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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menganalisis hubungan antara FDI

terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang atau di negara–

negara industry. Beberapa studi memberikan landasan empiris untuk analisa

penelitian ini antara lain.

Ibrahim,S.A dan Abdullah, A (2015) meneliti tentang dampak FDI terhadap

pertumbuhan ekonomi Nigeria tahun 1971–2013. Metode yang digunakan adalah

VECM. Hasil penelitian diperoleh investasi asing langsung (FDI), investasi dalam

negeri (PMDN) dan modal manusia memiliki hubungan jangka panjang dengan

pertumbuhan ekonomi. Namun, FDI ditemukan menjadi signifikan secara statistik

namun memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa

peningkatan FDI akan menyebabkan PDB jatuh. Sebaliknya, kedua PMDN dan

modal manusia yang signifikan secara statistik dan positif. Akibatnya, baik

PMDN dan modal manusia memiliki dampak positif pada perekonomian Nigeria.

Bayar (2014) meneliti tentang pengaruh arus masuk investasi asing

langsung (FDI) dan investasi domestik (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi

Turki tahun 1980–2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

ARDL dan (VAR). Hasil penelitian diperoleh ada hubungan jangka panjang

antara pertumbuhan ekonomi, arus masuk FDI, dan PMDN. Temuan empiris

menunjukkan bahwa arus masuk FDI memiliki efek negatif pada pertumbuhan

ekonomi, sementara investasi domestik bruto memiliki dampak positif pada



15

pertumbuhan ekonomi. Hasil VECM menunjukkan signifikan dan hampir 69%

dari penyesuaian dalam jangka panjang direalisasikan dalam jangka pendek.

Temuan ini menunjukkan bahwa arus masuk FDI mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi secara negatif, sementara investasi domestik mempengaruhi pengaruhi

pertumbuhan ekonomi secara positif.

Aga (2014) meneliti tentang dampak investasi asing langsung (FDI)

terhadap pertumbuhan ekonomi di Turki tahun 1980–2012. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Vector

Autoregression (VAR). Data dalam penelitian ini merupakan rasio perhitungan,

dimana data dalam variabel telah dihitung dengan PDB. Hasil menggunakan uji

Johansen menunjukkan antara 4 variabel produk domestik bruto (PDB), investasi

asing langsung (FDI), investasi dalam negeri (PMDN), perdagangan internasional

(PI), tidak ada kointegrasi yang berarti tidak ada hubungan jangka panjang.

Berdasarkan model VAR menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas atau tidak ada

hubungan jangka panjang antara FDI dan PDB, namun penelitian ini

menunjukkan bahwa perdagangan internasional (PI) ada hubungan kausalitas pada

alfa 10%. Berdasarkan regresi OLS pada tingkat level menunjukkan ada hubungan

jangka pendek antara FDI dan GDP. Begitu juga pada tingkat first difference

menunjukkan bahwa ada hubungan jangka pendek antara FDI terhadap PDB

berhubungan positif dan signifikan, hubungan antara PMDN terhadap PDB

berhubungan positif dan signifikan dalam jangka pendek, sebaliknya PI

berhungan negative dan signifikan dalam jangka pendek.
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Saqib, N.dkk. (2013), meneliti tentang dampak investasi asing langsung (

FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan tahun 1981–2010. Menggunkan

regresi ECM. Hasil penelitian diperoleh bahwa FDI memiliki peran negatif dalam

perekonomian. Demikian pula dengan FDI, hutang, perdagangan dan inflasi

berpengaruh negatif pada kinerja ekonomi Pakistan. Investasi domestik dalam hal

ini menguntungkan perekonomian negara, dan oleh karena itu ketergantungan

pada investasi asing harus tetap terbatas.

Kholis (2012), meneliti tentang dampak FDI terhadap pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2006-2010. Metode yang digunakan adalah metode

Pooled Least Squares. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah

menunjukkan bahwa pertumbuhan FDI dan pertumbuhan impor berdampak

negatif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekspor

memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa

pendorong utama pertumbuhan ekonomi masih tergantung pada ekspor.

Suryawati (2002), meneliti tentang Peranan FDI terhadap pertumbuhan

ekonomi negara–negara Asia Timur. Metodologi yang digunakan adalah ECM

dan kausalitas Granger. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi

asing langsung (FDI) mempunyai hubungan jangka pendek dan berhubungan

positif di negara-negara Asia Timur, namun untuk jangka panjang hubungan FDI

terhadap PDB hanya terjadi dinegara Indonesia dan Philippina, sedangkan negara

Malaysia dan Thailand hubungan antara FDI terhadap PDB tidak ada hubungan.

Untuk utang luar negeri (DEBT) dalam jangka panjang berpengaruh negative

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur, kecuali Philippina.
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Dalam jangka pendek DEBT tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,

kecuali dalam negara Malaysia. Ekspor dalam jangka pendek mempunyai

hubungan yang positif dan signifikan terhadap FDI di negara-negara Asia Timur,

sedangkan dalam jangka panjang tidak ada hubungan yang signifikan antara

Ekspor dan FDI. Impor dalam uji kausalitas granger menunjukkan bahwa impor

mempunyai pengaruh yang kuat pada FDI, kecuali untuk kasus Malaysia dan

Thailand. Sementara hubungan jangka pendek antara impor dengan FDI hanya

terjadi di Thailand. Hubungan jangka panjang antara kedua variabel impor dengan

FDI ini terjadi di semua negara kecuali Korea dan Philippina.

