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ABSTRAK 

Apriana, Riska. Analisis Kausalitas Antara Penyaluran Kredit Dengan 

Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada BPD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat). Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. Tyas Danarti 

Hascaryani, SE., ME. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terdapat 

antara penyaluran kredit Bank Pembangunan Daerah NTB yang terdiri 

dari: kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi dengan 

pertumbuhan ekonomi dan melihat pengaruh jangka pendek dan jangka 

panjang Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data time 

series triwulanan. Periode pengamatan mulai dari tahun 2008:Q1 sampai 

dengan tahun 2015:Q3. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan metode uji kausalitas granger dan Error Correction 

Model-ECM.Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara kredit konsumsi 

yang disalurkan BPD NTB dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki 

hubungan dua arah dalam jangka pendek dan jangka panjang.Dan 

terdapat hubungan satu arah antara kredit investasi dan kredit modal kerja 

yang disalurkan BPD NTB. 

 

Kata Kunci: Kredit konsumsi, Kredit investasi, Kredit modal kerja, 

Pertumbuhan ekonomi 
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ABSTRACT 

Apriana, Riska. Analysis Of Causality Between Bank Lending And 

Economic Growth (A Case Study On Regional Development Bank 

Of West Nusa Tenggara). Minor Thesis, Departement Of 

Economic, Faculty Of Economy And Businness, Brawijaya 

University.Tyas Danarti H. SE., ME. 

 

This research aims to determine the relationship that exists 

between lending Regional Development Bank of West Nusa Tenggara 

comprising : consumptive loans, working capital loans, and investment 

loans to the economy growth and see the effect of short-term and long-

term. The data used are secondary data, in the form of quarterly time 

series.The Observation range in this research is started from 2008:Q1 

until 2015:Q3. This type of research is descriptive quantitative, using 

granger causality test and Error Correction Model-ECM method. The 

results showed that between consumptive credit BPD NTB and economy 

growth has to two-way relationship in the short-term and long-term. And 

there is a one-way between investment loans and working capital loans 

disbursed BPD NTB. 

 

Keyword: Consumptive loans, Investment loans, Working capital loans, 

Economy growth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Menurut Case and Fair (2007) Pertumbuhan Ekonomi ditandai dengan 

peningkatan total output dalam suatu perekonomian. Terjadinya peningkatan 

total output apabila suatu masyarakat mendapatkan sumber daya baru atau 

mempelajari bagaimana memproduksi lebih banyak dengan sumber daya yang 

ada. Tenaga kerja yang lebih banyak atau stok modal yang meningkat dapat 

dikatakan sebagai sumber daya baru. 

Dalam sistem pemerintahan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya 

diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur 

melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Pada dasarnya PDRB 

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

usaha dalam suatu daerah tertentu.PDRB atas dasar harga berlaku 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan 

harga yang terjadi pada tahun berjalan.Sementara itu, untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi 

yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga ditunjukkan oleh angka yang tertera 

pada PDRB atas dasar harga konstan. (Bank Indonesia, 2014) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok 

dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil lainnya yang menyimpan 

keanekaragaman sumber daya alam. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa 

perekonomian NTB utamanya terdiri dari beberapa sektor unggulan, untuk 

kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB diberikan oleh sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23,54% ditahun 

2014. Produksi padi mencapai 2.116.637 ton dengan luas panen 433.712 Ha dan 
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untuk produksi bawang merah, NTB merupakan daerah penghasil bawang merah 

yang cukup tinggi mencapai 117.315 ton ditahun yang sama. Komoditi tembakau 

memberikan sharing paling besar dalam menciptakan nilai tambah untuk sektor 

perkebunan.Dimana NTB merupakan penghasil tembakau terbesar dalam produk 

nasional dan pemasok utama untuk industri rokok secara nasional mencapai 

3.651 ton untuk tembakau rakyat dan 28.764 ton tembakau Virginia. Ditempat 

kedua diberikan oleh sektor perdagangan besar, eceran, dan reserpasi mobil dan 

sepeda motor sebesar 13,86% tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya konsumsi pemerintah 

dan masyarakat. Konsumsi masyarakat NTB lebih banyak dipengaruhi oleh 

berbagai kegiatan seperti Maulid Nabi, Idul Fitri dan adanya Pemilihan Umum 

Legislatif dan Presiden yang pada akhirnya mempengaruhi sektor perdagangan. 

Tabel 1.1: Kontribusi Tiap Sektor Terhadap PDRB NTB 

Periode 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 23.82% 23.54% 

Pertambangan dan Penggalian 13.39% 11.78% 

Industri Pengolahan 4.91% 4.72% 

Pengadaan Listrik, Gas 0.05% 0.06% 

Pengadaan Air 0.10% 0.10% 

Konstruksi 9.20% 9.34% 

Perdagangan besar dan eceran dan Reserpasi 

mobil dan sepeda motor 

13.59% 13.86% 

Transportasi dan Pergudangan 7.89% 8.44% 

Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 2.16% 2.40% 

Informasi dan Komunikasi 2.12% 2.11% 

Jasa Keuangan 3.36% 3.44% 

Real Estate 3.36% 3.50% 

Jasa Perusahaan 0.18% 0.19% 

Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan 

Jaminan sosial wajib 

6.69% 7.43& 
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Periode 2013 2014 

Jasa Pendidikan 5.04% 4.94% 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 1.99% 2.00% 

Jasa lainnya 2.16% 2.15% 

NTB 100.00 100.00 

Sumber : Bank Indonesia, diolah 2015 
 

Kontribusi selanjutnya diberikan oleh sektor pertambangan dan 

penggalian sebesar 11,78% jumlah tersebut mengalami penurunan 1,61% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan kinerja 

ekspor yang terkait dengan pelarangan ekspor konsentrat tembaga sejak awal 

tahun 2014 berdasarkan Undang-undang minerba tahun 2008.Sementara untuk 

sektor industri belum memberikan kontribusi yang cukup dalam perekonomian 

NTB.Kecilnya kontribusi sektor industri disebabkan karena mayoritas industri 

yang ada di NTB adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga.Dengan 

keanekaragaman sumber daya alam yang tercermin dalam kontribusi tiap-tiap 

sektor terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, potensi dari sumber daya alam 

yang ada masih belum dimanfaatkan secara maksimal.Sehingga perlu adanya 

perhatian yang lebih untuk meningkatkan potensi tersebut. 

Berikut gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dapat dilihat dalam Grafik 1.1 
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Grafik 1.1: PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat-harga konstan tahun 2008 : 
Q1 – 2015 : Q3 

 

Sumber : www.bi.go.id, diolah 2015 

Berdasarkan grafik PDRB Provinsi NTB menunjukkan bahwa meskipun di 

tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global, perekonomian NTB mengalami 

pertumbuhan yang kontraksi namun tetap menunjukkan tren peningkatan. 

Peningkatan tersebut bersumber dari sektor-sektor andalan NTB yakni sektor 

pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencetak 

pertumbuhan yang positif (Bank Indonesia, 2008).Dan ditahun-tahun berikutnya 

perekonomian NTB menunjukkan tren yang berfluktuatif namun cenderung 

meningkat.Terutama di tahun 2015 terus mengalami peningkatan disebabkan 

oleh tingginya realisasi investasi dan tingkat kunjungan wisatawan ke Provinsi 

NTB baik domestic maupun mancanegara serta pertumbuhan positif dari sektor 

pertambangan.Dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 

berikutnya akan tetap mengalami peningkatan terutama disebabkan membaiknya 

sektor pertanian dan pariwisata (Bank Indonesia, 2015). 

Faktor – faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Dimana pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB antara lain : penduduk dan 
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tenaga kerja, kapital, sumber daya alam, dan teknologi (Irawan & Soeparmoko, 

2002). Menurut Mankiw (2003) kapital atau modal merupakan sumber utama 

dalam pertumbuhan ekonomi.Dengan adanya modal suatu kegiatan produksi 

atau usaha dapat dilakukan.Kegiatan produksi dilakukan untuk menghasilkan 

barang dan jasa dimana jumlah barang dan jasa akhir merupakan komponen 

untuk melihat tingkat PDRB.Dalam hal ini, Bank berperan penting untuk 

menyediakan modal melalui penyaluran kredit yang terdiri dari kredit investasi, 

kredit konsumtif, dan kredit modal kerja. 

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan 

Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD bekerja sebagai 

pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan 

ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta 

menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun 

dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang/penyimpanan 

kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan, sementara itu 

KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja 

bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun 

adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan 

daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank. 

Bank Nusa Tenggara Barat sebagai Bank Pembangunan Daerah juga 

mempunyai misi utama mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan 

memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham yaitu pemerintah 

daerah dan meningkatkan peran kepedulian sosial (Bank NTB, 2015).Dengan 

misi tersebut bank NTB diharapkan mampu mendorong pembangunan dan 

memajukan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Bank NTB untuk beberapa 

tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik tercermin dari rasio-rasio 

berikut ini: 
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Tabel 1.2: Rasio Keuangan BPD NTB 2008 - 2014 

Periode 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAR 14.18% 15.57% 14.18% 12.89% 12.92% 17.21% 19.34% 

BOPO 73.28% 77.33% 72.43% 68.81% 64.32% 64.19% 66.00% 

NPL 0.64% 0.57% 0.25% 0.14% 0.25% 0.38% 0.38% 

ROA 4.53% 4.39% 6.27% 5.71% 5.62% 5.10% 4.60% 

NIM 11.11% 10.97% 10.69% 12.95% 11.99% 11.08% 8.60% 

Sumber: Bank NTB, 2015 
 

Pada Tabel 1.2 menunjukkan rasio perbankan BPD NTB terlihat bahwa 

secara keseluruhan rasio perbankan CAR, BOPO, NPL, ROA, dan NIM masih 

dalam kategori yang aman sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang 

menjadi sorotan adalah rasio CAR walaupun rasio ini sempat mengalami 

penurunan di tahun 2011 dan 2012 namun kembali meningkat ditahun berikutnya 

mencapai 19,34% ditahun 2014. Rasio CAR digunakan untuk melihat seberapa 

besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai dari 

modal sendiri.Sementara untuk rasio NPL, bank NTB memiliki tren yang fluktuatif 

namun aman karena NPL bank NTB dibawah 1% yang mengindikasikan bahwa 

bank NTB memiliki manajemen resiko yang baik sehingga resiko kredit macetnya 

kecil. 

