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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Variabel  Penelitian 

4.1.1 Utang luar negeri 

Perkembangan utang luar negeri yang terjadi Indonesia pada 18 

tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah utang 

luar negeri yang paling tinggi yaitu sebesar 19,50% pada tahun 2010, 

sedangkan peningkatan utang luar negeri paling rendah yaitu sebesar 

0,02% pada tahun 2011, sedangkan penurunan tertinggi utang luar 

negeri yaitu pada tahun 2006 sebesar 5,44% dan rata - rata kenaikan 

jumlah utang luar negeri Indonesia sebesar 5,54%. Perkembangan 

jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 

2017 sebagai berikut. 

     Tabel 4.1 Perkembangan Utang Luar Negeri Tahun 2000-2017 

No Tahun ULN (Juta USD) Persentase   

1 2000 74.916      

2 2001 71.377 -4.72%     

3 2002 74.661 4.60%     

4 2003 81.666 9.38%     

5 2004 82.725 1.30%     

6 2005 80.184 -3.07%     

7 2006 75.820 -5.44%     

8 2007 80.165 5.73%     

9 2008 86.600 8.03%     

10 2009 99.265 14.62%     

11 2010 118.624 19.50%     

12 2011 118.642 0.02%     

13 2012 126.119 6.30%     
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14 2013 123.584 -2.01%     

15 2014 129.736 4.98%     

16 2015 142.608 9.92%     

17 2016 159.722 12.00%     

18 2017 180.600 13.07%     

         Sumber : Bank Indonesia, 2018 

 

  Indonesia merupakan negara berkembang, perkembangan negara 

yang tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengambil kebijakan 

dan meningkatkan produktifitas dalam negeri. Terlepas dari peran 

pemerintah negara juga mendapat bantuan dari sumber – sumber dana 

lainnya (bantuan berupa pinjaman atau investasi asing).  

 Utang luar negeri Indonesia menjadi sosok yang sangat penting 

dalam pembangunan. Terlihat bahwa sebagian besar utang luar negeri 

yang didapatkan digunakan untuk membiayai belanja negara yang 

selalu defisit. Penerimaan negara yang minim atau bisa dibilang lebih 

sedikit dari total belanja negara menjadi faktor utama membengkaknya 

utang luar negeri indonesia. Selain itu, utang luar negeri Indonesia saat 

ini digunakan untuk menutup utang luar negeri tahun sebelumnya yang 

belum selesai di lunasi.  

4.1.2 Nilai tukar rupiah 

Nilai kurs rupiah dalam kurun waktu 18 tahun mengalami tren 

kenaikan di setiap tahunnya, hal ini dapat di lihat dari perkembangan 

nilai tukar rupiah Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2017 dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel   4.2  Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (IDR) terhadap 

Dollar (US$) Tahun 2000-2017. 

No Tahun Rupiah  Persentase  

1 2000 9595      

2 2001 10266  6.99%    

3 2002 9261  -9.79%    

4 2003 8571  -7.45%    

5 2004 9030  5.36%    

6 2005 9751  7.98%    

7 2006 9141  -6.26%    

8 2007 9142  0.01%    

9 2008 9772  6.89%    

10 2009 10356  5.98%    

11 2010 9078  -12.34%    

12 2011 8773  -3.36%    

13 2012 9419  7.36%    

14 2013 10563  12.15%    

15 2014 11885  12.52%    

16 2015 13458  13.24%    

17 2016 13330  -0.95%    

18 2017 13546  1.62%    

        Sumber : Kementerian Keuangan,  2018 

 

Dari data Tabel 4.2 dapat lihat bahwa nilai tukar Rupiah (IDR) 

terhadap Dollar Amerika (USD) dari tahun 2000 – 2017. Mengalami 

fluktuasi tetapi dalam tren kenaikan. Pada tahun 2000 sebesar 

Rp.9595,00 per Dollar Amerika (USD) cukup menguat walapun masih 

merasakan pengaruh krisis moneter terjadi pada tahun 1997. Pada tahun 

2005, akibat dari melambungngnya harga minyak dunia yang 

menembus level US$70/barrel memberkan kontribusi yang cukup besar 

terhadap meningkatnya valuta asing.  Pucaknya terjadi depresiasi sangat 

tinggi pada tahun 2009 sebesar Rp. 10356,00 per Dollar. Pada tahun 

2015 terjadi depresiasi cukup tinggi Rp.13.458,00 karena terjadi perang 
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mata uang global untuk mendorong perekonomian tiap negara, dan 

terakhir pada tahun 2017 cenderung naik sebesar Rp.13.546,00. 

Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan salah satu variabel 

ekonomi makro yang sangat penting termasuk nilai tukar rupiah , 

karena pergerakan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi stabilitas 

ekonomi indonesia. Bagi suatu negara untuk bisa bertransaksi dengan 

dunia luar karena dengan menggunakan kurs, transaksi dengan luar 

negeri dapat berjalan dengan baik. Namun ada kendala dalam kurs ini, 

bahwa tidak setiap nilai mata uang setiap negara adalah sama. Nilai 

mata uang ini dapat dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dan 

penawaran uang yang terjadi dipasar uang. Sehingga yang 

mempengaruhi terdepresiasi nilai tukar rupiah ada banyak faktor dari 

faktor internal maupun global. maka Pemerintah harus siap 

mengantsipasi jangka pendek dan jangka Panjang, melalui transaksi 

berjalan dengan meningkatkan ekspor serta mengurangi impor, 

menambah devisa dan dengan cara lain yang bisa memperkuat nilai 

tukar rupiah.   

4.1.3 Inflasi  

Inflasi di Indonesia mengalami fluktuatif setiap tahunnya tetapi 

tren menurun karena kondisi perekonomian yang sudah membaik pasca 

krisis moneter, terlihat bawasannya dalam kurun waktu 18 tahun mulai 

pada tahun 2000 hingga tahun 2017 tergolong inflasi yang ringan. 

Selanjutnya dapat dilihat dari tabel laju inflasi di bawah ini: 
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 Tabel 4.3  Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2000 – 2017 

No Tahun Inflasi (%) 

1 2000 9.35   

2 2001 12.55   

3 2002 10.03   

4 2003 5.06   

5 2004 6.4   

6 2005 17.11   

7 2006 6.6   

8 2007 6.59   

9 2008 11.06   

10 2009 2.78   

11 2010 6.96   

12 2011 3.79   

13 2012 4.3   

14 2013 8.38   

15 2014 8.36   

16 2015 3.35   

17 2016 3.02   

18 2017 3.61   

     Sumber : Bank Indonesia, 2018 

 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan laju inflasi 

yang terjadi Indonesia menunjukkan adanya fluktuasi yang bervariasi 

dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor yang berbeda. Pasca 

krisis moneter laju inflasi semakin membaik.  Pada tahun 2000 tingkat 

inflasi Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,35  persen (BPS, 

2000). Dimulai tahun 2005 dimana akibat kenaikan harga minyak dunia 

membuat pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak 

(BBM) yang mengakibatkan kenaikan harga secara umum. Laju inflasi 

selama periode 2005-2010 tingkat inflasi tertinggi terjadi saat 

pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yaitu tahun 

2005 dan tahun 2008. Laju inflasi pada saat pemerintah menaikkan 
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harga BBM pada tahun 2005 mencapai 17,11 persen sedangkan untuk 

tahun 2008 laju inflasi mencapai 11,06%.  Sampai 2017 laju inflasi 

mengalami teren penurunan sebesar 3,61 %. 

Salah satu indikator stabilitas perekonomian termaksud inflasi. 

Jika tingkat inflasi rendah dan stabil akan menjadi stimulator 

pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan monetaris penyebab utama 

inflasi adalah kelebihan penawaran uang diban-dingkan yang diminta 

oleh masyarakat. Menurut Bank Indonesia (2015), uang beredar dapat 

didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 

meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro 

berdenominasi Rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi 

(mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta 

giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh 

sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa 

jangka waktu sampai dengan satu tahun. Dengan indikator Pemerintah 

dan Bank Indonesia selalu mengawasi dan mengantisipasi akan 

terjadinya pergerekan laju inflasi dalam perekonomian Indonesia. 