Ada sejumlah studi yang telah melakukan penelitian tentang dampak FDI

terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Perbedaan antara penelitian

ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya di lakukan

dinegara turki sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia, karena

pertumbuhan di Turki tidak sama dengan pertumbuhan di Indonesia.

Menggunakan metode VAR sedangkan penelitian ini menggunakan metode ECM.

Data penelitian sebelumnya sampai tahun 2012, sedang penelitian ini

menggunakan data sampai tahun 2014 yang membuat penelitian ini lebih menarik

karena menggunakan data terbaru.

2.2. Landasan Teori

Dalam penulisan ini ada empat landasan teori pertumbuhan ekonomi yang

menjadi acuan, yaitu Teori Harrod Domar, Solow Model, Schumpeter dan Model

AK. Sebelum penjabaran teori akan dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi

dan FDI yang menjadi pokok dalam penelitian ini.
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2.2.1. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam

perekonomian, dimana produksi barang dan jasa yang dihasilakan masyarakat

bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Jumlah barang dan jasa

dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai produk domestik

bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah

kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB

dalam suatu negara juga dikenal PNB (Produk Nasional Bruto) dan PDB per

kapita. PDB per kapita dapat diartikan sebagai pendapatan rata-rata penduduk

suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun) (Boediono, 1981).

Terdapat tiga aspek yang perlu di perhatikan dalam pertumbuhan ekonomi,

yaitu aspek proses, output per kapita dan aspek jangka panjang dan jangka

pendek. Aspek proses diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi itu sebagai proses

bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Aspek yang kedua yaitu aspek

output per kapita, dalam aspek ini ada dua sisi yang perlu di perhatikan yaitu, sisi

output total (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Aspek yang ketiga yaitu

perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua

tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan

pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1981: 1).

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi

dalam jangka panjang. Dari satu period ke periode lain, kemampuan suatu negara

untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan tersebut
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disebabkan karena faktor–faktor produksi akan selalu mengalami pertumbuhan

dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal.

Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah

sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan

menambah pengalaman kerja (Sadono Sukirno, 2001: 10).

2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Dalam kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dan investasi maka teori

yang menurut penulis paling tepat adalah teori Harrod-Domar, teori Solow, teori

Schumpeter dan teori AK model.

2.2.2.1. Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini

menjelaskan tentang persyaratan–persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar

perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod-Domar

merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan

bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam

hal ini Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang keseimbangan

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh

investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Teori

Keynes lebih memperhatikan pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan

kesempatan kerja penuh.

Dalam teori Keynes yang dipersoalkan oleh Harrod-Domar adalah dalam

kondisi yang bagaimana dan dengan persyaratan apa terdapat suatu proses

pertumbuhan yang berlangsung dalam keseimbangan yang stabil. Perhatian
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Harrod dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara

keseimbangan antara tabungan, investasi, dan pendapatan dalam dinamika

pertumbuhan ekonomi. Dalam model Harrod-Domar pembentukan kapital dan

ICOR merupakan variabel penting. Jika Y adalah pendapatan, K adalah stok

modal, dan I adalah investasi maka ICOR adalah (∆K/∆Y), pertambahan dalam

kapital dibagi dengan pertambahan dalam pendapatan, sama dengan I/∆Y, karena

menurut definisi ∆K=I.

Harrod-Domar mengatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar

perekonomian selalu seimbang dalam jangka panjang adalah jika pertumbuhan

ekonomi warranted rate of growth sama dengan natural rate of growth.

warranted rate of growth adalah laju pertumbuhan yang menjamin keseimbangan

antara output potensial dan permintaan agregat atau yang menjamin keseimbangan

dipasar barang. Warranted rate of growth berkaitan dengan keseimbangan di

pasar barang atau keseimbangan antara permintaan agregat dan output potensial

(Boediono, 1981: 56). Sedangkan untuk natural rate of growth adalah laju

pertumbuhan produksi dan pendapatan yang ditentukan oleh kondisi dasar

perekonomian yang mengangkut bertambahnya angkatan kerja karena

pertambahan penduduk, meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan

teknologi. Natural rate of growth dapat juga dikatakan sebagai pasar tenaga kerja.

Menurut Harrod kriteria pertumbuhan secara umum serta asumsi-asumsi

perekonomian adalah.

 Laju pertumbuhan didefinisikan sebagai g = ∆Y/Y. Hasrat menabung adalah

bagian proporsional dari pendapatan nasional, s = S/Y
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 Tambahan kapital untuk satu periode tertentu besarnya sama dengan

investasi yang ada ∆K = I. Seluruh tabungan tersalurkan dalam investasi

neto, S = I = ∆K sehingga s = S/Y = I/Y

 ∆K/∆Y didefinisikan sebagai ICOR (incremental capital output ratio),

dilambangkan dengan k

I/∆Y = k

∆Y   =  I/ k

∆Y   =  s / k karena I = S

∆Y   =  s. Y/k karena S = s.Y

∆Y/Y= s/k

Sehingga didapat persamaan dasar dalam model Harrod g = s/k. Dengan

rumus dasar tersebut pertumbuhan ekonomi (dalam satu kurun waktu) akan

tergantung pada kecenderungan marjinal masyarakat untung menabung (s) dan

efisiensi investasi (k). Dengan demikian jika ingin meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dengan meningkatkan tabungan atau memperkecil modal. Hal yang lebih

penting lagi dari teori ini bahwa syarat untuk tumbuh tidak hanya dalam periode

waktu, tetapi dalam jangka panjang secara terus-menerus. Harrod menganggap

penting syarat pertumbuhan jangka panjang karena jika investasi tidak tepat, maka

tingkat pertumbuhan yang terjadi akan mengakibatkan depresi yang

berkepanjangan atau inflasi yang berkepanjangan (Hakim, 2002)

