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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi negaranya. Ukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya 

pendapatan nasional yang diperoleh oleh negara. Konsep pendapatan nasional 

adalah ukuran yang paling sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan 

ekonomi. Salah satu indikator yang juga penting untuk mengetahui kondisi 

perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik 

bruto. Menurut Badan Pusat Statistik, Pruduct Domestic Bruto merupakan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, 

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika 

jumlah balas jasa riil terhadap penggunakan faktor-faktor produksi pada tahun 

tertentu lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya (Haryanto, 2013). 

Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dibedakan menjadi kebijakan 

fiskal dan kebijakan moneter, seperti halnya juga ekonomi dapat dibagi menjadi 

sektor riil dan sektor moneter. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil di pengaruhi 

oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan di indonesia kebijakan ini merupakan 

tanggung jawab dari Menteeri Keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas 

sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang 

sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Bank Indonesia. Keserasian antara kedua  
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kebijakan tersebut sangatklah penting karena akan menciptakan suatu stabilitas di 

dalam ekonomi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan (Tambunan, 2015). 

Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan penerimaaan negara 

dalam bentuk pajak maupun bukan pajak ke dalam belanja negara. Keynes 

berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh peemerintah 

dalam melakukan kebijakaln fiskal, yaitu melalui Income Approach (melalui 

pajak) dan Expenditure Approach (melalui pengeluaran). Menurutnya, 

perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan biaya pajak 

atau menaikkan pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2007). 

Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah Tahun 1998 – 2017 

Dalam Milliar Rupiah 

Tahun Total 

Pengeluaran 

1987 21.421.600.000 

1992 50.555.500.000 

1997 90.616.400.000 

2000 197.030.300.000 

2005 266.220.000.000 

2010 725.243.000.000 

2015 1.183.303.700.000 

2017 1.366.956.600.000 

Sumber : Kemenkeu (diolah) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pengeluaran pemerintah pada 

periode 1987 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Pada tahun 1987 pengeluaran pemerintah hanya sebesar 21.421,600 milliar 

rupiah. Namun lima tahun kemudian, pada tahun 1992 mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi yaitu sebesar 50.555,500 milliar rupiah. Selama 30 tarakhir, 

pengeluaran pemerintah paling pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.366,956 triliun 
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rupiah. Besarnya pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya di pengaruhi oleh 

berbagai faktor salah satunya karena adanya inflasi dan peningkatan pendapatan 

nasional. Peningkatan pendapatan nasional juga dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan 

akumulasi modal, peningkatan kualitas teknologi yang digunakan serta faktor lain. 

Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik dan kenaikan harga ini bisa 

berdampak buruk pada kegiatan produksi karena ketika biaya produksi naik 

menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong 

produk nasional. Investasi lebih cenderung pada pembelian tanah, rumah dan 

bangunan. Jika produksi barang menurun hal tersebut akan berpengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi (Ardiyansyah, 2017). 

Pengeluaran sektor ekonomi, memiliki cakupan yang luas sehingga 

memfokuskan hanya pada salah satu sub sektornya. Pembangunan sektor 

pertanian di Indonesia tetap dianggap sektor terpenting dari keseluruhan hasil 

pembangunan ekonomi. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya 

pembangunan pertanian di Indonesia yakni; 1. Potensi sumber dayanya yang besar 

dan beragam; 2. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar; 3. Besarnya 

pangsa terhadap ekspor nasional; 4. Besarnya penduduk yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor ini; 5. Peranan dalam penyediaan pangan masyarakat; dan 6. 

Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Yustika, 2006). 

Posisi pertanian akan sangat strategis apabila kita mampu mengubah pola 

pikir masyarakat yang cenderung memandang sektor pertanian hanya sebagai 
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penghasil output menjadi pola pikir yang memandang sektor pertanian sebagai 

multifungsi dari pertanian. 

Multifungsi sektor pertanian mempunyai peran sebagai : 1. Penghasil pangan 

dan bahan baku industri. Sektoe pertanian sangat menentukan dalam ketahanan 

pangan nasional sekaligus menentukan ketahanan bangsa. Seperti yang sudah kita 

ketahui bahwa indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang cukup tinggi, maka ketahanan pangan nasional sangat penting 

bagi negara. Dalam proses industrialisasi sektor pertanian juga memproduksi 

bahan baku industri pertanian seperti karet, gula, sawit, serat, dan lainnya. 2. 