4.1.4 Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 18 

tahun masih mengalami fluktuatif walaupun dalam tren kenaikan di 

setiap tahunnya. Perkembangan laju petumbuhan eknomi di Indonesia 

dari tahun 2000 sampai tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2000-

2017 

No Tahun Pertumbuhan Ekokomi (%) 

1 2000 4.92   

2 2001 3.64   

3 2002 4.5   

4 2003 4.78   

5 2004 5.03   

6 2005 5.69   

7 2006 5.5   

8 2007 6.35   

9 2008 6.01   

10 2009 4.63   

11 2010 6.22   

12 2011 6.17   

13 2012 6.03   

14 2013 5.56   

15 2014 5.01   

16 2015 4.88   

17 2016 5.02   

18 2017 5.07   

            Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 

    

Dari Tabel 4.4 meskipun perkembangan PDB terus meningkat 

namun peningkatan yang di alami fluktuatif, Pasca krisis moneter 

perekonomian semakin baik pada tahun 2000 tumbuh mencapai 4,92%. 

Terus terus tumbuh pada tahun 2007 meningkat cukup tinggi sebesar 

6,35% tetapi di tahun di tahun 2009 menurun cukup tajam 4,63%, pada 

tahun 2010 pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali meningkat 

menjadi 6,22% pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi hanya 

memiliki rata - rata pertumbuhan sebesar 5% setiap tahunnya terakhir 

pada tahun 2017 hanya sebesar 5,07%.  
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Berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka pembangunan 

negara juga akan semakin membaik. Dalam rata – rata 5 % hal ini 

sudah cukup baik karena memenuhi standar ketetapan perkembangan 

negara berkembang yang di tetapkan oleh IMF (international monetary 

fund). Meskipun sudah berada dalam standar ketetapan, hal tersebut 

masih belum cukup sehingga diperlukan suatu kajian untuk menelaah 

faktor apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengaruh dari faktor - faktor 

tersebut tentunya harus dioptimalkan oleh pemerintah agar 

pertumbuhan ekonomi juga dapat berkembang secara efektif. 

4.2 Hasil Penilitian dan Pembahasan 

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan etimasi regresi data linier berganda agar 

analisis model regresi bebas dari masalah – masalah asumsi klasik dan 

hasil OLS (Ordinari Least Squere), maka perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model data series, nilai residual berdistribusi normal atau tidak 

dengan melihat nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai probability. Kriteria 

yang digunakan menerima H0 jika nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai 

probability >dari α = 0,05, maka data berdistribusi normal. 

Diketahui hasil dari uji normalitas dengan menggunakan Eviews 
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pada tabel 4.5 menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 1,451125 dan 

nilai probability sebesar 0,484052nilai tersebut lebih besar dari α = 

0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model 

regresi data times series berdistribusi normal. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Normalitas 
Df Jarque-Bera Probability 

18 1,451125 0,484052 

Sumber : Data diolah, 2018/Lampiran 1 hal.63 

b. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang 

diuraikan menurut waktu (times series) atau ruang (cross section). 

Dalam penelitian ini menggunakan uji auto korelasi Durbin-Watson 

dengan kriteria pengujian jika dU < DW < 4-dU atau nilai DW 

terletak diantara dU dengan 4-dU maka dapat dikatakan model 

persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi. 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Autokorelasi (sebelum) 
dL Du DW 4-dU 4-dL 