2.2.2.2. Teori Solow

Dalam teori ini menjelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi

lebih memusatkan pada tenaga kerja (L), kapital (K), teknologi (A), tabungan (S),
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dan output (Y). Adapun model dasar dari teori pertumbuhan Solow adalah Q = F

(K.L). Dimana Q = output, K = modal fisik, dan L angkatan kerja. Dalam tori

model Solow ada 4 anggapan yang melandasi teori ini:

a. Tenaga kerja ( L) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p per tahun.

b. Dalam setiap periode berlaku fungsi Q = F (K.L)

c. Adanya kecenderungan menabung (propensity to save) oleh masyarakat

yang dinyatakan sebagai proporsi S = s(Q): bila Q naik S juga naik dan

turun bila Q turun.

d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan S = I=∆K. Dalam Neo Klasik

tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan  S dan I. Tingkat

tabungan dan investasi per kapita pada posisi keseimbangan adalah

konstan (Boediono, 1981: 56).

Pertumbuhan Solow menjelaskan modal, tenaga kerja, tabungan, kemajuan

teknologi untuk berinteraksi dalam perekonomian serta pengaruhnya terhadap

output suatu barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Jika jumlah

angkatan kerja tumbuh melebihi suplai kapital, harga tenaga kerja (tingkat upah)

akan turun, relative terhadap harga kapital (tingkat bunga) atau sebaliknya jika

jumlah kapital turun tumbuh melebihi penawaran tenaga kerja maka tingkat bunga

turun, relative terhadap tingkat upah. Dalam model ini dapat menghindari masalah

ketidakstabilan, apabila sedang dalam keadaan tidak pada posisi keseimbangan

maka akan ada kekuatan–kekuatan yang cenderung membawa kembali

perekonomian tersebut pada posisi keseimbangan jangka panjangnya. Berbeda

dengan model Harrod-Domar yang rentan terhadap bahaya inflasi dan depresiasi
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berkepanjangan. Dalam teori ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai

variabel yang eksogen. Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal

dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain output per pekeja Y merupakan

konsumsi per pekerja c dan investasi per pekerja.

Y= c + i

Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa dalam jangka panjang

tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran persediaan modal dan

tingkat produksinya. Semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula persediaan

modal dan semakin tinggi tingkat output. Pandangan Solow mengenai hubungan

di antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang lebih tinggi

mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat, dalam model Solow, tetapi hanya

sementara. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan

sampai perekonomian mencapai kondisi mapan. Selanjutnya model Solow

menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah

jangka panjang, semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi maka tingkat output

dan modal per pekerja semakin rendah. Perubahan teknologi dalam teori ini

dianggap sebagai eksogen (dijelaskan diluar model) dan tingkat teknologi yang

dianggap sama diseluruh dunia (Mankiw, 2006).

2.2.2.3. Teori Schumpeter

Teori ini termasuk teori ekonomi klasik dimana menjelaskan bahwa

kemajuan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara berdasarkan daya

kreatifitas manusia bukan sekedar modal serta pertambahan penduduk. Seorang

inovator atau entrepreneur menurut Schumpeter bukanlah sekedar pengusaha atau
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wiraswasta biasa, tetapi hanya mereka yang berani mencoba dan melaksanakan

ide–ide baru. Inovasi dalam kegiatan schumpeter dapat diartikan sebagai

memperkenalkan produk baru yang sebelumnya belum pernah ada,

memperkenalkan cara berproduksi baru, pembukaan daerah pasar-pasar baru,

penemuan sumber bahan mentah baru, perubahan organisasi industri sehingga

meningkatkan efisiensi industri. Inovasi dari waktu ke waktu akan menciptakan

letusan dimana akan meningkatkan output secara kualitatif maupun kuantitatif.

Schumpeter berpendapat bahwa sumber kemajuan ekonomi yang lebih

penting adalah perkembangan ekonomi adalah inovasi maka proses

perkembangan ekonomi, karena sumber perkembangan ekonomi adalah inovasi

maka proses perkembangan ekonomi ini tidak bersifat reguler tetapi bersifat

random. Dari waktu ke waktu muncul inovasi baru yang disebabkan oleh

kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam hal ini adalah penemuan produk

baru, pembukaan pasar baru. Pemerintah cukup menyediakan lingkungan yang

menunjang inovasi, dan sistem ekonomi itu sendiri akhirnya akan membawa

kemakmuran (Boediono, 1981: 56).

2.2.2.4. Teori Model AK ( Teori Pertumbuhan Endogen)

Teori ini muncul karena menolak teori neoklasik yaitu teori Solow yang

menyatakan bahwa dalam teori ini tidak menjelaskan sumber–sumber

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya dalam teori Solow hanya

membahas proses dinamis yang membuat rasio modal–tenaga kerja mendekati

tingkat keseimbangan jangka panjang. Sedangkan teknologi termasuk variabel

eksogen dimana tidak dijelaskan dari mana proses datangnya teknologi tersebut.
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Sedangkan teori pertumbuhan endogen sangat berbeda dalam asumsi yang

mendasarinya. Perbedaan teoritis yang sangat signifikan timbul dari peniadaan

asumsi tentang hasil marginal yang semakin menurun pada investasi modal,

memungkinkan terjadinya skala hasil yang semakin meningkat (increasing return

to scale) dalam produksi agregat dan seringkali berfokus pada peran eksternalitas

dalam menentukan tingkat pengembalian atas investasi modal. Dengan

mengasumsikan bahwa investasi pemerintah dan swasta dalam modal manusia

menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas kecenderungan

terjadinya hasil yang semakin menurun. Model pertumbuhan endogen dapat

dijelaskan sebagai berikut: Y = AK ……………… (1)