Pembangunan daerah dan pedesaaan. Pembangunan nasional akan timpang jika 

desa/daerah tidak dibangun, urbanisasi tidak akan bisa ditekan dan pada akhirnya 

tingkat kesenjangan desa dan kota akan semakin tinggi. lebih dari 83% 

kabupaten/kota di indonesia yang ekonominya berbasis pertanian. Agroindustri 

desa akan sangat berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi desa terutama 

dalam upaya penyerapan tenaga kerja. 3. Penyangga dalam masa krisis. Sektor 

pertanian yang berbasis sumber daya lokal terbukti sangat handal dalam masa 

krisis ekonomi. 4. Penghubung sosial ekonomi antar masyarakat dari berbagai 

pulau dan daerah sebagai perekat persatuan bangsa. Masing-masing daerah di 

indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan keunggulan masing-masing daerah. Saling ketergantungan antar 

daerah akan menjadi alat dalam mempererat persatuan antarbangsa. 5. Kelestarian 

sumberdaya lingkungan. Kegiatan pertanian berperan dalam penyangga, penyedia 

air, udara bersih, dan keindahan. Pada hakekatnya pertanian selalu menyatu 
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dengan alam. Membangun dan memelihara sektor pertanian berarti kita juga ikut 

andil dalam menjaga kelestarian sumber daya lingkungan. 6. Sosial budaya 

masyarakat. Usaha pertanian berkaitan dengan sosial budaya, adat istiadat 

masyarakat. Sistem sosial yang terbangun dalam masyarakat pertanian telah 

berperan dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan sosial. 7. 

Kesempatan kerja, PDB, dan Devisa. Lebih dari 25,5 juta keluarga atau 100 juta 

lebih penduduk indonesia hidupnya tergantung pada sektor pertanian. Sektor 

pertanian menyerap 46,3 % tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 

6,9% dari total ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15% PDB 

nasiona (Kuncoro M. , 2006). 

Faktor tersebutlah yang menjadikan sektor pertanian diambil dalam penelitian 

ini. 

Tabel 1.2 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDB 

Tahun 2010 – 2017 

Nama Sektor  
Kontribusi Terhadap PDB Indonesia (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tanaman Pangan 3,69 3,46 3,55 3,49 3,26 3,45 3,43 3,22 

Tanaman 
Hortikultura 1,61 1,6 1,45 1,44 1,51 

1,52 1,51 1,44 

Tanaman 

Perkebunan 3,91 3,87 3,75 3,76 3,77 
3,77 3,46 3,47 

Peternakan 1,58 1,5 1,52 1,55 1,58 1,58 1,62 1,57 

Jasa Pertanian dan 
Perburuan 0,21 0,2 0,2 0,2 0,19 

 
0,19 

 
0,2 

 
0,19 

Sumber : Bappernas, Kementrian Pertanian. (diolah) 

Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDB indonesia pada tahun 

2010-2017 terus mengalami penurunan disetiap sub sektornya. Dengan kondisi 

tersebut, laju pertumbuhan sektor pertanian pada sub sektor tanaman pangan 

tahun 2010 sebesar 3,69 persen, sampai dengan tahun 2017 kontribusi sub sektor 
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ini terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 hanya berkontribusi 

sebesar 3,22 persen. Sementara sub sektor tanaman hortikultura pada tahun 2010 

berkontribusi sebesar 1,61 persen, dimana sama dengan sub sektor tanaman 

pangan sub sektor ini juga setiap tahun mengalami penurunan sampai dengan 

tahun 2017 kontribusi tanaman hortikultura sebesar 1,44 persen. Sementara pada 

tahun 2010-2017 sub sektor tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian 

dan perburuan mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat 

dari kontribusi setiap sub sektor yang pada setiap tahun mengalami peningkatan 

walaupun lambat. 

 

  



7 
 

 
 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja menurut 

Lapangan Pekerja Utama 

No 

Lapangan 

Pekerja 

Utama 

1998 2003 2008 2013 2017 

1 

Pertanian, 

Perkebunan, 

Kehutanan, 

Perburuan, dan 

Perikanan 

 

39.144.556  

    

43.042.104  

   

41.331.706  

    

39.220.261  

     

35.923.886  

2 
Pertambangan 

dan Penggalian 

      

674.597  

         

732.768  

     

1.070.540  

      

1.426.454  

       

1.391.690  

3 Industri 
   

9.918.990  

    

11.495.887  

   

12.549.376  

    

14.959.804  

     

17.008.865  

4 
Listrik, Gas, dan 

Air Minum 

      

147.849  

         

151.831  

        

201.114  

         

252.134  

          

393.873  

5 Konstruksi 
   

3.516.940  

      

4.054.741  

     

5.438.965  

      

6.349.387  

       

8.136.636  

6 

Perdagangan, 

Rumah Makan 

dan Jasa 

Akomodasi 

 