0,9331 1,6961 0.9086 2,3039 3,0669 

Sumber : Data diolah, 2018/Lampiran 2 hal.64 

Dari hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai DW 

sebesar 0,9086 dengan jumlah penelitian (n) = 18, jumlah variabel 

bebas (k) = 3, maka diperoleh nilai dL = 0,9331 dan dU = 1,6961, 

sehingga nilai 4-dU = 2,3039 dan 4-dL = 3,0669. Karena nilai 

Durbin-Watson (DW) sebesar 0,9086 terletak disebelah kiri dL dan 

dU, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi terjadi 
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masalah autokorelasi. Penanganan masalah autokorelasi dengan 

menggunakan metode Cochrane-Orcutt yang diasumsikan bila 

struktur autokorelasi tidak diketahui (Gudjarati, 2012). Yang berarti 

data ini sudah terbebas dari autokorelasi. 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Autokorelasi (sesudah) 
dL dU DW 4-dU 4-dL 

0,9331 1,6961 2.1418 2,3039 3,0669 

Sumber : Data diolah, 2018/Lampiran 2 hal.64 

Dari hasil pengujian autokorelasi yang sudah ditangani 

diperoleh nilai DW sebesar 2,1418 dengan jumlah penelitian (n) = 

18, jumlah variabel bebas (k) = 3, maka diperoleh nilai dL = 0,9331 

dan dU = 1,6961, sehingga nilai 4-dU = 2,3039 dan 4-dL = 3,0669. 

Karena nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,1418 sehingga terletak 

diantara 1,6961 dan 2,3039 maka dapat diartikan sudah tidak terjadi 

autokorelasi. 

c. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas berarti adanya hubungan linier 

yang sempurna atau pasti antara beberapa bahkan semua variabel 

yang menjelaskan model regresi. Jika VIF (Variance Inflation 

Factor) lebih besar dari 10 (VIF>10)  berarti terjadi multikolinieritas 

dalam regresi. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

 Koefisien Uncentered VIF Centered VIF 

C 1,464978 17158,39 NA 

X1 0,077597 14650,90 3,007275 

X2 0,001111 11,29414 1,904481 

X3 0,041699 280,6319 2,033612 
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Sumber : Data diolah, 2018/Lampiran 3 hal.65 

Dari output diatas dapat penulis jabarkan bahwa tidak 

terdapat variabel yang memiliki nilai centered VIF lebih dari 10 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

dalam model regresi. 

d. Heterokedastisitas 

Heterokredastisitas merupakan kondisi dimana terdapat 

varians gangguan/error dari model regresi bersifat tidak konstan. 

Untuk mendeteksi adanya heterokredastisitas,penelitian ini 

menggunakan uji glejser yaitu, dengan melihat nilai probability chi-

square. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai probability chi-

square > α = 0,05 maka diputuskan untuk menerima H0, dan tidak 

terdapat masalah heterokredastisitas. 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Heterokredastisitas 

     
     F-statistic 3.139445     Prob. F(3,11) 0.0692 

Obs*R-squared 6.919028     Prob. Chi-Square(3) 0.0745 

Scaled explained SS 2.541432     Prob. Chi-Square(3) 0.4678 

     
Sumber: Data diolah, 2018/Lampiran 3 hal.65 

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai probability chi-

square = 0,0745 dimana nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05. 

Dengan demikian pada regresi data series ini diputuskan untuk 

menerima H0 dan tidak terdapat masalah heterokredastisitas. 

 

 

 



47 
 
 

 
 

4.2.2 Hasil Analisi Data  

       Berdasarkan hasil dari pengujian t-statistik menggunakan metode 

OLS dapat diketahui sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian t-Statistik 

Variabel Koefisien Probabilitas Sig  Keterangan 

X1  1,85 0,0001 0,05 Signifikan (5%) 

X2 -0,12 0,0038 0,05 Signifikan (5%) 

X3  1,05 0,0004 0,05 Signifikan (5%) 

   Sumber : Data diolah, 2018/Lampiran 1 hal.63 

    Sehingga secara keseluruhan model dapat ditulis sebagai 

berikut: 

 

         Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa konstanta 

sebesar -3,09 menunjukkan tidak ada variabel independen (nilai = 0), 

maka Utang Luar Negeri akan tetap ada sebesar -3,09, koefisien regresi 

Nilai Tukar Rupiah (X1) adalah 1,85 positif yang  mengindikasikan jika 

Nilai tukar rupiah naik sebesar 1% maka  utang luar negeri akan naik 

sebesar 1,85%. Untuk Inflasi (X2) adalah -0,12 negatif yang 

mengindikasikan jika Inflasi turun sebesar 1% maka Utang Luar Negeri 

akan naik sebesar 0,12%. Untuk Pertumbuhan Ekonomi (X3) adalah 

1,05 positif yang mengindikasikan jika Pertumbuhan Ekonomi naik 

sebesar 1% maka Utang Luar Negeri akan naik sebesar 1,05%. 