Dalam rumusan ini A dianggap mewakili semua faktor yang mempengaruhi

teknologi, dan K mencerminkan modal fisik dan sumber daya manusia. Akan

tetapi perlu diperhatikan dalam rumus ini bahwa tidak ada hasil yang semakin

menurun (diminishing returns) pada modal. Tidak seperti model Solow, teori

pertumbuhan endogen menganggap perubahan teknologi sebagai hasil endogen

dari investasi publik dan swasta dalam sumber daya manusia dan industri padat

pengetahuan. Dalam teori ini dijelaskan kenapa teknologi termasuk hasil endogen,

dimana pemerintah dapat memperbaiki efisiensi alokasi sumber dayanya.

Pemerintah dapat melakukan dengan menyediakan barang–barang publik

(infrastruktur) atau mendorong investasi swasta dalam industri pengetahuan.

Pertumbuhan endogen mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang

pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam

pembentukan sumber daya manusia yang mendorong  investasi swasta asing
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dalam berbagai industri padat–pengetahuan seperti perangkat lunak computer dan

telekomunikasi (Todaro.M.P dan Smith.S.C, 2003: 168)

2.2.2.5. Konsep Dasar Penanaman Modal Asing / FDI

Investasi dalam bentuk FDI merupakan investasi yang relatif stabil dalam

jangka panjang. Hal ini akan membantu dalam pemulihan ekonomi yang

membutuhkan banyak dana dan penyerapan tenaga kerja  yang cukup luas. Selain

itu, masuknya FDI menunjukkan kepercayaan investor asing  untuk melakukan

kegiatan ekonominya di Indonesia sehingga mendorong capital inflow (arus

modal masuk) (Kurniati. dkk, 2007).

Peningkatan investasi melalui peningkatan barang modal dapat memberikan

dampak positif terhadap perekonomian serta dapat meningkatkan kegiatan

perekonomian. Penanaman modal asing langsung (FDI) di mana pemilik modal

mempunyai hak dalam mengawasi asset dengan cara investasi langsung berupa

pembelian saham mayoritas. Penanaman modal asing langsung ini dapat berupa

pembentukan cabang perusahaan, pembentukan perusahaan dari pemilik modal

mayoritas, pembentukan perusahaan yang dibiayai oleh perusahaan yang terletak

dinegara penanam modal, dan mendirikan perusahaan di negara lain oleh

perusahaan nasional dari negara penanam modal (Utama, 2013)

Secara konseptual, yang dapat menarik investor asing untuk menanamkan

investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara,

dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (pull factors) maupun kondisi

dan strategi dari penanam modal asing (push factors). Pull factors dari masuknya

FDI antara lain terdiri dari kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing,
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kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan

liberalisasi FDI (di dalam bentuk insentif investasi). Sedangkan yang termasuk

pull factors antara lain strategi investasi maupun strategi produksi dari

penanaman modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima (Kurniati. dkk,

2007).

2.2.2.6. Kerangka Berfikir

Aliran FDI yang masuk ke Indonesia pada dasarnya diharapkan mampu

untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan berdampak pada

peningkatan pendapatan nasional dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB)

maupun dalam bentuk peningkatan ekspor. Dengan kata lain, guna meningkatkan

kinerja perdagangan internasional, investasi merupakan hal yang mutlak

diperlukan (Safitriani, 2014). Oleh karena itu diperlukan kerangka berfikir untuk

memudahkan dalam menganalisis hubungan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi.

faktor lain

bersumber dari

Gambar 2.1
Skema Hubungan FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi

FDI GDP

1. Investasi domestik
2. Derajat keterbukaan (X

dan M)
3. Modal
4. Labor
5. Teknologi

1. Teori Solow
2. Teori Schumpeter
3. Teori Harod domar
4. Teori AK model

PMDN

Perdagangan
Internasional
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2.2.2.7. Transmisi FDI ke Pertumbuhan Ekonomi

Investasi asing langsung merupakan salah satu yang dapat menyebabkan

pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi investasi suatu negara maka

perekonomian akan semakin stabil, namun penyebab naiknya pertumbuhan

ekonomi tidak hanya bergantung dari investasi, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah.

Dapat mengurangi/ menaikkan

Dapat menyebabkan efisiensi Dapat diperoleh
dengan cara

Investasi menciptakan
inovasi

adanya investasi
meningkatkan
industri–industry,
sehingga
meningkatkan

Gambar 2.2
Skema Transmisi FDI ke Pertumbuhan Ekonomi

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja disini sama halnya dengan modal manusia, jika tenaga kerja

yang dimiliki suatu negara memiliki kualitas yang tinggi maka dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mengolah sumber daya alam

sendiri, selain itu juga berhubungan dengan kemajuan teknologi jika memiliki

Tenaga Kerja Persediaan Modal

Menaikkan tabungan
/ investasi asing dan
dalam negeri

Kemajuan Teknologi

Derajat Keterbukaan (X+M)
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sumber daya manusia yang berkualitas dapat menciptakan teknologi sehingga

efisiensi tenaga kerja dapat dicapai. Namun jika tidak memiliki tenaga kerja yang

berkualitas akan menurunkan pertumbuhan ekonomi karena negara mengeluarkan

persediaan modal menjadi lebih banyak. Seperti kita tahu bahwa jumlah tenaga

kerja terus meningkat setiap tahun sedangkan lapangan pekerjaan jumlahnya

terbatas, sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan populasi yang tinggi

cenderung menyulitkan suatu negara karena negara sulit untuk mempertahankan

tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila tenaga kerja tumbuh dengan cepat.

b. Modal/Kapital

Dalam hal ini modal dapat berupa modal manusia dan modal fisik.

