (15,49471 < 28,79330). Kemudian 

nilai critical value juga lebih kecil nilainya dibanding dengan nilai eigenvalue (0,530243 < 

28,79330). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antar variabel 

utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian setelah lolos uji 

kointegrasi akan dilakukan estimasi menggunakan error correction model (ECM) 

Penggunaan model regresi error correction dalam penelitian ini selain bertujuan untuk 

melihat pengaruh jangka pendek juga untuk mengetahui pengaruh dalam jangka panjang dari 

variabel utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Tabel 6 di bawah ini 

menampilkan hasil dari estimasi pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan di Indonesia 
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menggunakan model ECM. 

 

Tabel 6. Hasil Estimasi Model Utang luar negeri Indonesia 

 

Dependent Variabel : Growth 

Sampel : 1991-2021 

Jangka Pendek Jangka Panjang 

Variabel Koefisien Prob. Variabel Koefisien Prob. 

C -0,953770 0,2025 C -1,129828 0,2268 

DULN 0,083843 0,0257 ULN 0,100411 0,0312 
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ECT (-1) -0,695656 0,0002    
Sumber: Diolah oleh peneliti 

 

Hasil estimasi ECM telah melalui uji asumsi klasik, uji akar-akar unit rot dan derajat integrasi dan 

dinyatakan lolos. Dari table 6 menunjukan nilai error correction term (ECT) sebesar negatif 

0,695656 dan nilai probabilitas sebesar 0,0002. Nilai negatif dan signifikan pada probabilitas dari 

nilai ECT menunjukan bahwa adanya keseimbangan jangka panjang antara utang luar negeri dengan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koefisien ECT signifikan mengindikasikan spesifikasi model 

pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid. Selain itu koefisien ECT 

bernilai negatif dan signifikan menunjukkan bahwa terjadi proses penyesuaian jangka pendek 

menuju keseimbangan jangka panjang. Koefisien penyesuaian ECT bernilai -0,695656, ini 

menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi masa lalu berada di atas kondisi keseimbangan 

namun akan terjadi penyesuaian menuju keseimbangan dalam jangka panjang. 

Hasil estimasi ECM tabel diatas sejalan dengan teori Keynesian yaitu, dalam jangka pendek 

utang luar negeri             berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien variabel utang luar negeri sebesar 

0,083843 dan nilai       kritisnya lebih kecil dengan nilai toleransi sebesar 5%. Artinya Ketika utang 

luar negeri naik sebesar 1 triliun rupiah maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik sebesar 

8,3843 %. Hal        tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia utang luar negeri akan digunakan oleh 

pemerintah untuk sektor produktif dan yang mampu meningkatkan hasil secara optimal, sehingga 

pertumbuhan yang tercipta mampu menaikkan pendapatan dan kesejahteraan. Sehingga 

pendapatan akan membuat permintaan agregat naik sehingga mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

Dari hasil estimasi pada tabel 6 menunjukan bahwa hasil perhitungan koefisien jangka 

panjang menunjukan bahwa utang luar negeri berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika Utang luar negeri bertambah sebesar 1 triliun maka 

pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 10,0411%. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

kritis sebesar 0,0312 yang lebih kecil dari nilai toleransi sebesar 5%. Pengaruh utang luar negeri 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam estimasi jangka panjang memiliki pengaruh 

yang lebih besar dibandingkan dalam jangka pendek. Ini mengindikasikan bahwa dalam jangka 

panjang penambahan utang luar negeri akan mengakibatkan naiknya pertumbuhan ekonomi di 
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Indonesia. 

Utang luar negeri berpengaruh secara positif dan signifikan baik dalam jangka pendek dan 

dalam jangka panjang. Ini membuktikan bahwa Teori Richardian Equivalent yang meyatakan 

bahwa utang luar negeri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terbukti terjadi 

di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa utang luar negeri Indonesia tidak menimbulkan efek 

kenaikan pajak untuk pembiayaannya. Namun justru yang terjadi di Indonesia adalah utang luar 

negeri akan meningkatkan akumulasi modal yang pada akhirnya akan menaikkan konsumsi 

masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat sesuai dengan teori Keynesian. 
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