Berdasarkan kinerja rasio keuangan, bank NTB diharapkan dapat 

melaksanakan misinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah.Memaksimalkan penyaluran kreditnya merupakan salah satu langkah 

yang harus dilakukan khususnya penyaluran kredit modal kerja dan kredit 

investasi.Hal ini sangat penting karena Bank NTB mampu menjangkau wilayah 

kerjanya hingga ke bagian yang tidak terjangkau oleh bank umum lainnya. Akan 

tetapi peran Bank NTB tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan, 

penyaluran kredit Bank NTB masih rendah dan sangat didominasi oleh kredit 
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konsumsi sedangkan kredit produktif sangat rendah, hal ini terlihat pada gambar 

1.2 

Gambar 1.2:Realisasi Kredit Bank NTB (Konvensional) Menurut Jenis 
Penggunaan Tahun 2008 - 2015 (Juta Rupiah) 
 

 
Sumber : Bank NTB, diolah 2015 

 

Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa dari tahun 2008 – 2015 penyaluran 

kredit Bank NTB masih didominasi oleh kredit konsumsi. Terutama di tahun 2014 

porsi kredit konsumsi jumlahnya meningkat cukup besar dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 3.079.771.000 sedangkan kredit produktif  (modal kerja 

dan investasi) mengalami penurunan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kinerja 

Bank Pembangunan Daerah NTB dalam meningkatkan produktifitas dan 

membangun daerah masih belum optimal (Bank NTB, 2015). 

Penelitian yang dilakukan Sassi dan Amira (2014) tentang The Effect Of 

Enterprise and Household Credit On Economic Growth: New Evidence From 

European Union Countries menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), 

regresi IV dan Generalized Method of Moments (GMM) Dynamic Panel Models 

dengan sampel 27 negara pada benua Eropa dari tahun 1995 – 2012. Hasilnya 
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menunjukkan bahwa kredit perusahaan memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh alokasi kredit yang masuk digunakan 

untuk inovasi dan investasi produktif perusahaan.Sedangkan kredit rumah 

tangga memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 

yang berbeda didapatkan oleh Banu (2013) meneliti tentang The Impact Of 

Credit On Economic Growth In The Global Crisis Context mendapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kredit yang diberikan untuk rumah 

tangga dan PDB, dibandingkan dengan kredit yang diberikan untuk administrasi 

public dan PDB. 

Penelitian oleh Inggrid (2006) menganalisis pengaruh perkembangan 

sector keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama rentang waktu 

1992:2 – 2004:4. Memperoleh hasil menggunakan uji kausalitas Granjer dan 

Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan adanya kausalitas dua arah 

diantara pertumbuhan ekonomi dan volume kredit serta kausalitas satu arah 

yang berasal dari spread suku bunga menuju pertumbuhan ekonomi, maka 

sistem keuangan dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Hasil dari Vector Error Correction Model (VECM) cenderung 

mendukung hipotesis bahwa sistem keuangan dapat menjadi mesin 

pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan ketersediaan kredit, baik dari segi 

volume maupun harga. 

Alatan dan Sautma (2015) dalam penelitiannya ingin melihat pengaruh 

dari kredit perbankan yang dibagi menjadi 9 sektor ekonomi dengan variabel 

kontrolnya BI rate terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Peneliti 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan data dari periode 

2002 -2013 dan memperoleh hasil bahwa tidak seluruh sektor ekonomi di Jawa 

Timur yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB. Namun secara 
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bersama-sama menunjukkan hasil bahwa kredit sektor ekonomi dan BI rate 

memilki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. 

Fauziah dan Sofyan (2014) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh 

Jumlah Tenaga Kerja, Ekspor, Investasi dan Kredit Perbankan Sektor Pertanian 

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Provinsi 

Aceh dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), diperoleh 

hasil bahwa variabel kredit perbankan memberikan pengaruh yang positif dan 

paling tinggi dibandingkan variabel-varabel lainnya terhadap PDRB sektor 

pertanian di Provinsi Aceh. 

Mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa antara kredit perbankan memiliki hubungan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah 

penelitian ini menggunakan metode Granger Causality dengan variabel PDRB, 

Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi. Dimana biasanya 

pada penelitian terdahulu untuk variabel yang sama menggunakan metode OLS 

(Ordinary Least Square) dan untuk penggunaan metode Granger Causality Test 

pada penelitian terdahulu lebih kepada melihat hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan kredit secara keseluruhan. Untuk penelitian ini ruang lingkupnya 

lebih khusus yaitu melihat apakah ada hubungan antara penyaluran kredit oleh 

bank pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.Penelitian ini juga ingin melihat pengaruh dalam jangka pendek 

dan jangka panjang antar variabel-variabel menggunakan metode Error 

Correction Model (ECM). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memiliki ketertarikan 

mengenai bagaimanakah hubungan antara kredit yang disalurkan bank daerah 

yang terdiri dari kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi dan PDRB. 

Dan apakah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antar 
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variabel.Adapun rentang waktu yang digunakan adalah dari tahun 2008:1 – 

2015:3 dengan data triwulanan.Pemilihan periode pada penelitian ini 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi NTB untuk delapan tahun terakhir 

menunjukkan tren yang terus meningkat meskipun ditahun 2008 mengalami 

krisis keuangan global.Disamping itu peningkatan jumlah PDRB NTB bersamaan 

dengan peningkatan pada jumlah kredit yang disalurkan Bank Pembangunan 

Daerah secara keseluruhan.Sehingga ditetapkan judul pada penelitian ini adalah 

“Analisis Kausalitas Antara Penyaluran Kredit Dengan Pertumbuhan 

Ekonomi (Studi Kasus Pada BPD Nusa Tenggara Barat)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara penyaluran kredit konsumsi, kredit 

modal kerja, dan kredit investasi Bank Pembangunan Daerah NTB dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah NTB? 

2.Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara penyaluran 

kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi Bank Pembangunan 

Daerah NTB terhadap pertumbuhan ekonomi daerah NTB? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kausalitas antara kredit 

konsumsi, kredit investasi, kredit modal kerja yang disalurkan Bank 

Pembangunan Daerah NTB dan PDRB NTB 
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2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka 

pendek antara kredit konsumsi, kredit investasi, kredit modal kerja yang 

disalurkan Bank Pembangunan Daerah NTB terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah NTB 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan, 

bahwa penelitian ini agar bermanfaat sesuai tujuan : 

1. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dari 

Hubungan Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

2. Manfaat bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis adalah sebagai bahan bacaan dari menambah informasi tentang 

Peranan Bank Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah 

3. Manfaat bagi peneliti berikutnya yaitu dapat melanjutkan penelitian 

tentang Peranan Bank Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah dengan variabel yang berbeda tentunya yang 

bersangkutan dengan topik.  

4. Manfaat bagi Bank Pembangunan Daerah yaitu sebagai bahan 

pertimbangan untuk kinerja kedepannya agar lebih baik lagi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

5. Manfaat bagi Pemerintah daerah yaitu sebagai informasi dan bahan 

pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan terutama dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Indikator Keberhasilan 

Pembangunan 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 

berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi daripada 

masa sebelumnya (Arsyad, 2010).Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu 

indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan 

ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara. Pembangunan selalu 

dibarengi dengan pertumbuhan akan tetapi dalam pertumbuhan belum tentu 

mencakup unsur pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi yang terus 

menerus dapat mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat 

merupakan tujuan paling utama dari keberhasilan pembangunan (Adisasmita, 

2011).  

Menurut Sukirno (2007) Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan 

ekonomi beserta dengan perubahan. Artinya, pembangunan ekonomi dalam 

suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak hanya diukur dari kenaikan 

produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun tetapi juga perlu 

diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi 

seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam 

kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan 

dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.  

       Todaro dan Smith (2011) mengatakan pertumbuhan ekonomi mengacu pada 

kenaikan total output barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian 

suatu negara dalam wilayah negara itu, baik oleh warga negara maupun non-

warga negara, tanpa melihat alokasinya antara klaim domestik dan luar negeri. 
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Sedangkan, Sukirno (2006:9) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu 

ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian 

dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.Perkembangan tersebut biasanya dinyatakan dalam persentase 

perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 

       Pertumbuhan ekonomi menurut Case and Fair (2006) ditandai dengan 

kenaikan total output dalam suatu perekonomian. Hal ini terjadi ketika suatu 

masyarakat mendapatkan sumber daya baru atau belajar memproduksi lebih 

banyak dengan sumber daya yang ada. 

Beberapa ekonom mengatakan, indikator yang paling sering digunakan 

sebagai tolak ukur atas kinerja perekonomian secara keseluruhan dan tingkat 

kesejahteraan penduduk dalam suatu negara adalah pendapatan per kapita 

(GNP/GDP). Menurut Mankiw, (2003:16) Produk domestik bruto dianggap 

sebagai indikator terbaik untuk mengukur kinerja perekonomian. Produk 

domestik bruto (gross domestic product, GNP) merupakan total pendapatan dan 

total pengeluaran nasional atas output barang dan jasa. 

       Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang paling sering 

digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu negara dimana 

pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya GDP/GNP melalui 

produksi barang dan jasa tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk 

atau perubahan struktur ekonomi yang terjadi. 

Pada skala nasional ditunjukkan dengan angka Produk Domestik Bruto 

(PDB), sedangkan pada skala regional dapat ditunjukkan dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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2.1.1 Teori – teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pembangunan ekonomi Klasik terdiri dari empat pendekatan antara lain 

(Todaro dan Smith,2011) : 

1. Teori tahapan pertumbuhan linear (linear stages of growth model)  

Model tahapan pertumbuhan linear terdiri dari tahapan pertumbuhan 

Rostow dan model pertumbuhan Harold-Domar. Walt W. Rostow seorang 

sejarawan ekonomi berkebangsaan Amerika menyatakan dalam bukunya The 

Stages of Economic Growth bahwa pertumbuhan ekonomi terdiri dari lima 

tahapan antara lain: (1) Masyarakat tradisional, (2) Prakondisi sebelum lepas 

landas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, (3) Lepas landas, (4) 

Tahapan menuju kematangan ekonomi, (5) Tahap konsumsi massal yang tinggi. 