Penambahan modal untuk investasi maupun penggantian depresiasi. Modal

berupa investasi ketika modal dikeluarkan untuk membangun perluasan usaha,

dan membeli peralatan baru sehingga dapat menjadi investasi. Jika negara

mengalami krisis maka persediaan modal akan menurun dan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi. Modal sebagai modal manusia dimana ketika suatu negara

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mempengaruhi fungsi

produksi, dengan cara menemukan inovasi baru baik dalam perkembangan

teknologi maupun inovasi dalam bidang lain. Semakin tinggi persediaan modal

yang ditangani pekerja maka output yang dihasilkan pekerja juga akan meningkat.

c. Tabungan

Tabungan dalam hal ini sama dengan investasi dimana ketika tabungan

meningkat maka akan meningkatkan persediaan modal. Pemerintah suatu negara

dapat mempengaruhi tabungan dengan cara melakukan tabungan masyarakat,
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perbedaan penerimaan pajak harus lebih besar disbanding dengan pengeluarannya.

Tabungan dalam hal ini hampir sama dengan investasi dan dapat meningkatkan

penambahan stok modal. Dalam hal ini selain tabungan masyarakat apabila negara

ingin memiliki tabungan yang tinggi maka negara harus mempunyai investasi

yang tinggi, investasi dapat berupa investasi fisik, investasi modal manusia,

investasi asing langsung (FDI) dan investasi domestik (PMDN).

d. Derajat Keterbukaan Ekonomi

Derajat keterbukaan ekonomi terjadi antar beberapa negara baik negara

maju maupun negara berkembang. Derajat keterbukaan ekonomi berupa kegiatan

ekspor dan impor. Derajat keterbukaan ekonomi memiliki hubungan timbal balik

dengan investasi, ketika derajat keterbukaan meningkat, yang artinya ekspor

Indonesia meningkat maka akan meningkatkan investasi karena banyak investor

yang tertarik untuk menanamkan modal sehingga menyebabkan devisa negara

meningkat dan pertumbuhan ekonomi ikut meningkat. Namun ketika investasi di

Indonesia baik PMA dan PMDN juga akan meningkatkan produksi sehingga

derajat keterbukaan ekonomi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi meningkat

pula.

e. Teknologi

Penyebab pertumbuhan ekonomi, seperti yang dikatakan oleh teori Solow

dan teori pertumbuhan baru bahwa teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Ketika ada kemajuan teknologi maka akan menambah efisiensi tenaga

kerja. Seperti misal ketika negara memberikan beasiswa kepada masyarakat yang

berprestasi maka ilmu yang dia peroleh akan diterapkan dan dimanfaatkan di
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negara itu, sehingga ketika ada kemajuan teknologi maka dapat menciptakan

inovasi baru. Dari pemberian beasiswa itu maka dapat meningkatkan tingkat

pendidikan sehingga sumber daya manusia meningkat dan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

2.3. Hubungan Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan investasi asing langsung (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi

diukur dengan PDB per kapita.

Investasi asing langsung diperlukan bagi negera berkembang untuk

membantu mempercepat pertumbuhan ekonominya. Hal ini dikarenakan peran

modal asing membantu dalam industrialisasi dan pembaharuan teknologi yang

digunakan dalam negara berkembang tersebut (Agma, 2015). Aliran FDI yang

masuk ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang pada

akhirnya akan berdampak pada kenaikan PDB. Teori keseimbangan pada pasar

barang yang dikemukakan oleh Keynes bahwa peningkatan investasi akan

mendorong peningkatan pendapatan nasional karena investasi merupakan

komponen pembentuk pendapatan nasional (Ernita, 2013).

2.3.2. Hubungan investasi dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi

diukur dengan PDB per kapita.

Sama seperti halnya investasi asing langsung, investasi dalam negeri juga

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu negara berkembang investasi

sangat diperlukan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara tidak dapat

terlepas dari investasi baik investasi asing langsung maupun investasi dalam

negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
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2.3.3.Hubungan derajat keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi

diukur dengan PDB per kapita.

Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara, termasuk derajat

keterbukaan dalam perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk

kegiatan ekonomi yang cukup penting dan signifikan dalam menentukan tingkat

kemajuan ekonomi suatu negara. Derajat keterbukaan ekonomi dalam berbagai

aktivitas akan menjadi salah satu kesempatan dalam meningkatkan pendapatan

serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Adanya hubungan

internasional ini mempunyai hubungan dengan investasi baik investasi luar negeri

maupun investasi dalam negeri, dimana ketika investasi meningkat maka derajat

keterbukaan ekonomi meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat

(Prasetia, 2012)

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban dari rumusan masalah yang masih bersifat

sementara dan akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh.

a. Diduga investasi asing langsung memiliki pengaruh positif atau negatif serta

memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap PDB per kapita.

b. Diduga investasi domestik memiliki pengaruh positif atau negatif serta

memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap PDB per kapita.

c. Diduga derajat keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh positif atau negatif

serta memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap PDB per

kapita.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan

dalam pengumpulan data dan informasi empiris untuk memecahkan permasalahan

dan menguji hipotesis penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data time series, yaitu data penelitian yang

merupakan runtut waktu pada beberapa periode. Data ini merupakan data

sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari satu variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di ukur dengan

PDB per kapita, serta tiga variabel independen yaitu investasi asing langsung

(FDI), investasi dalam negeri (PMDN), derajat keterbukaan ekonomi (DK), di

dapat dari export + impor. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Aga.