1 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari 

hipotesis tentang pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependent yang terdiri dari: 

Y = -3,090 + 1,85X1 - 0,12X2 + 1,05X3 
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a. Uji F (Uji Serentak) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi 

secara bersama-sama. Hasil dari F-satatistik dibandingkan dengan F-

tabel. Pengujian ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan 

nilai probabilitas dengan ukuran 5%. Jika probabilitas yang 

ditunjukkan > 5%, maka model ditolak. Sedangkan jika < 5% model 

diterima. Hipotesis pengujian F-statistik: 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0, dengan kata lain seluruh variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap Utang Luar Negeri. 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, dengan kata lain seluruh variabel bebas 

berpengaruh terhadap Utang Luar Negeri 

Kriteria Pengujian: 

1) Jika probabilitas F hitung ≤ α (0,05), dimana α merupakan 

besarnya kesalahan yang ditolelir didalam pengambilan 

keputusan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2) Jika probabilitas F hitung ≥ α (0,05), dimana α merupakan 

besarnya kesalahan yang ditolelir didalam pengambilan 

keputusan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Nilai df1 sebesar 3 dan df2 sebesar 18 atau df (3,18) pada α 

=5% (0.05) diperoleh nilai F-Tabel sebesar 3,16. Nilai tersebut lebih 

kecil dari F hitung yaitu 21,610, sehingga diputuskan untuk tolak H0, 

maka dapat dijelaskan bahwa ada minimal satu variabel bebas (nilai 
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tukar rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi) yang berpengaruh 

terhadap utang luar negeri. 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kurva daerah penerimaan dan penolakan H0 pada uji F 

 

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi OLS 

(ordinary least squares) model menunjukkan nilai F-statistik sebesar 

21,610 dan probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000028. Dengan 

melihat perbandingan nilai probabilitas (F-statistik) yang lebih kecil 

dari nilai α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua regressor 

(variabel independen dan variabel kontrol) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, 

termasuk intersep, secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji t 

statistik dilakukan untuk menguji signifikasi pengaruh individu 

masing-masing variabel bebas dalam model terhadap variabel 

terikatnya. Hasil perhitungan sebagai berikut: 

1) Hipotesis Nilai Tukar Rupiah (X1) 

H0 : b1 = 0, berarti Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Utang Luar Negeri. 

H0 Ditolak 

H0 Diterima 

3,16 21,610 



50 
 
 

 
 

H1 : b1 ≠ 0, berarti Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan 

terhadap Utang Luar Negeri. 

 Dilihat dari hasil t hitung nilainya adalah 6,66679 dimana 

nilai t tabel pada df = n - k = 18 -3 = 15 dan α = 0,05 yaitu 

1,75305. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas 

t–statistik adalah sebesar 0,0001 dimana nilai tersebut lebih kecil 

dari pada derajad kesalahan α = 0,05. Berdasarkan hasil pengujian 

t hitung, t tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak 

H0, dan menerima H1, dan dapat dijelaskan bahwa variabel nilai 

tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang 

luar negeri. 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Kurva daerah penerimaan dan penolakan H0 untuk 

Variabel Nilai Tukar Rupiah (X1) pada Uji t Dua Arah 

 

2) Hipotesis Inflasi (X2)  

H0 : b1 = 0, berarti Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Utang Luar Negeri. 