Dalam pendapatnya, Rostow mengatakan bahwa negara-negara maju dianggap 

telah melewati semua tahap lepas landas dan menuju ketahap kematangan 

ekonomi sedangkan negara-negara berkembang masih berada pada tahap 

masyarakat tradisional dan untuk ketahap lepas landas menuju perekonomian 

yang berkelanjutan dengan sendirinya, negara-negara berkembang hanya perlu 

mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu.Strategi utama 

pembangunan yang diperlukan untuk dapat ketahap lepas landas adalah adanya 

mobilisasi tabungan dari dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi 

yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Model pertumbuhan Harrod-Domar merupakan model pertumbuhan 

ekonomi fungsional yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk 

domestik bruto bergantung langsung pada tingkat tabungan nasional neto dan 

berbanding terbalik dengan rasio modal-output nasional.Dimana rasio modal 

output, menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah 

produk dalam periode tertentu dan rasio tabungan neto merupakan tabungan 

dari pendapatan yang disisihkan dalam periode waktu tertentu.Jadi teori Harrod-
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Domar lebih melihat kepada pentingnya investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sebab investasi dapat meningkatkan stok barang modal yang 

memungkinkan pertumbuhan output. Semakin banyak yang ditabung dan 

diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat. 

2. Teori Perubahan Struktural (structural-change theory) 

Teori perubahan struktural merupakan teori yang berpusat pada 

mekanisme yang diterapkan negara-negara terbelakang untuk mengubah 

struktur perekonomian domestiknya, yang sebelumnya sangat menekankan 

perekonomian tradisional yaitu pertanian menjadi perekonomian yang lebih 

modern, lebih berorientasi perkotaan, serta industri manufaktur dan jasa yang 

lebih beragam. 

Salah satu teori tentang pembangunan yang terkenal dan berfokus pada 

transformasi struktural adalah teori yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis.Teori 

Dua-Sektor Lewis menyebutkan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian 

tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap 

kelebihan tenaga kerja, mendorong industralisasi, dan menggerakan 

pembangunan berkelanjutan. 

3. Revolusi Ketergantungan Internasional 

Teori ini memandang keterbelakangan dalam hubungan internasional dan 

kekuasaan domestik, kekakuan lembaga dan struktur ekonomi, serta 

perkembangan yang pesat pada dualisme kehidupan ekonomi dan masyarakat 

baik di dalam negeri maupun diluar negeri.Teori ketergantungan cenderung 

menekankan kendala lembaga dan politik, baik internal maupun eksternal, 

terhadap pembangunan ekonomi.Penekanannya ada pada perlunya kebijakan 

baru dan utama untuk memberantas kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja 

yang lebih beragam, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. 

4. Kontrarevolusi Neoklasik : Fundamentalisme Pasar 
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Pemikiran ini menekankan peran yang menguntungkan dari pasar bebas, 

perekonomian terbuka, dan privatisasi badan usaha milik negara yang tidak 

efisien.Menurut teori ini, kegagalan membangun bukan karena adanya kekuatan 

eksternal dan internal yang eksploitatif.Melainkan, kegagalan itu terutama karena 

terlalu banyak campur tangan dan regulasi pemerintah dalam perekonomian. 

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebagai Indikator 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting 

untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, 

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.PDRB adalah 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam 

perekonomian daerah.Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula 

peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas 

produksi tersebut. 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun 

tertentu sebagai tahun dasar.PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk 

mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur 

ekonomi suatu daerah. 

       Menghitung Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual 

menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan 

pengeluaran, pendekatan pendapatan (Bank Indonesia, 2014) 

1. Pendekatan Produksi 

Menurut pendekatan produksi Produk Domestik Regional Bruto adalah 

jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit 
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produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). Unit-unit produksi yang dimaksud dikelompokkan dalam 9 lapangan 

usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) 

pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air 

bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan 

dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa 

(termasuk jasa pemerintah) 

2. Pendekatan Pengeluaran 

       Menurut pendekatan pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto adalah 

semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi 

rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) 

pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, (5) ekspor 

neto (merupakan ekspor dikurangi impor) 

3. Pendekatan Pendapatan 

Menurut pendekatan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto adalah 

jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam 

proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga 

modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan 

pajak langsung lainnya.Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan 

pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). 

2.1.3 Komponen Utama Pertumbuhan Ekonomi  

Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari 

faktor produksi.Faktor-faktor produksi merupakan kekuatan utama untuk 

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. 

       Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, 

Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik 



18 
 

 
 

(Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah 

stock barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang 

digunakan (Sukirno, 1985). 

1. Jumlah Penduduk 

Secara tradisional jumlah penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif 

yang memacu pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan penduduk yang lebih besar 

dapat diartikan ukuran pasar domestiknya lebih besar.Pertumbuhan penduduk 

dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pembangunan 

ekonomi suatu negara sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem 

perekonomian yang bersangkutan untuk menampung dan secara produktif 

memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu sendiri 

dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau 

faktor-faktor penunjang lainnya. 

2. Modal/Kapital 

Modal/kapital ialah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, 

langsung maupun tidak langsung, dalam produksi untuk menambah output. 

Lebih khusus dapat dikatakan bahwa modal terdiri dari barang-barang yang 

dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang. Modal sebagai 

alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan 

teknik, perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan dan keahlian.Selain ini 

juga termasuk sumber-sumber yang menaikkan tenaga produksi, yang 

semuanya membutuhkan kepandaian penduduknya. Dengan kata lain, dalam 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang fungsi kapital yang menaikkan 

produktivitas itu tidak hanya beruwujud pabrik-pabrik dan perlengkapan lainnya, 

tetapi juga beruwujud human capital (Irawan dan Suparmoko, 1997) 
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3. Sumber Daya Alam 

Faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

adalah sumberdaya alam.Dalam pertumbuhan ekonomi, tersedianya 

sumberdaya alam yang melimpah harus dapat dimanfaatkan secara tepat 

dengan teknologi yang baik sehingga lebih efisien dan dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lebih lama. 

Lewis menyatakan bahwa “Nilai suatu sumber daya alam tergantung 

pada kegunaanya dan kegunaanya senantiasa berubah sepanjang waktu karena 

perubahan dalam selera, perubahan dalam teknik atau penemuan baru.Jadi 

setiap daerah atau wilayah harus dapat mengembangkan dirinya sendiri secara 

ekonomis ketika terjadi perubahan-perubahan melalui pemanfaatan sumber daya 

alam secara maksimal. 

4. Teknologi 

Melihat pentingnya akumulasi modal serta sumber daya alam bagi 

pertumbuhan ekonomi, maka kita mendapat gambaran bagaimana teknologi 

berperan dalam perubahan-perubahan yang terjadi.Perubahan itu berkaitan 

dengan perubahan dalam metode produksi yaitu hasil dari pembaharuan atau 

hasil dari penelitian baru. Perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas 

buruh, modal dan faktor produksi yang lain.    

2.2 Teori Penawaran Kredit 

Penyaluran kredit bank sangat tergantung pada keberhasilan perbankan 

dalam menghimpun dana pihak ketiga. Penyaluran kredit pada suatu bank 

dipengaruhi dari dua sisi, yaitu sisi penawaran (supply) dan sisi permintaan 

(demand), dimana kedua sisi sama-sama memiliki banyak factor yang 

berpengaruh, yang pada akhirnya bertemu pada titik keseimbangan. 

Menurut Melitz dan Pardue dalam Insukindro (1995 : 204), model penawaran 

kredit oleh sistem perbankan dirumuskan sebagai berikut : 



20 
 

 
 

SK = g(S, ic, ib, BD) 

g1, g2, g4 > 0 dan g3 < 3 

Keterangan : 

SK = Jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank 

S = Kendala – kendala yang dihadapi bank, seperti tingkat cadangan bank atau 

ketentuan - ketentuan mengenai nisbah cadangan wajib 

ic = Tingkat suku bunga kredit bank 

ib = Biaya oportunitas meminjamkan uang 

BD = biaya deposito bank 

Teori diatas menunjukkan bahwa sebenarnya banyak faktor dari sisi 

penawaran yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan kredit kepada 

masyarakat. Faktor pertama merupakan kendala yang dihadapi bank yaitu 

cadangan minimum (S), dana cadangan bank sendiri adalah kepemilikan 

deposito bank di bank sentral ditambah uang yang secara fisik dalam brankas 

bank. Tingkat cadangan bank memang terlihat mempengaruhi jumlah penyaluran 

kredit perbankan karena jika bank meningkatkan jumlah cadangan bank hal ini 

akan mengurangi jumlah dana yang dapat dipinjamkan kepada nasabah 

sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit berkurang, begitu juga 

sebaliknya.  

Tingginya suku bunga kredit bank (ic) akan membuat bank meningkatkan 

jumlah kreditnya karena ini berarti bank memiliki kesempatan yang semakin 

tinggi dalam memperoleh keuntungannya. Bank memperoleh keuntungannya 

tidak hanya melalui penyaluran kredit tetapi juga melalui investasi surat berharga 

lainnya sehingga bank akan mempertimbangkan opportunity cost dari kredit (ib) 

seperti penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tingkat 

resiko yang sangat rendah akan menjadi pertimbangan seberapa besar dana 

yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah, bank akan 
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mempertimbangkan tingkat bunga dan tingkat resikonya, jika tingkat bunga SBI 

tinggi dan NPL dari kredit dinilai cenderung tinggi bank akan lebih memilih untuk 

menyalurkan lebih banyak dananya pada surat berharga dibandingkan kredit. 

Faktor terakhir adalah biaya deposito bunga (BD), Biaya Deposito Bank 

merupakan kendala lain dalam menentukan jumlah kredit yang ditawarkan. Biaya 

deposito merupakan biaya yang diberikan bank kepada para deposan atas uang 

atau dana yang disimpannya dalam bentuk deposito. Apabila biaya deposito 

bank tinggi maka deposito juga akan meningkat. Meningkatnya deposito berarti 

dana yang dihimpun dari masyarakat juga meningkat sehingga secara tidak 

langsung akan mempengaruhi jumlah kredit yang ditawarkan. 