Definisi variabel-variabelnya mengambil dari penelitian Aga. Data yang

digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, dan World Bank tahun 1980–

2014 selama 35 tahun dan data lain yang bersumber dari referensi kepustakaan

melalui makalah, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta definisi

operasionalnya adalah sebagai berikut.
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3.2.1.Variabel Dependen

Pertumbuhan ekonomi secara singkat dapat dijelaskan sebagai suatu proses

kenaikan output per kapita suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan PDB per kapita untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi. PDB per kapita dapat diartikan sebagai pendapatan rata-rata penduduk

suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun). PDB per kapita

diperoleh dari PDB harga konstan dikali satu miliar dibagi dengan populasi

3.2.2.Variabel Independen

a. Investasi Asing Langsung

Investasi Asing Langsung (FDI) adalah pengeluaran atau pembelanjaan

penanaman modal ke negara penerima investasi yang biasanya dilakukan oleh

pengusaha swasta luar negeri (pengusaha swasta asing). Dalam penelitian ini FDI

diperoleh dari rasio antara FDI dengan PDB, dimana FDI (juta US$) dibagi

dengan PDB nominal ($).

b. Investasi Dalam Negeri (PMDN)

Investasi dalam negeri terdiri dari pengeluaran pada penambahan aset tetap

ekonomi ditambah perubahan bersih dalam tingkat persediaan. Aktiva tetap

termasuk perbaikan lahan, mesin, peralatan pembelian, pembangunan jalan, kereta

api, sekolah, kantor, rumah sakit. Persediaan stok barang yang dimiliki oleh

perusahaan untuk memenuhi fluktuasi temporer atau tak terduga dalam produksi

atau penjualan, dan "pekerjaan yang sedang berjalan. Dalam penelitian ini PMDN

diperoleh dari rasio antara PMDN dengan PDB dimana PMDN dikali satu juta

dibagi dengan PDB nominal.
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c. Derajat Keterbukaan Ekonomi

Derajat keterbukaan ekonomi adalah rasio antara ekspor ditambah impor

dengan PDB nominal ($).

3.3. Metode Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang diuji

dapat digunakan untuk memprediksi dampak FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi

di Indonesia. Apabila data Time series tidak stasioner maka model yang tepat

digunakan adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model) lebih

spesifik lagi menggunakan metode paling baru yang dikembangkan oleh Granger

yaitu Two Step Engle Granger. Pengolahan data dalam penelitian ini

menggunakan software Microsoft Excel dan Eviews 8.0. Model ini digunakan

untuk melihat apakah model terdapat hubungan jangka panjang dan jangka

pendek, sehingga diperlukannya uji kointergrasi untuk melihat hubungan tersebut.

Serta uji akar unit root untuk melihat apakah ada stasioneritas atau tidak.

(Widarjono, 2013).

3.3.1.Uji Akar Unit Root

Sebelum melakukan uji ECM untuk menguji tepat atau tidaknya metode

ECM ini digunakan, terlebih dahulu perlu dilakukan uji stasioneritas dan uji

kointegrasi. Dalam uji ini untuk menentukan ada tidaknya stasioner dalam

penelitian ini. Uji akar unit yang digunakan adalah metode yang dikembangkan

oleh Dickey Fuller. Dickey-Fuller mengembangkan uji akar unit dengan

memasukkan unsur AR yang lebih tinggi dalam modelnya dan menambahkan



36

kelambanan variabel diferensi di sisi kanan persamaan yang dikenal dengan uji

Augmented Dickey Fuller (ADF).

Adapun formulasi uji ADF sebagai berikut:∆ = + ∑ ∆ + е∆ = + + ∑ ∆ + е∆ = + + + ∑ ∆ + е
Apabila data yang diamati pada akar unit ternyata belum stasioner pada

level, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji derajat integrasi untuk

melihat data stasioner pada first difference atau differen tingkat dua (Widarjono,

2013). Untuk uji akar – akar unit dan derajat integrasi, nilai absolut statistik

apabila

1. Nilai absolut ADF > α = 1%, 5%, 10%, maka stasioner

2. Nilai absolut statistik ADF < α = 1%, 5%, 10% maka tidak stationer.

3.3.2. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar – akar unit dan uji derajat

integrasi. Data yang tidak stasioner seringkali menunjukkan hubungan ketidak-

seimbangan dalam jangka pendek, akan tetapi ada kecenderungan terjadi

hubungan keseimbangan jangka panjang. Uji kointegrasi dimaksudkan  untuk

mengetahui ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel dependen

dan variabel independen. Uji kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu uji Johansen mengharuskan variabel dalam persamaan memiliki derajat

integrasi yang sama.
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Ada tidaknya kointegrasi didasarkan pada uji likelihood ratio (LR). Jika

nilai hitung LR lebih besar dari nilai kritis LR maka kita menerima adanya

kointegrasi sejumlah variabel dan sebaliknya jika nilai hitung LR lebih kecil dari

nilai kritisnya maka tidak ada kointegrasi. Johansen juga menyediakan uji statitik

LR alternatif yang dikenal maximum eigenvalue statistic. Maximum eigenvalue

statistic. jika nilai trace statistic > nilai kritisnya (pada α= 1%, 5%, 10% ) maka

terjadi kointegrasi atau hubungan jangka panjang antar variabel. Tetapi jika trace

statistic < nilai kritisnya (pada α= 1%, 5%, 10% ) maka tidak terjadi kointegrasi

atau tidak terjadi hubungan jangka panjang antar variabel (Widarjono, 2013).