16.786.274  

    

17.249.484  

   

21.221.744  

    

24.105.906  

     

28.173.571  

7 

Transportasi, 

Pergudangan dan 

Komunikasi 

   

4.147.206  

      

4.939.665  

     

6.179.503  

      

5.096.987  

       

5.759.684  

8 

Lembaga 

Keuangan, Real 

Estate, Usaha 

Persewaan, dan 

Jasa Perusahaan 

      

617.722  

      

1.306.551  

     

1.459.985  

      

2.898.279  

       

3.752.262  

9 

Jasa 

Kemasyarakatan, 

Sosial, dan 

Perorangan 

 

12.338.407  

      

9.837.760  

   

13.099.817  

    

18.451.860  

     

20.481.956  

10 
Belum Jelas 

Batasannya 
                -    

                   

-    
                  -    

                   

-    

                    

-    

11 Lainnya                 -    
                   

-    
                  -    

                   

-    

                    

-    

12 Tak Terjawab                 -    
                   

-    
                  -    

                   

-    

                    

-    

 

 

Total 

 

87.292.541  

    

92.810.791  

 

102.552.750  

  

112.761.072  

   

121.022.423  

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 
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Pada tabel tersebut menunjukan besarnya tenaga kerja yang bekerja pada 

setiap lapangan usaha di Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2017. 

Dari tahun 1998 sampai tahun 2017, pertanian masih menjadi sektor yang 

memiliki tenaga kerja yang lebih tinggi di bandingkan dengan sektor lain. 

Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup tinggi, tetapi sektor 

pertanian masih menjadi sektor yang palong banyak diisi oleh tenaga kerja 

indonesia. Karena hal tersebut, maka sektor yang di anggap paling berpengaruh 

terhadap perekonomian masyarakat indonesia adalah sektor pertanian. 

Selain pengeluaran ekonomi pada sektor Pertanian, Pengeluaran pemerintah 

pada sektor Infrastruktur juga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Sektor Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan 

prasarana umum. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 

tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis 

infrasturktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur 

transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum 

dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan 

infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur 

tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya 

yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. 

Sektor ini memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki 

peran penting di suatu negara dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan 

kemakmuran masyarakat (Prasetyo & Firdaus, 2009). 
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Sejak pertengahan tahun 2015, telah terjadi perubahan paradigma dari sisi 

moneter, yakni perubahan dari stabilitas jumlah uang yang beredar menjadi 

Inflatin Targeting Framework (ITF) dengan menggunakan instrumen suku bunga. 

Dengan perubahan ini bank indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran 

inflasi kepada publik dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai 

inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Tujuan dari perubahan ini yaitu 

untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya 

tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil (Kuncoro M. , 2013). 

Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik dan kenaikan harga ini bisa 

berdampak buruk pada kegiatan produksi karena ketika biaya produksi naik 

menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong 

produk nasional, investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun. 

Jika produksi barang menurun hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi (Ardiyansyah, 2017). Menurut bank indonesia, Secara sederhana inflasi 

diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka 

waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang sja tidak dapat disebut 

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada 

barang lainnya. Inflasi muncul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push 

inflation), dari sisi permintaan (demand push inflation), dan dari ekspektasi 

inflasi. 
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Sumber : Bank Indonesia, World Bank (diolah) 

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat inflasi pada tahun 2013-2017 telah 

mengalami penurunan yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari pada tahun 2013 

tingkat inflasi sebesar 8,38% dan pada tahun 2015 tingkat inflasi turun menjadi 

3,38% kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 3,03%, namun pada tahun 2017 

inflasi naik menjadi 3,61%.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan inflasi ke dalam bentuk 

disagregasi/pengelompokan inflasi Inti (core inflation), inflasi makanan yang 

bergejolak (volatile food inflation), dan inflasi harga yang diatur (administered 

price inflation) (Kuncoro M. , 2013). 

Apabila dilihat dari asal-usulnya, maka inflasi dapat dibedakan menjadi 2, 

yaitu : Pertama, Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation). Inflasi 

ini terjadi karena adanya tekanan variabel makro dalam negeri sehingga 

mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kedua, Inflasi yang 

berasal dari luar negeri (imported inflation). Yaitu inflasi yang terjadi karena 
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adanya pengaruh luar negeri, pengaruh tersebut dapat berupa kejadian kenaikan 

harga-harga di negara lain yang mempunyai hubungan erat, sehingga harga barang 

dan jasa import menjadi lebih mahal. Dampak tersebut secara langsung akan 

menyebabkan IHK meningkat melalui kenaikan biaya produksi (Santoso, 2017). 