2.2.1 Peran Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Penyaluran kredit memiliki peranan penting dalam rangka pembiayaan 

kegiatan perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Peranan kredit 

perbankan didalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat berarti penciptaan 

lapangan kerja, baik melalui perluasan produksi dan kegiatan usaha lainnya 

maupun pengaruhnya dalam mendorong munculnya unit-unit usaha baru.Selain 

itu kredit perbankan dapat diarahkan untuk pemerataan kesempatan berusaha 

antara lainmelalui alokasi pemberian kredit menurut prioritas pembangunan dan 

golongan ekonomi sehingga pada gilirannya dapat memperluas pemerataan 

hasil-hasil pembangunan. 

Secara teori, kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas yang positif 

dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena 

semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memacu 

pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Inggrid, 2006). 

Sebagai contoh, kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan 

usaha atau membangun pabrik/proyek baru untuk keperluan rehabilitasi seperti 
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membeli mesin-mesin.Sedangkan kredit modal kerja untuk membeli bahan baku 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses produksi. Kedua kredit tersebut 

dapat memacu produktivitas setiap sektor yang ada sehingga meningkatkan 

pertumbuhan output pada sektor-sektor tersebut yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

2.2.2 Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Jenis Kredit yang Dibiayai 

     Atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan 

menjadi (Budisantoso dan Nuritomo, 2014:149 – 150) : 

a) Kredit Modal Kerja (KMK) 

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja nasabah. Sebagai contoh, apabila nasabah bergerak dalam bidang 

perdagangan sembako, KMK dapat digunakan untuk pembelian sembako, honor 

supir truk yang mengangkut sembako, pembelian solar untuk menjalankan truk, 

tagihan listrik di kantor dan lain-lain. KMK biasanya berjangka pendek dan 

disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Ditinjau dari 

jangka waktunya, KMK terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu: 

1) KMK-Revolving 

Apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara 

berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup memercayai 

kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat 

diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit 

baru.KMK semacam ini disebut sebagai KMK-Revolving.Bank hanya perlu 

secara berkala meninjau kinerja nasabah berdasarkan laporan kegiatan usaha 

yang wajib diserahkan nasabah secara rutin.Hanya apabila pihak bank mulai 

meragukan kinerja nasabah, maka bank dapat saja maninjau kembali pemberian 

fasilitas KMK-Revolving kepada nasabah. 
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2) KMK-Einmaleg 

Apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke 

waktu dan atau pihak bank kurang memercayai kemampuan dan kemauan 

nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan KMK-

Einmaleg.Fasilitas KMK ini hanya diberikan sebatas satu kali perputaran usaha 

nasabah, apabila pada periode selanjutnya nasabah menghendaki KMK lagi 

maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru.KMK jenis ini juga 

dapat diberikan kepada debitur yang kegiatan usahanya sangat bergantung pada 

proyek yang diperoleh. 

b) Kredit Investasi (KI) 

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang 

modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Apabila nasabah bergerak 

dalam bidang perdagangan sembako minsalnya, KI dapat digunakan untuk 

pembelian tanah dan bangunan untuk kantor, komputer untuk kantor, truk 

pengangkut sembako, dan lain-lain. KI biasanya berjangka menengah atau 

panjang karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah 

melalui angsuran. 

c) Kredit Konsumsi 

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan 

barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam 

kegiatan usaha nasabah. Penggunaan kredit ini, misalnya untuk pembelian 

mobil, rumah, dan barang-barang konsumsi yang lain. Kredit jenis ini seringkali 

juga diberi nama kredit multiguna, yang berarti bisa digunakan untuk berbagai 

tujuan oleh nasabah. 

2.3 Hubungan Multiplier Effect Terhadap Penyaluran Kredit 

Konsep Multipier effect mempunyai beberapa pandangan yang berbeda-

beda terutama mengenai dampak-dampak tehadap pertumbuhan ekonomi, 
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pengembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Tarigan 

(2002:139) menyatakan bahwa multiplier effect terjadi jika ada satu sektor yang 

produksinya meningkat disebabkan oleh permintaan dari luar wilayahnya, karena 

adanya keterkaitan tertentu membuat banyak sektor lain juga akan menigkat 

produksinya dan akan terjadi beberapa kali putaran pertambahan sehingga total 

kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan 

permintaan dari luar untuk sektor tersebut. Bartik (2003) mengemukakan bahwa 

dalam pengembagan ekonomi, dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan jumlah 

tenaga kerja karena pada akhirnya akan menyebabkan multiplier effect. 

       Sedangkan Moretti (2010), mengungkapkan bahwa multiplier effect dapat 

ditentukan berdasarkan selera konsumen, teknologi kemudian juga ditentukan 

oleh kemampuan pekerja dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Ada 

dua dasar yang digunakan untuk mengukur multipier effect yaitu jumlah lapangan 

kerja, tingkat pendapatan yang diterima dan beberapa penelitian mengukurnya 

melalui PDRB (Domanski dan Gwosdz, 2010). Namun, pengukuran tersebut 

tidak mutlak karena beberapa pendapat lain mengukur multipier effect di luar 

bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan dampak di bidang ekonomi sendiri pada 

akhirnya akan ikut mempengaruhi bidang lain apabila adanya suatu peningkatan 

atau penurunan dalam kegiatan ekonomi (Jamieson, Goodwin dan Edmuns, 

2004) 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa multplier 

effect pada pertumbuhan ekonomi daerah merupakan dampak yang diakibatkan  

oleh kegiatan dibidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga 

menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong 

kegiatan pembangunan. 
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Penyaluran kredit oleh perbankan terdiri dari berbagai macam sesuai 

dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat atau debitur. Secara umum, 

kredit yang disalurkan perbankan antara lain kredit modal kerja, kredit investasi 

dan kredit konsumsi. Bagi debitur atau masyarakat yang memilki usaha, kredit 

cenderung digunakan sebagai modal kerja dan investasi. Sehingga penyaluran 

kredit (kredit modal kerja dan kredit investasi) akan digunakan sebagai modal 

tambahan untuk debitur yang telah maupun yang belum memiliki usaha. 

       Menurut Irawan dan Suparmoko, modal merupakan salah satu komponen 

utama pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi ditandai dengan 

pertumbuhan pada total barang dan jasa akhir. Artinya, adanya peningkatan 

pada modal dapat meningkatkan produksi.Contohnya adanya tambahan modal 

pada sektor industri dari kredit yang salurkan perbankan.Tambahan modal yang 

dimiliki nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan produksi. Peningkatan 

produksi tersebut artinya peningkatan pada barang yang dihasilkan yang 

nantinya akan mempengaruhi sektor lainnya salah satunya sektor perdagangan. 

Hal ini sesuai dengan konsep  multiplier effect oleh Tarigan (2002) bahwa 

multiplier effect terjadi ketika ada satu sektor yang produksinya meningkat, 

karena adanya keterkaitan tertentu membuat banyak sektor lain juga akan 

meningkat produksinya. 

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini disajikan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian ini: 

Penelitian Hung dan Cothren (2001) mengenai hubungan antara 

perkembangan pasar kredit dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan model 

Overlapping Generation (OG). Variabel yang digunakan adalah kredit dan 

pertumbuhan ekonomi.Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang ambigu antara pasar kredit dan pertumbuhan ekonomi artinya 
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pertumbuhan pasar kredit bisa saja menaikkan atau menurunkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi bergantung pada membaiknya perkembangan pasar 

keuangan antara konsumsi atau investasi. 

Penelitian yang dilakukan Sassi dan Amira (2014) tentang The Effect Of 

Enterprise and Household Credit On Economic Growth: New Evidence From 

European Union Countries menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), 

regresi IV dan Generalized Method of Moments (GMM) Dynamic Panel Models 

dengan sampel 27 negara pada benua Eropa dari tahun 1995 – 2012.Dengan 

variabel yang digunakan adalah kredit rumah tangga, kredit perusahaan, dan 

GDP.Hasilnya menunjukkan bahwa kredit perusahaan memberikan dampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh alokasi kredit yang 

masuk digunakan untuk inovasi dan investasi produktif perusahaan.Sedangkan 

kredit rumah tangga memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Banu (2013)berjudulThe Impact Of Credit 

On Economic Growth In The Global Crisis Context menggunakan variabel kredit 

dan PDB dan metode yang dipakai adalah The SAS program. Mendapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kredit yang diberikan untuk rumah 

tangga dan PDB, dibandingkan dengan kredit yang diberikan untuk administrasi 

public dan PDB. 

Penelitian oleh Zaini dan Agus (2009) meneliti tentang Pengaruh aktivitas 

pemberian kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan variabel yang digunakan adalah 

kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit mdal kerja sebagai variabel bebas 

sementara untuk variabel terikat adalah PDRB Jawa Timur. Menggunakan model 

Ordinary Least Square (OLS) dan mendapatkan hasil bahwa secara parsial 

variabel-variabel berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 
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kecuali variabel kredit modal kerja secara individual tidak berpengaruh terhadap 

PDRB Jawa Timur dan secara simultan variabel bebas dan variabel terikat 

berpengaruh positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alatan dan Basana (2015) mengenai 

pengaruh pemberian kredit terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan 

variabel bebasnya adalah penyaluran kredit 9 sektor ekonomi dan variabel terikat 

adalah PDRB Jawa Timur serta variabel kontrolnya adalah BI rate. Menggunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS) memperoleh hasil tidak seluruh sektor 

ekonomi di Jawa Timur yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

PDRB.Namun secara bersama-sama menunjukkan hasil bahwa kredit sektor 

ekonomi dan BI ratememiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Timur. 

Penelitian oleh Fauziah dan Sofyan (2014) dalam penelitiannya berjudul 

Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Ekspor, Investasi dan Kredit Perbankan Sektor 

Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian 

Provinsi Aceh dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), 

diperoleh hasil bahwa variabel kredit perbankan memberikan pengaruh yang 

positif dan paling tinggi dibandingkan variabel-varabel lainnya terhadap PDRB 

sektor pertanian di Provinsi Aceh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Inggrid (2006) menganalisis pengaruh 

perkembangan sector keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 

rentang waktu 1992:2 – 2004:4. Memperoleh hasil menggunakan uji kausalitas 

Granjer dan Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan adanya 

kausalitas dua arah diantara pertumbuhan ekonomi dan volume kredit serta 

kausalitas satu arah yang berasal dari spread suku bunga menuju pertumbuhan 

ekonomi, maka sistem keuangan dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Hasil dari Vector Error Correction Model (VECM) 
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cenderung mendukung hipotesis bahwa sistem keuangan dapat menjadi mesin 

pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan ketersediaan kredit, baik dari segi 

volume maupun harga. 