3.3.3.ECM (Error Correction Model)

Data time series seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan hasil

regresi meragukan atau dikenal dengan regresi lancung. Regresi lancung adalah

situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara

model tidak saling berhubungan. Error Correction Model (ECM) merupakan

model yang tepat bagi data time series yang tidak stasioner tersebut. Data yang

tidak stasioner seringkali menunjukkan hubungan ketidakseimbangan dalam

jangka pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya hubungan keseimbangan

dalam jangka panjang (Widarjono, 2013).

Berikut ini model estimasi PDB per kapita dalam jangka panjang yang

digunakan dalam penelitian ini. = + + + +
Model estimasi PDB per kapita dalam jangka pendek yang digunakan dalam

penelitian ini.
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∆ = + ∆ + ∆ + ∆ + +
Keterangan:

= intercept atau konstanta

, , = perubahan rata-rata Y terhadap perubahan variabel independen

PDB per kapita= produk domestik bruto per kapita (Miliar Rp)

FDI = investasi asing langsung (Juta US$)PMDN = investasi dalam negeri (Juta Rp)

DK = derajat keterbukaan ekonomi diperoleh dari (X + M) (Juta US$)

= variabel koreksi kesalahan

t = periode = residual

Untuk mengetahui apakah model ECM ini tepat atau tidak digunakan dalam

estimasi model regresi, bisa dilakukan dengan melihat t-statistik dari variabel

koreksi kesalahan (ECT atau Resid-1) hasil regresi ECM. Apabila nilai t-statistik

ECT atau Resid-1 lebih besar dari 2 maka model ECM tepat digunakan dalam

estimasi model regresi, sebaliknya apabila tidak melebihi 2 maka model ECM

tidak tepat digunakan dalam estimasi model regresi (Widarjono, 2013).

Namun masalah terjadi dalam sebuah penelitian jika ditemukan atau

terdapat derajat stasioner yang berbeda-beda dari masing-masing variabel

penelitian (Widarjono, 2013). Menurut Pesaran (2001), untuk mencari kointegrasi

antara variabel dalam model atau persamaan yang memiliki derajat stasionernya

berbeda-beda dapat menggunakan autoregressive distributed lag (ARDL) model

atau pendekatan Bound testing. Bound testing dilakukan pada hasil regresi dengan
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mencari lag yang paling optimal dengan model yang terbaik. Model terbaik

diperoleh ketika hasil estimasi telah terbebas dari masalah otokorelasi dan

memiliki nilai AIC dan SIC yang terkecil pada lag tertentu (Aiyubbi, 2015).

Menurut Koop (2005), bahwa dalam model ARDL mengharuskan

memasukkan lag pada variabel independent. Selain itu karena variabel dependent

dapat berkorelasi atau berhubungan dengan memasukkan lag pada variabel

sendiri, maka dalam regresi, lag dalam variabel dependen juga harus dimasukkan

dalam regresi. Memasukkan lag dalam regresi diperlukan dalam mencari jumlah

lag untuk proses menghasilkan data dari model umum menjadi model spesifik,

serta ntuk mengestimasi hubungan jangka pendek antara variabel dependen dan

independen yang mememiliki derajat yang berbeda.

Syarat yang harus dipenuhi, dalam metode ARDL yaitu variabel penelitian

stasioner pada derajat yang berbeda dalam persamaan regresi, masing-masing

variabel akan destinasi dengan memasukkan lag, baik jangka panjang maupun

jangka pendek untuk menghasilkan model terbaik. Variabel yang tidak signifikan

dihilangkan atau direduksi dengan metode general to specific, yaitu dengan

menghilangkan variabel yang memiliki nilai probabilitas yang tidak signifikan

dan paling besar (Pesaran, 2001).

3.3.4. Uji Asumsi Klasik

Setelah melalui beberapa uji sebelumnya, maka tidak dapat dipungkiri

bahwa masih ada uji yang masih harus dilakukan untuk mendapatkan hasil regresi

yang baik best, linier dan unbiased (BLUE). Garis regresi yang baik ini terjadi

jika nilai prediksinya sedekat mungkin dengan data aktualnya. Dengan kata lain
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kita akan mencari nilai β0 dan β1 yang menyebabkan residual sekecil mungkin.

Dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya adalah:

(Widarjono, 2013).

a. Uji Multikolinieritas

Adanya hubungan linier antar variabel independen maka regresi tersebut

disebut dengan multikolinieritas. Konsekuensi dari adanya hubungan linier antar

variabel independen tidak mempengaruhi estimator yang mempersyaratkan sesuai

dengan kriteria BLUE. Karena estimator BLUE tidak memerlukan asumsi regresi

terbebas dari multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan

estimasi yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model memiliki varian yang

besar (Widarjono, 2013).

Ada beberapa  cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinier dalam

suatu regresi, dalam penelitian ini cara yang digunakan adalah dengan melihat

korelasi parsial antar variabel independen. Salah satu ciri adanya multikolinieritas

adalah model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi (R 2) diatas 0.8 tetapi

hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel

dependent melalui uji t. Pengambilan keputusan didasarkan pada:

1. Apabila korelasi antar variabel independen cukup tinggi, lebih besar dari 0,85

(r > 0,85 ) maka terdapat multikolinier dalam model.