H1 : b1 ≠ 0, berarti Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Utang 

Luar Negeri 

 Dilihat dari hasil t hitung nilainya adalah -3,741135, 

dimana nilai t tabel pada df = n-k = 18-3 = 15 dan α = 0,05 yaitu -

H0 Ditolak H0 Ditolak 

H0 

Diterima 

-1,7530 1,7530

5 

rtyry77

777771

,75305 

6,6667 
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1,75305. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas 

t – statistik adalah sebesar 0,0038 dimana nilai tersebut lebih kecil 

daripada derajad kesalahan α = 0,05. Berdasarkan hasil pengujian 

t hitung, t tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak 

H0, dan menerima H1, dan dapat dijelaskan bahwa Inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Utang Luar Negeri. 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Kurva daerah penerimaan dan penolakan H0 untuk 

Variabel Inflasi (X2) pada Uji t Dua Arah 

 

3) Hipotesis Pertumbuhan Ekonomi (X3) 

H0 : b1 = 0, berarti Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Utang Luar Negeri. 

H1 : b1 ≠ 0, berarti Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap Utang Luar Negeri 

 Dilihat dari hasil t hitung nilainya adalah 5,16085, dimana 

nilai t tabel pada df = n-k = 18-3 = 15 dan α = 0,05 yaitu 1,75305. 

Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas t – 

statistik adalah sebesar 0,0004 dimana nilai tersebut lebih kecil 

daripada derajad kesalahan α = 0,05. Berdasarkan hasil pengujian 

t hitung, t tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak 

H0, dan menerima H1, dan dapat dijelaskan bahwa variabel 

H0 Ditolak H0 Ditolak 

H0 Diterima 

-1,75305 1,75305 -3,74113 
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pertumbuhan ekonomi berpengaruh posittif dan signifikan 

terhadap utang luar negeri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Kurva daerah penerimaan dan penolakan H0 untuk 

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) pada Uji t Dua Arah 

 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dinotasikan dengan R2. Koefisien ini 

merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya 

model regresi yang terestimasi. Dengan kata lain angka tersebut 

dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang tereliminasi 

dengan sesungguhnya. Namun, banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted R2 karena tidak seperti R2, nilai 

adjusted R2 dapat naik atau turun apabila variabel ditambahkan 

dalam model. 

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda 

(OLS) menghasilkan nilai adjusted R2 sebesar 0,9379 (93,79%) 

yang berarti bahwa sebanyak 93,79% dari variasi atau perubahan - 

perubahan utang luar negeridi Indonesia dapat dijelaskan oleh variasi 

dari variabel indepanden yang ada, sedangkan 6,21% dijelaskan 

sebab yang lain diluar model yang ada dalam penelitian ini. 

 

H0 

Ditolak 

H0 

Ditolak 
H0 

Diterima 

-1,7530 1,7530

5 

rtyry77

777771

,75305 

5,16085 
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4,2.3 Interpretasi Hasil Penilitian 

    Tabel 4.11 Hasil Pengujian Data 

Variabel Koefisien Probabilitas Sig  Keterangan 

X1  1,85 0,0001 0,05 Signifikan (5%) 

X2 -0,12 0,0038 0,05 Signifikan (5%) 

X3  1,05 0,0004 0,05 Signifikan (5%) 

       Sumber : Data diolah, 2018/Lampiran 1 hal.63 

       Pada pengujian regresi data times series dengan metode OLS 

didapatkan hasil data seperti tabel diatas. Berdasarkan data diatas dapat 

dijelaskan bahwa nilai tukar rupiah (X1) berpengaruh postif tetapi 

signifikan terhadap utang luar negeri (Y), inflasi (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap utang luar negeri (Y), dan pertumbuhan 

eknomi (X3) berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap utang luar 

negeri (Y). 

1. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri 

           Variabel nilai tukar rupiah memiliki nilai koefesien sebesar 

1,85, t-hitung sebesar 6,66 dengan nilai signifikan yang lebih kecil 

dari 0,05 yang menunjukan bahwa variabel nilai tukar rupiah 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri.  

Hasil penilitian sejalan yang dilakukan oleh Tafonao (2016) yang 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan nilai tukar 

terhadap utang luar negeri. 