Penelitian oleh Swaningrum (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

Hubungan Pertumbuhan M2, Pertumbuhan Kredit Perbankan, dan Pertumbuhan 

Kapitalisasi Pasar Saham Dengan Pertumbuhan Ekonomi.Memperoleh hasil 

menggunakan uji kausalitas Granjer dan Vector Autoregression (VAR) bahwa 

terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan M2 dan pertumbuhan kredit 

terhadap pertumbuhan ekonomi.Guncangan pertumbuhan ekonomi direspon 

positif oleh pertumbuhan M2 dan pertumbuhan kredit perbankan. 

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang beberapa sebelumnya telah 

dijelaskan pada Bab I: 
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Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No
. 

Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Analisis 
Data 

Hasil 
Penelitian 

1.  Hung dan 
Cothren 
(2002) 

Hubungan 
antara 
perkembanga
n pasar kredit 
dengan 
pertumbuhan 
ekonomi 

Var. bebas: 
Kredit 
 
Var. terikat:  
Pertumbuha
n Ekonomi 

Overlapping 
Generation 
(OG) Model 

Hubungan 
antara 
perkembanga
n pasar kredit 
dan 
pertumbuhan 
ekonomi 
adalah 
ambigu 

2. Sassi dan 
Amira 
(2014) 

The Effect Of 
Enterprise 
and 
Household 
Credit On 
Economic 
Growth: New 
Evidence 
From 
European 
Union 
Countries 

Var. bebas: 
Kredit 
Rumah 
Tangga, 
Kredit 
Perusahaan 
 
Var. terikat: 
GDP 

Metode 
OLS 
(Ordinary 
Least 
Square), 
regresi IV 
dan 
Generalized 
Method of 
Moments 
(GMM) 
Dynamic 
Panel 
Models 

Kredit 
perusahaan 
memberikan 
dampak 
positif 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi 
Sedangkan 
kredit rumah 
tangga 
memberikan 
dampak yang 
negatif 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi. 

3. Banu (2013) The Impact Of 
Credit On 
Economic 
Growth In The 
Global Crisis 
Context 

Variabel: 
Credit and 
GDP 

Metode: 
The SAS 
Program  

Terdapat 
hubungan 
yang kuat 
antara kredit 
yang 
diberikan 
untuk rumah 
tangga dan 
PDB, 
dibandingkan 
dengan kredit 
yang 
diberikan 
untuk 
administrasi 
public dan 
PDB. 
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No
. 

Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Analisis 
Data 

Hasil 
Penelitian 

4.  Zaini dan 
Agus (2009) 

Pengaruh 
aktivitas 
pemberian 
kredit 
investasi, 
kredit modal 
kerja, dan 
kredit 
konsumsi 
terhadap 
tingkat 
pertumbuhan 
ekonomi Jawa 
Timur 

Var.bebas: 
Kredit 
Investasi, 
Kredit Modal 
Kerja, Kredit 
Konsumsi 
 
Var. terikat: 
PDRB Jawa 
Timur 

Metode 
statistik/des
kriptif 
kuantitatif, 
OLS 

Secara parsial 
variabel-
variabel 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi Jawa 
Timur/PDRB, 
kecuali 
variabel kredit 
modal kerja 
secara 
individual 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
PDRB Jawa 
Timur. 
Secara 
simultan 
variabel 
bebas dan 
variabel 
terikat 
berpengaruh 
positif. 

5.  Serlinda dan 
Sautma 
(2015) 

Pengaruh 
pemberian 
kredit 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi 
regional 

Var. bebas: 
Penyaluran 
kredit 9 
sektor 
ekonomi 
 
Var. terikat: 
PDRB Jawa 
Timur 

Metode 
Ordinary 
Least 
Square 
(OLS) 

Secara 
bersama-
sama 
menunjukkan 
hasil bahwa 
kredit sektor 
ekonomi dan 
BI rate 
memilki 
pengaruh 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi di 
Jawa Timur. 
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No
. 

Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Analisis 
Data 

Hasil 
Penelitian 

6. Fauziah dan 
Sofyan 
(2014) 

Pengaruh 
Jumlah Tenaga 
Kerja, Ekspor, 
Investasi dan 
Kredit 
Perbankan 
Sektor 
Pertanian 
Terhadap 
Produk 
Domestik 
Regional Bruto 
(PDRB) Sektor 
Pertanian 
Provinsi Aceh 

Var.bebas: 
Tenaga 
kerja, 
Ekspor, 
Investasi 
dan Kredit 
Perbankan 
Sektor 
pertanian 
 
Var.terikat: 
PDRB 
Sektor 
Pertanian 
Prov.Aceh 

Metode 
OLS 
(Ordinary 
Least 
Square) 

Kredit 
perbankan 
memberikan 
pengaruh 
yang positif 
dan paling 
tinggi 
dibandingkan 
variabel-
varabel 
lainnya 
terhadap 
PDRB sektor 
pertanian di 
Provinsi 
Aceh. 
 

7. Inggrid 
(2006) 

Sektor 
Keuangan dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi di 
Indonesia : 
Pendekatan 
Kausalitas 
dalam VECM 

Variabel : 
PDB, Kredit 
perbankan, 
Suku bunga 
pinjaman, 
Kurs, IHK 

Metode 
Kausalitas 
dalam 
VECM 

Adanya 
kausalitas 
dua arah 
diantara 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
volume kredit 
serta 
kausalitas 
satu arah 
yang berasal 
dari spread 
suku bunga 
menuju 
pertumbuhan 
ekonomi 

8. Ayu 
Swaningrum 
(2012) 

Hubungan 
Pertumbuhan 
M2, 
Pertumbuhan 
Kredit 
Perbankan, 
Pertumbuhan 
Kapitalisasi 
Pasar 
danPertumbuha
n Ekonomi 

Variabel : 
Pertumbuha
n M2, 
Pertumbuha
n Kredit 
Perbankan, 
Pertumbuha
n 
Kapitalisasi 
Pasar, PDB 

Metode 
Vector 
Autoregress
ion (VAR) 

Terdapat 
hubungan 
dua arah 
antara 
pertumbuhan 
M2, dan 
pertumbuhan 
kredit 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi  
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Untuk memudahkan penelitian dan pengumpulan data dibuat suatu 

kerangka pemikiran teoritis. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut ini: 

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Berpikir 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  Hipotesis 
 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dan kerangka berpikir 

yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H₁ :Terdapat hubungan kausalitas antara penyaluran kredit konsumsi bank NTB 

dan pertumbuhan ekonomi daerah 

H₂ : Terdapat hubungan kausalitas antara penyaluran kredit modal kerja bank 

NTB dan pertumbuhan ekonomi daerah 

H₃: Terdapat hubungan kausalitas antara penyaluran kredit investasi bank NTB 

dan pertumbuhan ekonomi daerah 

H₄ :Terdapat hubungan jangka pendek antara penyaluran kredit konsumsi, kredit 

modal kerja, kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

H₅ : Terdapat hubungan jangka panjang antara penyaluran kredit konsumsi, 

kredit modal kerja, kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

Kredit Investasi Kredit Konsumsi Kredit Modal Kerja 

Jangka Panjang 

dan Jangka 

Pendek 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

DAERAH 

(PDRB)  



    
 

33 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif.Metode kuantitatif merupakan metode yang meneliti populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 

data menggunakan uji statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. (Sugiyono, 2013:8) 

Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki 

tujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan 

fakta (Bungin, 2005:36). 

 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan suatu unsur penelitian yang menjelaskan 

bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional sangat membantu 

peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut 

peneliti dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran variabel. 

Sehingga peneliti dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama 

akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Singarimbum 

dan Effendi, 1989:46). 

Berikut merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah salah 

satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total 



34 
 

 
 

pendapatan dan total pengeluaran atas barang dan jasa akhir suatu daerah pada 

suatu tahun tertentu. Sehingga dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah 

PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan dengan periode 

penelitian tahun 2010 – 2014 berupa data triwulanan yang diperoleh dari data 

publikasi Bank Indonesia Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara 

Barat terbitan triwulanan. Adapun perhitungan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDB) berdasarkan pendekatan pengeluaran (Bank Indonesia, 2014) sebagai 

berikut: 

PDRB = C + I + G + NX 

Keterangan : 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto 

C = Jumlah konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba 

I = Pembentukan modal tetap domestik dan perubahan inventori 

G = Jumlah konsumsi pemerintah 

NX = Ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor) 

1. Kredit Konsumsi  

Kredit konsumsi dalam penelitian ini adalah kredit konsumsi yang 

disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah NTB dimana kredit konsumsi 

merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi dan tidak ada 

pertambahan nilai dari barang atau jasa karena untuk dipakai pribadi oleh 

seseorang atau badan usaha. 
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2. Kredit Modal Kerja  

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan kebutuhan produksi dalam operasionalnya. Sama halnya dengan 

kredit konsumsi, kredit modal kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kredit modal kerja yang disalurkan oleh Bank Daerah NTB  

3. Kredit Investasi 

Kredit Investasi merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan 

usaha atau membangun proyek/pabrik baru.Kredit investasi ini juga merupakan 

jenis kredit yang disalurkan oleh Bank Daerah NTB. 