2. Apabila korelasi antar variabel independen rendah, lebih kecil dari 0,85 (r <

0,85 ) maka tidak terdapat multikolinier dalam model.
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b. Uji Heteroskedastisitas

Metode asumsi OLS yang harus dipenuhi agar estimator bisa tetap bersifat

BLUE adalah variabel gangguan mempunyai rata–rata nol, model regresi

mempunyai varian yang konstan dan variabel gangguan tidak saling berhubungan

antara satu observasi dengan observasi lainnya. Apabila model mempunyai varian

yang tidak konstan maka disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi dari model

yang mempunyai varian tidak konstan adalah model bisa jadi masih linier dan

tidak bias, akan tetapi menjadi tidak memiliki varian yang minimum sehingga

perhitungan standard error tidak bisa dipercaya. Sehingga model hanya bersifat

LUE (Linear Unbiased Estimator).

Dengan kata lain model regresi yang digunakan dalam penenelitian ini harus

lolos dari uji heteroskedastisitas agar memperoleh estimator BLUE. Untuk

menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini, penulis

menggunakan metode White. Langkah untuk uji heteroskedastisitas dengan

metode White dilakukan dengan, pertama estimasi persamaan regresi biasa dan

mendapatkan residualnya, kemudian mencari nilai koefisien determinasi (R2)

dengan melakukan regresi auxiliary.

Uji heteroskedastisitas White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan

dengan R2 yang akan mengikuti distribusi chi-square dengan degree of freedom

sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary.

Nilai hitung statistik chi-square (X2) dapat dicari dengan formula nR2 - X2
df.

Pengambilan keputusan masalah heteroskedastisitas bisa dilihat dari probabilitas

Obs*R-squared, yaitu.
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1. Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari α =1%, 5%,10%

maka model tidak ada masalah heteroskedastisitas.

2. Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared lebih kecil dari α =1%, 5%,10%

maka model terdapat masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi penting OLS yang berkaitan dengan variabel gangguan

adalah mengisyaratkan tidak adanya korelasi atau hubungan antar variabel

gangguan satu dengan variabel gangguan yang lain. Apabila ada korelasi antar

variabel gangguan satu dengan yang lain maka model terdapat masalah

autokorelasi. Estimator BLUE dalam asumsi OLS, masalah autokorelasi ini

menyebabkan model menjadi tidak mempunyai varian yang minimum lagi (no

longer best) sehingga model hanya bersifat Linier dan tidak bias (unbiased).

Untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi dalam model regresi

penelitian ini, maka penulis menggunakan metode yang sering digunakan, yaitu

Metode Breusch-Godfrey. Breusch dan Godfrey mengembangkan uji autokorelasi

secara umum dan dikenal uji Lagrange Multiplier (LM). Untuk melihat ada

tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari chi–squares dapat dihitung menggunakan

formula. Jika sampel adalah besar, uji statistic mengikuti distribusi Chi-Squares

dengan sebanyak . Nilai Chi-Squares sebagai berikut. ~ 
1. X2 hitung >  kritisnya atau p-value <  menolak Ho maka ada

autokorelasi.2.  hitung <  kritisnya atau p-value >  gagal menolak Ho maka tidak

ada autokorelasi.
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3.3.5.Uji t

Uji  Statistik t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh satu

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Kalau ada,

apakah pengaruhnya positif atau negatif. Ada dua cara yang bisa digunakan,

pertama yaitu dengan membandingkan t tabel dan t hitung, kedua melihat

probabilitasnya. T tabel diperoleh dari tabel sedangkan nilai t hitung diperoleh

dari formulasi berikut.= ∗( )
Dimana jika kita ingin melihat koefisien veriabel independennya apakah

negatif atau positif. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya pengaruh masing

masing variabel independen secara individu terhadap pertumbuhan ekonomi

adalah:

Jika nilai hitung > nilai kritis atau -value (sig) < α =1%, 5%,10% maka

menolak atau berpengaruh

jika nilai hitung < nilai kritis atau -value (sig) > α =1%, 5%,10% maka

gagal menolak atau tidak berpengaruh

Sedangkan untuk asumsi bagaimanakah arah pengaruh variabel independen

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah:

a. Apabila koefisien variabel independen menunjukkan angka positif maka

pengaruh variabel tersebut terhadap PDB adalah positif.

b. Apabila koefisien variabel independen menunjukkan angka negatif maka

pengaruh variabel tersebut terhadap PDB adalah negative (Widarjono,

2013).
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3.3.6.Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Statistik F ini  adalah  bertujuan untuk mengetahui apakah variable

independen secara serempak (simultan) berpengaruh terhadap variable dependen.

Formulasi uji statistik F bisa dihitung dari persamaan dibawah ini.

F hitung = /( )( )/( )
Interpretasi ini sangat mudah dilakukan, karena hasil regresi dari program Eviews

yang digunakan dalam penelitian ini sudah lengkap menunjukkan hasil dari f

hitung. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan membandingkan nilai f hitung

atau dengan probabilitasnya.

1. F hitung > F kritis atau (P-value < α =1%, 5%,10% ) signifikan (Menolak

atau berpengaruh)

2. F hitung < F kritis (P-value > α = 1%, 5%, 10% ) tidak signifikan (gagal

menolak Menolak atau tidak berpengaruh) (Widarjono, 2013).

3.3.7 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variasi

variabel–variabel independen secara bersama–sama mampu memberi penjelasan

mengenai variasi variabel dependen. Nilai R2 berikasaran antara 0 sampai 1.

Semakin tinggi nilai R2, maka garis regresi sampel semakin baik. Semakin

mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin

besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen

(semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan

nilai variabel dependen). Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisen

determinasi suatu persamaan regresi semakin kecil (Widarjono, 2013).