Berdasarkan uraian yang di sajikan diatas kemungkinan ada keterkaitan 

antara pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, pengeluaran pemerintah 

pada sektor infrastruktur dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana 

hubungan yang terjadi bersifat saling mempengaruhi, artinya pengeluaran 

pemerintah dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun 

sebaliknya.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 1987 -2017 ? 

2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Infrastruktur 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 1987-2017 ? 

3. Apakah ada pengararuh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia Tahun 1987-2017 ? 
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C. Tujuan Masalah 

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

4. Menambah pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi atau masukan bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hubungan 

pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.  

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di perguruan tinggi, 

dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi 

pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal khususnya. 

E. Metode Analisis Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  

Penelitian ini tergolong penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang 

berbentuk angka atau data yang digunakan). Sedangkan berdasarkan tingkat 

eksplansinya, penelitian ini tergolong penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Penelitian ini 

menggunakan data time series selama 30 tahun (t = 30) yakni dari tahun 1987 

sampai dengan tahun 2017. 

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia meliputi pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk data
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inflasi di peroleh dari Bank Indonesia. Dan untuk data pertumbuhan 

ekonomi di peroleh dari world Bank tahun 1987-2017. 

2. Alat Analisis 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data time 

series dengan jumlah periode tahun penelitian sebanyak 30 tahun. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Sedangkan untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Dengan metose analisis Ordinary Least Square 

(OLS). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

variabel dalam perekonomian yang di wakili oleh variabel pengeluaran 

pemerintah disektor pertanian, infrastruktur dan inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Secara ekonomika hubungan antara pengeluaran pemerintah 

dengan sektor pertanian, infrastruktur dan inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan 

ekonomika yang digunakan adalah modifikasi  dari penelitian terdahulu 

Nisa Purwandhini (2017) yang berjudul Faktor – Faktor yang 

Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 1999-

2003. Universitas Jendral Soedirman. Sebagai berikut : 

Model Fungsional 

Y = f(X   ,X   , X   ) 
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Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam multiple 

regression sebagai berikut : 

LogYt =   +     X  +        +        +    

Dimana : 

LogY        = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

           =  Konstanta 

         =  Koefisien 

LogX1t       = Jumlah Penduduk 

LogX2t       = Permintaan Tenaga Kerja 

LogX3t       = Pengeluaran Pemerintah 

Ut                = Error Term 

Penulis disini menggambarkan modifikasi model dari replika 

model tersebut sebagai berikut : 

GROWTH =   +       +         +              

Dimana : 

GROWTH  = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

lnAGR   = Variabel pengeluaran atas pertanian (Rp) 

lnIFR   = Variabel pengeluaran atas infrastruktur (Rp) 

INF  = Variabel Inflasi (%) 

i  = Cross Section 

t  = Time Series 

    =  Konstanta 

        = Koefisien 



16 
 

 
 

   =Kesalahan Pengganggu 

Data time series (runtun waktu) adalah data yang meliputi satu 

objek dengan beberapa periode waktu. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis OLS (Ordinary Least Square) dalam 

menguji model analisis OLS digunakan uji : 

2.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji  Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antara variabel independen. Karena melibatkan lebih dari satu 

variabel independen maka multikolinieritas tidak akan terjadi 

pada regresi sederhana sederhana (Winaryo, 2009). 

Masalah multikolineritas muncul jika terdapat hubungan 

yang sempurna atau pasti di antara satu atau lebih variabel 

independen dalam model. Terdapat beberapa metode untuk uji 

multikolenieritas (Gujarati & Porter, 2003). Dalam penelitian ini 

uji multikolenieritas akan dilakukan dengan melihat Variance 

Inflation Factor (VIF) variabel independen. Apabila nilai VIF 

suatu variabel independen > 10, maka variabel independen 

bersangkutan mengalami masalah multikolenieritas. 

b. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas ganggunan (  ) adalah penting sekali 

mengingat uji validitas pengaruh variabel independen baik 

secara serempak (uji F) maupun sendiri-sendiri (uji t) dan 
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estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan hal ini. Uji 

normalitas dalam pengujian ini menggunakan uji Jarque Bera. 

Dengan demikian langkah untuk menentukan formulasi 

hipotesis uji Jarque Bera yaitu (Utomo, 2015). 

Ho : distribusi ut normal 

Ha : distribusi ut tidak normal. 