3.3 Populasi dan Sample 

Populasi dan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Populasi 

Menurut Bungin (2008:99) dalam metode penelitian populasi digunakan 

untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran 

penelitian.Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari 

objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini 

dapat menjadi sumber data penelitian.Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Bank Pembangunan Daerah NTB. Dalam penelitian ini, alasan 

dipilihnya Bank Pembangunan Daerah adalah  karena misi dan tujuan 

diciptakannya BPD tersebut yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 

wilayah kerjanya mampu menjangkau hingga kebagian yang tidak terjangkau 

oleh bank umum lainnya. 
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3.3.2 Sample 

Menurut Darmadi (2011) sampel adalah sebagian dari jumlah populasi 

yang dipilih sebagai sumber data.Data tersebut kemudian dianalisis dan hasil 

dari analisis digunakan sebagai gambaran dari populasi yang ada.Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data penyaluran kredit Bank 

Pembangunan Daerah NTB 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah jenis, sumber dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan 

adalah jenis data sekunder.Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

bukan dari objek penelitian secara langsung namun berasal dari lembaga 

pengumpul data yang terverifikasi, bisa juga dari buku literatur atapun sumber-

sumber lain yang terpercaya. Data tersebut adalah Data PDRB Provinsi NTB dan 

data penyaluran kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi dari tahun 

2008:Q1 – 2015:Q4. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik 

(www.bps.go.id) dan dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Selain itu 

data dan informasi keuangan juga diperoleh langsung dari Bank NTB sendiri dan 

ada juga yang tersedia di situs resmi Bank NTB (www.bankntb.go.id) 

http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bankntb.go.id/
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3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan 

existing statistic. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data 

dengan mengkaji penelitian yang sedang dilakukan dan penelitian terdahulu yaitu 

dengan cara mencari teori-teori yang berkaitan dengan bidang kajian peneliti. 

Peneliti melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Brawijaya 

dengan sumber-sumber dari jurnal, buku teks, artikel, media elektronik, majalah 

dan sumber lainnya yang terkait. 

Sedangkan pengumpulan data dengan teknik existing statistic adalah 

melalui data sekunder dari laporan resmi instansi yang terkait dengan kajian 

penelitian.Data diperoleh peneliti dari Bank Daerah Nusa Tenggara Barat dan 

website resmi Bank NTB dan Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik 

(www.bps.go.id) serta Bank Indonesia (www.bi.go.id). 

3.5 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Granger 

Causaliy Test dan Error Correction Model (ECM) dimana uji granger 

causalityuntuk melihat hubungan kausalitas timbal balik antara variabel dan ECM 

digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka 

pendek antar variabel dalam penelitian. Sebelum melakukan uji granger dan 

ECM perlu dilakukan tahap-tahap sebagai berikut: 

3.5.1 Uji Stasioneritas  

Uji stasioneritas data dilakukan dengan tujuan untuk mengamati apakah 

suatu data stasioner atau tidak.Suatu data dikatakan stasioner apabila rata-rata 

http://www.bps.go.id/
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dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtut 

waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut 

(Widarjono, 2013).Dalam analisis time series, informasi tentang suatu data series 

merupakan hal sangat penting karena mengikutsertakan variable yang 

nonstasioner ke dalam persamaan estimasi koefisien regresi akan 

mengakibatkan standard error yang dihasilkan jadi bias. Adanya bias ini akan 

menyebabkan kriteria konvensional yang biasa digunakan untuk menjustifikasi 

kausalitas antara dua variabel menjadi tidak valid. Artinya, estimasi regresi 

menggunakan suatu variabel yang memiliki unit root (data nonstasioner) dapat 

menghasilkan kesimpulan (forecasting) yang tidak benar karena koefisien 

penaksir tidak efisien. 

Pengujian stasioneritas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller Test (ADF).Metode ADF 

merupakan pengembangan metode sebelumnya yakni metode Dickey-Fuller 

(DF). Perbedaannya, metode ADF menambahkan lag differences yang lebih 

tinggi. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: 

∆   = ɣ    ∑   
 
   ∆      +   …………………………………… (3.1) 

Uji stasioneritas ini didasarkan atas hipotesis: 

 Hₒ : ɣ = 0 

 H₁ : ɣ ≠ 0 

Dalam hipotesis uji akar unit didapat bahwa jika hipotesis nol diterima 

artinya data tersebut memiliki unit root, dimana data time seriestidak stasioner. 
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Sebaliknya jika Hₒ ditolak, artinya data tersebut tidak memiliki unit root atau 

stasioner. 

Pengujian hipotesis (Hₒ, H₁) statistic diatas dilakukan dengan 

membandingkan ADF test statistic hasil regresi dengan t statistic Mackinnon 

critical value 1 persen, 5 persen, 10 persen. Bila ADP test statistic hitung < 

daripada Mackinnon critical value, maka Hₒ diterima dan H₁ ditolak, tidak cukup 

bukti untuk menolak hipotesis bahwa di dalam persamaan mengandung akar-

akar unit, artinya tidak stasioner. Sebaliknya jika ADP test statistic hitung 

>daripada Mackinnon critical value, maka Hₒ ditolak dan H₁ diterima, cukup bukti 

untuk menolak hipotesis nol bahwa di dalam persamaan mengandung akar-akar 

unit, artinya ada stasioner 

3.5.2 Uji Derajat Integrasi 

Jika data belum stasioner berdasarkan uji ADF pada derajat level maka 

harus dilakukan transformasi dari data nonstasioner menjadi data stasioner untuk 

menghindari masalah regresi lancung. Langkah untuk membuat data menjadi 

stasioner yaitu melalui proses diferensi data. Uji stasioner data melalui proses 

diferensi ini disebut uji derajat integrasi. Adapun persamaan uji derajat integrasi 

dari ADF sebagai berikut: 

∆2   = ɣ     ∑   
 
   ∆       +    …………………………………… (3.2) 

Data stasioner dapat dilihat dengan membandingkan nilai statistic ADF yang 

diperoleh dari koefisien ɣ dengan nilai kritis distribusi statistik Mackinnon. Jika 

nilai absolut dari statistic ADF lebih besar dari nilai kritisnya pada diferensi tingkat 

pertama, maka data dikatakan stasioner pada derajat pertama.Akan tetapi, jika 
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nilainya lebih kecil maka uji derajat integrasi perlu dilanjutkan pada diferensi yang 

lebih tinggi sehingga diperoleh data yang stasioner (Widarjono, 2013) 

3.5.3 Uji Kointegrasi 

Pengujian kointegrasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan independen. 

Syarat kointegrasi adalah seluruh variabelnya terintegrasi pada derajat yang 

sama. Variabel-variabel yang terintegrasi akan menunjukkan bahwa variabel 

tersebut mempunyai trend stokhastik yang sama dan selanjutnya mempunyai 

pergerakan arah yang sama dalam jangka panjang.Dalam penelitian ini 

menggunakan uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Johansen.Johansen 

Cointegration Approach diawali dengan pendefinisian suatu vector dari n 

potensial peubah endogen Zt. Zt diasumsikan sebagai suatu sistem VAR yang 

tidak terestriksi dam memiliki sampai k-lag: 

Zt = Ai     + … + Ak     + øDt + µ + Ɛt…………………………………..(3.3) 

Dimana  

Ai = n x n koefisien matriks 

µ = konstanta 

Dt = dummy musiman yang orthogonal terhadap konstanta µ dan Ɛt diasumsikan 

independen dan secara identic berdistribusi berdasarkan proses Gaussian. 

Dalam penggunaan Eviews, cara untuk melihat bahwa data tersebut 

berkointegrasi atau tidak adalah dengan membandingkan nilai Max-Eigen dan 
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nilai trace nya. Jika nilai Max-Eigen dan nilai trace nya lebih besar dari nilai kritis 

1% dan 5% maka data terkointegrasi. 

3.5.4 Penentuan Lag Optimal 

Penentuan lag yang optimal merupakan salah satu tahapan yang penting, 

dikarenakan ingin melihat hubungan antar variabel dalam selang waktu (lag) 

tertentu selain itu uji kointegrasi juga sangat sensitive terhadap penentuan lag 

(Sani, 2012). 

Pada dasarnya dalam menentukan lag optimal dapat menggunakan beberapa 

kriteria informasi, antara lain Akaike Information Criterion (AIC),Schwarz 

Information Criterion (SIC) dan Hannan Quinn Criterion (HQC). Penggunaan 

kriteria berganda dapat dilakukan untuk pencarian lag yang lebih optimal 

(Gujarati, 2012: 114). Dalam proses ini akan menggunakan alat Eviews, pada 

eviews lag optimal akan ditentukan oleh tanda (*). Lag optimal akan ditunjukan 

dengan jumlah bintang terbanyak yang direkomendasi dari masing-masing 

kriteria informasi uji lag tersebut. 

3.5.5 Uji Granger Causality 

Uji granger causality digunakan dengan tujuan untuk menganalisa pola 

hubungan antar variabel.Menurut Gujarati dan Porter (2012) ide dasar yang 

mendasari uji sebab-akibat adalah walaupun regresi bergantung dari satu 

variabel dengan yang lainnya, analisis regresi tidak harus menyatakan secara 

langsung yang menjadi penyebab. Dengan kata lain, keberadaan hubungan 

antarvariabel tidak membuktikan hubungan sebab-akibat atau arah dari 

pengaruh tersebut. Akan tetapi, dalam regresi yang melibatkan data runtun 

waktu (time series), situasinya dapat berbeda.Oleh karena itu, uji kausalitas 
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digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel eksogen dapat diperlakukan 

sebagai variabel endogen.Model persamaan kausalitas Granger dapat ditulis 

sebagai berikut (Widarjono, 2013): 

Yt = ∑         ∑        
 
   

 
         …………………………………….(3.4) 

Xt = ∑         ∑        
 
   

 
         …………………………..………..(3.5) 

Keterangan  

Yt = Variabel endogen pada periode t 

Xt = Variabel eksogen pada periode t 

αi,  i, δi, φi = Koefisien regresi 

et = error term 

Ada 4 hal yang dapat diinterpretasikan dari hasil pengujian kausalitas Granger 

sebagai berikut (Gujarati, 2003:696 – 697): 

1. Unindirectional causality from X to Y, artinya kausalitas satu arah dari X 

ke Y. Terjadi jika ∑   
     0 dan ∑    

     0 

2. Unindirectional causality fromY to X, artinya kausalitas satu arah dari Y ke 

X. Terjadi jika ∑   
     0 dan ∑    

     0 

3. Feedback or bilateral causality, artinya terdapat kausalitas timbal balik 

(dua arah) dari X ke Y dan dari Y ke X. Terjadi jika ∑   
     0 dan 

∑    
     0 

4. Interdependence, artinya tidak saling ketergantungan atau X dan Y bebas 

antara satu dengan yang lain. Terjadi jika ∑    
     0 dan ∑   

     0. 
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Hipotesis statistik untuk pengujian kausalitas dengan menggunakan 

pendekatan granger adalah: 

Ho = ∑   
     0artinya suatu variabel tidak mempengaruhi variabel yang 

lain 

H₁ = ∑    
     0 artinya suatu variabel mempengaruhi variabel yang 

lain. 