           Nilai kurs sangat mempengaruhi kondisi perekonomian 

berbagai variabel makro maupun mikro ekonomi. Bila ada fluktuasi 

nilai tukar setiap tahunnya maka negara tersebut akan mengalami 
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pengaruh dan dampaknya. salah satunya utang luar negeri yang 

merupakan sumber dana pembangunan. Jika terjadi gejolak 

terdepresiasi nilai tukar rupiah yang mana negara melakukan 

pinjaman luar negeri tersebut, akan menyebabkan penambahan utang 

luar negeri, karena didalam itu nilai pinjaman dihitung dengan valuta 

asing, Sedangkan memiliki pinjaman luar negeri tersebut, akan 

menyebabkan menambah beban utang luar negeri, karena 

pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan 

mata uang negara peminjam tersebut. sehingga apabila nilai tukar 

rupiah apresiasi terhadap mata uang dollar amerika, maka 

pengurangan pinjaman akan selalu dikuti dengan kurs nilai mata 

uang tersebut begitupun sebaliknya apabila nilai tukar rupiah 

depresiasi terhadap mata uang dollar Amerika, maka penambahan 

pinjaman akan selalu diikuti dengan kurs nilai mata uang tersebut. 

Dari hasil penilitian terlihat positf, nilai tukar rupiah terhadap utang 

luar negeri yang artinya niai tukar rupiah relatif mengalami kenaikan 

terhadap dollar maka utang luar negeri akan mengikuti. 

2. Pengaruh inflasi terhadap utang luar negeri 

         Variabel inflasi memiliki nilai koefesien sebesar -0,12, t-

hitung sebesar -3,74 dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 

0,05 yang menunjukan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri. Namun, hasil 

penilitian tidak sejalan yang dilakukan oleh Ristuningsih (2016) 
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yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan inflasi 

terhadap utang luar negeri. 

    Dalam menganalisa hubungan tingkat inflasi terhadap utang 

luar negeri, dapat digunakan teori imported inflation. Dimana saat 

Indonesia mengalami inflasi, maka nilai tukar rupiah terhadap dollar 

akan lemah. Indonesia masih tergantung produk dari luar baik bahan 

baku atau bahan setengah jadi disektor barang dan jasa. Sehingga 

saat terjadi inflasi Indonesia, pemerintah membutuhkan dana yang 

lebih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut dan 

dibutuhkanlah utang luar negeri. Dari hasil pengujian diatas mana 

angka inflasi menurun walaupun fluktuaif tetapi utang luar negeri 

juga semakin naik sehingga hasilnya negatif, artinya Inflasi tidak 

dapat mengurangi beban utang luar negeri yang semakin bertambah 

setiap tahunnya 

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap utang luar negeri 

          Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefesien 

sebesar -1,05, t-hitung sebesar 5,16 dengan nilai signifikan yang 

lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap utang 

luar negeri.  Namun hasil penilitian yang dilakukan oleh Tafonao 

(2016) yang menjelaskan bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh pengaruh terhadap total utang luar negeri. 
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          Mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar 

dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak 

mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam 

ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara. Negara  

berkembang sering kali didapati keadaan dimana pertumbuhan 

ekonomi jauh lebih rendah dari pada potensi pertumbuhan yang 

sebenarnya dapat dicapai. Di negara-negara berkembang, konsep 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah konsep yang lebih bagus 

dipakai dari pada konsep pendapatan nasional lainnya. Produk 

domestik bruto sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang 

diproduksikan atau dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 

tertentu (Sukirno, 2000:63), Sehingga dari pendapatan nasioanal bisa 

mengurangi utang luar. Tetapi dari hasil penilitian diatas terlihat  

pertumbuhan ekonomi yang stagnan walaupun dalam tren kenaikan 

tetapi utang luar negeri juga semakin naik sehingga hasilnya positif, 

artinya pertumbuhan ekonomi yang stagnan tidak dapat mengurangi 

beban utang luar negeri yang semakin bertambah setiap tahunnya 

   