Hasil dari pengujian ini kemudian di bandingkan dengan 

nilai signifikansi (  . Jika probabilitas Jarque Bera >  , maka 

dapat disimpulkan bahwa distribusi ut norma;. Namun, jika nilai 

probabilitas Jarqur Bera <  , maka dapat disimpulkan bahwa 

distribusi ut tidak normal. 

c. Uji Otokorelasi 

Uji otokorelasi adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Uji otokorelasi 

lebih mudah muncul pada data runtun (time series), karena data 

masa sekarang dipengaruhi oleh data dari masa lalu (Winaryo, 

2009). Penelitian ini menggunakan uji Breusch Godfrey untuk 

melacak keberadaan otokorelasi. dengan menggunakan hepotisis 

sebagai berikut : 

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi dalam  model 

Ha : terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Dengan demikian hasil pengujian dibandingkan dengan 

nilai signifikansi (  . Jika probabilitas    ≤   maka Ho ditolak, 
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dapat disimpulkan terdapat masalah autokorelasi dalam model, 

dan sebaliknya jika      , maka Ho diterima yang berarti tidak 

terdapat masalah autokorelasi dalam model (Utomo, 2015). 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi Ɛₜ tidak konstan 

atau berubah-ubah seiring dengan berubahnya niali variabel 

independen. Konsekuensi dari keberadaan heteroskedastisitas 

adalah metode regresi OLS akan menghasilkan estimator Ɛₜ dan 

demikian variasi dari koefisien regresi. Untuk melacak 

keberadaan heteroskedastisitas, penelitian ini akan 

menggunakan Uji White dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas 

Kemudian hasil pengujian ini dibandingkan dengan nilai 

signifikansi  . Jika probabilitas    ≤  , maka Ho ditolak yang 

berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah 

hetetoskedastisitas dalam model. Namun sebaliknya, jika     

 , maka Ho diterima, yang berarti tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model (Utomo, 2015). 

e. Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk 

menguji asusmsi CLRS tentang linieritas model, sehingga sering 

disebut dengan uji linieritas model. Pada penelitian ini 
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menggunakan uji Ramsey Riset dengan hipotesis sebagai berikut 

: 

Ho : model spesifikasi model tepat 

Ha : model spesifikasi tidak tepat 

Hasil pengujian ini kemudian akan dibandingkan dengan 

nilai signifikansi (  . Jika nilai probabilitas statistik F >    maka 

dapat disimpulkan bahwa model signifikansi atau signifikansi 

model tepat. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas statistik F 

≤    maka dapat disimpulkan model tidak spesifikasi atau model 

tidak tepat (Utomo, 2015). 

2.2 Uji Kebaikan Model 

a. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen. Untuk melakukan Uji F dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut (Utomo, 2015) : 

a) Formulasi : 

Ho : model yang dipakai tidak eksis 

Ha : model yang dipakai eksis 

b) Menentukan tingkat signifikansi (   

c) Menentukan kriteria pengujian  

Ho : diterima apabila probabilitas atau signifikansi  F > 
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Ha:diterima (Ho ditolak) apabila probabilitas atau 

signifikansi F <   

d) Kesimpulan 

b. Uji R
2
 

Koefisien determinasi digunakan secara keseluruhan untuk 

mengukur ketepatan waktu yang paling baik dari analisis regresi 

linier berganda.    untuk mengukur proporsi dari variasi total Y 

yang dijelaskan oleh model regresi. Berikiut adalah dua sifat    

(Utomo, 2015) : 

a) Besarnya tidak pernah negatif 

b) Batasannya adalah 0 ≤    ≤ 1 

Betasannya nilai    bernilai 1, maka kesesuaian gerisnya 

tepat atau dapat dikatakan kuat modal ersebut menerangkan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Disis 

lain, jika    bernilai nol, maka semakain lemah antara variabel 

independen dengan dependen. 

2.3 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Pengaruh uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t 

menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen 

dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. 

Langkah formal uji t adalah sebagai berikut (Utomo, 2015) : 

a) Formulasi hipotesis 
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Ho : variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh 

signifikan. 

Ha : variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. 

b) Menentukan tingkat signifikansi (   

c) Menentukan kriteria pengujian 

Ho : diterima bila probabilitas atau signifikansi t >   

Ha : diterima (Ho ditolak) bila probabilitas atau signifikansi t 

>  . 

d) Kesimpulan 

F. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori 

yang digunakan sebagai literatur dan landasan 

berpikir yang sesuai topik dari skripsi yang dapat 

membantu penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan 

kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 
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Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi 

operasional, metode analisis data seta estimasi model 

regresi dengan panel data. 

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian 

dan analisis data dan pembahasan dari hasil 

penelitian. 

5. BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan 

saran yang dapat diambil dari penelitian yang 

dilakukan. 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