3.5.6 Estimasi Error Correction Model (ECM) 

Error Correction Model merupakan suatu teknik untuk mengoreksi 

ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang.ECM 

dapat menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang 

dengan melibatkan lebih banyak variabel dan mengkaji konsisten tidaknya model 

empirik atau teori ekonomi.Metode ECM lebih menekankan pada pendekatan 

model analisis seri waktu (time series analysis).Salah satu prasyarat penting 

untuk mengaplikasikan model time series yaitu dipenuhi asumsi data yang 

normal atau stabil (stasioner) dari variabel-variabel pembentuk persamaan 

regresi. Model ECM dikembangkan oleh beberapa ahli sebagai berikut: 

1. Model ECM yang dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi. 

Model ECM ini didasarkan pada kenyataan bahwa perekonomian berada 

dalam kondisi ketidakseimbangan. Model ini mengasumsikan bahwa para 

agen ekonomi akan selalu menemukan apa yang direncanakan tidak 

selalu sama dengan kenyataannya. Penyimpangan ini kemungkinan 

terjadi karena adanya variabel goncangan (shock variable).Dan model ini 

valid jika tanda koefisien koreksi kesalahan bertanda positif dan secara 

statistik signifikan (Widarjono, 2013). Model ECM Domiwitz dan Elbadawi 
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sering kali digunakan pada data ekonomi permintaan uang. Model umum 

ECM Domiwitz ElBadawi adalah sebagai berikut: 

∆Yt = g0 +g1 ∆Xt + g₂ ∆Xt-1  + g₃ECt-1+ et ……………………………(3.6) 

Dimana ∆merupakan perbedaan pertama dan ECt-1 adalah variabel 

koreksi kesalahan periode sebelumnya. 

2. Model ECM Engle-Granger 

Menurut Engle-Granger apabila dua variabel Y dan X tidak stasioner 

tetapi terkointegrasi maka hubungan antara keduanya dapat dijelaskan 

dengan model ECM.Persamaan model ECM Engle-Granger dapat ditulis 

sebagai berikut (Widarjono, 2013): 

∆Yt = β0 +β1 ∆X1t + α2ECt + et ………………………………….…(3.7) 

Dimana  

ECt = (Yt-1 - β0 – β1 Xt-1) ……………………………………………..(3.8) 

Pada model persamaan diatas, koefisien α merupakan koefisien jangka 

pendek sedangkan β1merupakan koefisien jangka panjang, ∆ adalah 

perbedaan dari kesalahan pada periode sebelumnya,  β adalah Koefisien 

regresi 

Sedangkan ECtmeupakan koreksi kesalahan ketidak seimbangan periode 

sebelumnya (Eror Correction Term).Koefisien koreksi ketidak seimbangan 

α dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu 

diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan. 

 

Antara model ECM Domiwitz El-Badawi dan ECM Eangle-Granger 

memiliki kemampuan yang sama baik untuk digunakan sebagai pendekatan yang 
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tepat dalam menentukan model ekonomi yang berkaitan dengan data time 

series.Sehingga dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model ECM 

Engle-Granger. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditampilkan persamaan ECM 

Engle Granger sebagai berikut: 

∆PDRBt = β₀ + β₁∆KKt + β₂∆KIt + β₃∆KMKt + β₄ECT………………….(3.9) 

Dimana : 

DPDRBt    = Pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) pada periode t 

β₀   = Konstanta 

KKt   = Kredit konsumsi pada periode t 

KIt   = Kredit investasi pada periode t 

KMKt   = Kredit modal kerja pada periode t 

∆   = Perbedaan dari kesalahan pada periode sebelumnya 

ECT   = Error Correction Term 

β₁, β₂, β₃,  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel 

β₄   = Koefisien ECT 

Dalam  ECM, koefisien ECTbertujuan untuk mengoreksi kesalahan pada 

jangka pendek dan jangka panjang untuk menuju titik keseimbangan. Jadi nilai 

koefisien ECT harus signifikan bertanda negatif yang menuju kembali ketitik 

keseimbangan dan berada diantara 0-1. Penjelasan jangka pendek 
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dipresentasikan oleh koefisien ECT, sedangkan untuk memperoleh koefisien 

jangka panjang dalam model ECM digunakan rumus sebagai berikut : Kostanta = 

(β0 + β₄)/β₄(Widarjono, 2013). 

Penggunaan ECM pada penelitian ini karena mekanisme ECM yang 

memiliki keunggulan baik dari segi nilainya dalam menghasilkan persamaan yang 

diestimasi dengan properti statistik yang diinginkan maupun dari kemudahan 

persamaan tersebut diinterpretasikan (Insukindro, 1993).Metode ECM juga biasa 

menghindari regresi lancung atau regresi semu yang menghasilkan kesimpulan 

yang menyesatkan.Setelah memastikan bahwa residual berpengaruh dalam 

jangka panjang, kemudian estimasi ECM dapat dilanjutkan dengan menguji 

persamaan jangka pendeknya.Residual pada jangka panjang tidak hanya 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kointegrasi, tetapi juga sebagai 

variabel dalam jangka pendek. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perkembangan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Kondisi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 

2008 – 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif namun 

cenderung meningkat.Terutama di pertengahan tahun 2008 – 2010 pertumbuhan 

ekonomi NTB mencapai angka 16%.Hal ini dikarenakan kegiatan konsumsi dan 

investasi yang tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Di samping itu, yang 

tidak kalah penting adalah pertumbuhan dari sektor-sektor unggulan seperti 

sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan sebagainya (Bank Indonesia, 

2015) 

Akan tetapi diakhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2012 pertumbuhan 

ekonomi NTB menunjukkan pertumbuhan yang negative. Tren pertumbuhan 

negative selama tahun 2011 disebabkan oleh kinerja sektor utama NTB yakni 

sektor pertambangan mengalami kontraksi sejalan dengan menurunnya kinerja 

ekspor dan melambatnya kinerja sektor pertanian serta minimnya konsumsi 

pemerintah turut memberikan sumbangan negative terhadap pertumbuhan 

ekonomi NTB (Bank Indonesia, 2015). 

Memasuki 2012 triwulan II perekonomian NTB tumbuh positif sebesar 

2,78% terutama didorong oleh kinerja kegiatan investasi yang tumbuh dalam 

level yang tinggi dan meningkatnya kegiatan konsumsi khususnya pada 

konsumsi pemerintah dan lembaga swasta nirlaba. Sementara itu, melambatnya 

kegiatan konsumsi rumah tangga  dan masih menurunnya kegiatan perdagangan 

luar negeri menjadi faktor utama penahan laju pertumbuhan ekonomi NTB (Bank 

Indonesia, 2015) 
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Pertumbuhan positif yang ditunjukkan pada triwulan II 2012 ikut 

mendorong positifnya perekonomian NTB pada tahun 2013 – 2015.Ini 

berdasarkan tren yang ditunjukkan pada gambar 4.1 dimana tren tersebut 

cenderung terus meningkat dimasa mendatang.Peningkatan ini didorong oleh 

meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah dan pertumbuhan positif dari sektor 

pertambangan yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya mengalami 

penurunan.Selain itu, pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya kineja 

sektor bangunan dan perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup 

tinggi.Dan pada triwulan III 2015 perekonomian NTB mencapai pertumbuhan 

ekonomi tertinggi diantara 34 provinsi di Indonesia. Meningkatnya tingkat 

kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB, baik domestic maupun mancanegara, 

dan tingginya realisasi investasi menjadi faktor yang mendorong ekonomi non-

tambang NTB pada triwulan III 2015 (Bank Indonesia, 2015) 

Grafik 4.1: Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat 

Sumber : Bank Indonesia, 2015 (diolah) 
 

4.2 Perkembangan Penyaluran Kredit BPD NTB 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah selalu berhubungan dengan 

pertumbuhan sektor keuangan pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan 
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kemampuan dari sektor keuangan untuk memobilisasi dana dari masyarakat. 

Sektor keuangan mampu memicu pertumbuhan investasi yang nantinya 

berdampak pada tingkat produksi di suatu daerah tersebut. Dana yang dihimpun 

dari masyarakat nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat yang 

membutuhkan dalam bentuk kredit. Ini merupakan salah satu tugas utama bank 

sebagai lembaga intermediasi. Bank menyalurkan kredit dengan berbagai jenis 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat antara lain kredit konsumsi, kredit modal 

kerja, dan kredit investasi. Tidak terkecuali Bank Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Barat. Berikut perkembangan kredit yang disalurkan Bank Daerah 

NTB: 

1. Kredit Konsumsi 

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPD NTB, pertumbuhan kredit 

konsumsi yang disalurkan menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun.Berikut ini merupakan grafik penyaluran kredit konsumsi Bank 

pembangunan daerah NTB periode 2008 – 2015. 

Grafik 4.2: Penyaluran Kredit Konsumsi Bank NTB 

 
Sumber : Bank NTB, 2015 

Berdasarkan grafik diatas penyaluran kredit oleh BPD NTB selama 8 

tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2011 triwulan II penyaluran kredit 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kredit Konsumtif



50 
 

 
 

konsumsi menunjukkan nilai Rp 2,11 miliyar dan terus meningkat. Akan tetapi 

diawal tahun 2012 mengalami penurunan namun nilainya tidak serendah pada 

tahun 2009 maupun 2008.Penurunan tingkat kredit konsumsi salah satunya 

disebabkan oleh menurunnya kegiatan konsumsi rumah tangga di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Bank Indonesia, 2015). Selanjutnya memasuki tahun 2014 

kredit konsumsi menunjukkan jumlah yang terus meningkat hingga pada 

penyaluran jumlah tertinggi oleh BPD NTB untuk delapan tahun terakhir dan 

diperkirakan akan terus meningkat. 

Pencapaian ini salah satunya disebabkan oleh tingginya pertumbuhan 

ekonomi pada tahun tersebut.Disamping itu, pangsa pasar utama BPD NTB 

adalah pegawai negeri sipil yang lebih mengarah kepada kredit konsumtif. 

Sehingga rasio penyaluran kredit konsumtif BPD NTB sekitar 80 persen lebih dari 

total kredit yang disalurkan (bisnis.com, 2015). 

2. Kredit Investasi 

Berbeda dengan kredit konsumsi, jumlah kredit investasi yang disalurkan 

Bank pembangunan daerah NTB masih sangat rendah.Berdasarkan grafik yang 

ditunjukkan oleh gambar 4.1.2 Kredit investasi menunjukkan tren yang kurang 

bagus dan cenderung menurun dimana antara tahun 2012 – 2013 mencapai 

jumlah yang cukup tinggi diantara jumlah kredit investasi yang pernah disalurkan 

selama delapan tahun terakhir yaitu sebesar Rp 632 juta. Pada tahun 2015 kredit 

investasi menunjukkan penurunan sekitar 50% dari total kredit investasi yang 

disalurkan ditahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan Bank pembangunan 

daerah NTB mendapat teguran dari Gubernur NTB, sehingga diharapkan bagi 

BPD NTB untuk meningkatkan penyaluran kredit produktifnya (LombokPost, 

2015) 
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Grafik 4.3: Penyaluran Kredit Investasi Bank NTB 
 

 
Sumber: Bank NTB, 2015 

3. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan kebutuhan produksi dalam operasionalnya. Berdasarkan grafik 

yang ditunjukkan oleh gambar 4.1.2 perkembangan kredit modal kerja yang 

disalurkan BPD NTB hampir sama dengan perkembangan penyaluran kredit 

investasi. Dimana penyaluran kredit modal kerja menunjukkan tren yang fluktuatif 

namun cenderung turun. Hampir 80 persen lebih kredit konsumtif disalurkan oleh 

BPD NTB, sedangkan kredit produktif masih dibawah 15 persen termasuk 

didalamnya kredit untuk investasi dan modal kerja (bisnisntb.com, 2015). 
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Grafik 4.4: Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank NTB 

 

 
 

Sumber : Bank NTB, 2015 

4.3 Hasil Penelitian 

Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji 

Kausalitas Granger dan Error Correction Model (ECM).Uji Kausalitas Granger 

digunakan untuk mengetahui hubungan yang terdapat antar variabel penelitian, 

sedangkan Error Correction Model (ECM) digunakan untuk mengoreksi 

persamaan regresi antara variabel-variabel yang secara individu tidak stasioner 

agar dapat kembali pada nilai ekuilibriumnya dalam jangka panjang.Langkah 

pertama yang harus dilakukan dalam prosedur uji kausalitas Granger dan ECM 

adalah pengujian stasioneritas.Hal ini perlu dilakukan karena suatu analisa 

regresi yang memiliki data tidak stasioner maka persamaan yang dihasilkan 

bersifat regresi lancung (spurious regression).Di dalam prosedur pengujian 

stasioner data adalah menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller Test 

(ADF).Pada uji stasioneritas dapat dilakukan dengan 2 tahapan yaitu unit root 

test dan uji derajat integrasi. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan lag 
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optimal baru kemudian dilakukan uji kausalitas grangerdiikuti dengan pengujian 

kointegrasi. Dan terakhir dilakukan estimasi Error Correction Model (ECM). 

4.3.1 Hasil Uji Akar Unit (Unit Root Test) 

Uji akar unit digunakan untuk melihat stasioneritas data pada derajat level 

dari data time-series. Pengujian ini dilakukan agar tidak terjadi regresi spurious 

yang menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak tepat karena adanya unit root 

dalam variabel penelitian. Pengujian akar unit atau unit root test dilakukan 

dengan uji Augmented Dickey Fuller (ADF) dengan menggunakan taraf nyata 

lima persen. Berdasarkan hasil uji stasioneritas pada tabel 4.1 menunjukkan 

bahwa dari semua variabel tidak ada variabel yang stasioner pada derajat level 

dengan niali Prob. ADF lebih besar dari derajat kepercayaan (α = 0,05). 

Tabel 4.1: Hasil Uji Stasioneritas 

Variabel α Prob Level Kesimpulan 

PDRB 5% 0.9966 (>α) X Tidak Stasioner 

Kredit Konsumsi (KK) 5% 0.9531 (>α) X Tidak Stasioner 

Kredit Investasi (KI) 5% 0.2767 (>α) X Tidak Stasioner 

Kredi Modal Kerja 

(KMK) 

5% 0.1234 (>α) X Tidak Stasioner 

Sumber : Data diolah (2016) 

Karena semua data harus stasioner pada derajat yang sama, maka 

dilanjutkan dengan uji derajat intregrasi untuk melihat pada derajat berapa data 

dapat stasioner, sehingga dapat dilakukan estimasi selanjutnya. 

4.3.2 Hasil Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat intregrasi digunakan apabila data tidak stasioner pada tingkat 

level dan untuk melihat variabel yang digunakan dalam penelitian stasioner pada 

derajat keberapa. Apakah pada derajat first different atau second 

different.Setelah dilakukan pengujian derajat integrasi pada derajat first different 

mendapatkan hasil seperti pada Tabel 4.2. 



54 
 

 
 

Tabel 4.2: Hasil Uji Derajat Integrasi First Different 

Variabel α Prob 1st Kesimpulan 

PDRB 5% 0.0000 (<α)  Stasioner 

Kredit Konsumsi (KK) 5% 0.1341(>α) X Tidak Stasioner 

Kredit Investasi (KI) 5% 0.3551(>α) X Tidak Stasioner 

Kredi Modal Kerja (KMK) 5% 0.1056(>α) X Tidak Stasioner 

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan hasil uji derajat integrasi diatas, terlihat bahwa hanya 

variabel PDRB yang telah stasioner pada derajat first different.Dan karena PDRB 

telah stasioner pada derajat first differentotomatis akan stasioner juga pada 

derajat second different. Untuk variabel yang lain perlu dilakukan uji derajat 

integrasi second different karena untuk melakukan estimasi selanjutnya semua 

variabel harus stasioner pada derajat yang sama. 

Tabel 4.3: Hasil Uji Derajat Integrasi Second Different 

Variabel α Prob 2st Kesimpulan 

Kredit Konsumsi (KK) 5% 0.0024 (<α)  Stasioner 

Kredit Investasi (KI) 5% 0.0004 (<α)  Stasioner 

Kredi Modal Kerja (KMK) 5% 0.0006 (<α)  Stasioner 

Sumber : Data diolah (2016) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dengan 

α = 5% sudah stasioneritas pada derajat second different yaitu Prob.ADF lebih 

kecil dari derajat kepercayaan α = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data telah 

terbebas dari masalah unit root dan variannya konstan berada pada derajat 

second different.Karena data telah stasioner pada derajat yang sama sehingga 

pengujian selanjutnya dapat dilakukan. 

4.3.3 Penentuan Lag Optimal 

Tujuan dari penentuan lag optimal untuk mengetahui waktu (lag) yang 

dibutuhkan dari suatu variabel untuk merespon perubahan  akibat pengaruh dari 

variabel yang lain. Penentuan optimal lag dapat menggunakan beberapa criteria 
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informasi, antara lain Akaike Information Criterion (AIC),Schwarz Information 

Criterion (SIC) dan Hannan Quinn Criterion (HQC).Lag optimal akan ditunjukan 

dengan jumlah bintang (*) terbanyak yang direkomendasi dari masing-masing 

kriteria informasi tersebut. 

Tabel 4.4 : Hasil Estimasi Optimal Lag 
 

 

 
 
 

 
 

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh kriteria 

informasi yaitu LR, FPE, AIC, SC dan HQ merekomendasikan lag 5 sebagai lag 

optimal, hal tersebut dapat ditunjukan dengan banyaknya tanda bintang (*) dalam 

lag 5. Dengan demikian jumlah Lag yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah lag 5. 

4.3.4 Hasil Granger Causality Test 

Pengujian kausalitas dilakukan untuk mengetahui hubungan timbal balik 

antara masing-masing variabel yang ada dalam model.Dalam penelitian ini 

melibatkan empat variabel yaitu PDRB, Kredit konsumsi, Kredit Investasi, dan 

Kredit Modal Kerja.Pada penentuan optimal lag sebelumnya telah diketahui 

bahwa  lag yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lag 5. Sehingga hasil 

estimasi uji kausalitas granjer diperoleh hasil bahwa variabel PDRB menunjukkan 

adanya hubungan kausalitas dua arah dengan variabel kredit konsumsi.Ini berarti 

bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah dapat 

mempengaruhi kredit konsumsi yang disalurkan Bank pembangunan daerah 

NTB.Demikian pula sebaliknya kredit konsumsi yang disalurkan Bank NTB 

       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -1419.389 NA   4.19e+42  109.4915  109.6850  109.5472 

1 -1292.755  204.5622  8.59e+38  100.9812  101.9489  101.2599 

2 -1257.669  45.88146  2.19e+38  99.51303  101.2550  100.0147 

3 -1240.261  17.40815  2.58e+38  99.40471  101.9209  100.1293 

4 -1206.810  23.15858  1.27e+38  98.06231  101.3527  99.00983 

5 -1117.566   34.32469*   1.98e+36*   92.42814*   96.49276*   93.59860* 
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mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah NTB. Hal tersebut sesuai 

dengan hipotesis 1 bahwa terdapat hubungan kausalitas timbal balik antara 

kredit konsumsi bank pembangunan daerah NTB dengan pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

Hubungan kausalitas satu arah dapat ditemukan juga pada kredit 

investasi bank NTB dengan kredit modal kerja bank NTB. Hal ini berarti bahwa 

jumlah kredit investasi yang disalurkan bank pembangunan daerah NTB dapat 

mempengaruhi jumlah kredit modal kerja yang disalurkan bank pembangunan 

daerah NTB. 

 

Tabel 4.5 : Hasil Granger Causality Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah (2016) 

4.3.5 Hasil Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

hubungan jangka panjang antar variabel.Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah 

untuk mengetahui apakah residual regresi terkointegrasi stasioner atau 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/08/16   Time: 12:39 

Sample: 2008Q1 2015Q3  

Lags: 5   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DKK2 does not Granger Cause DKI2  24  2.03098 0.1551 

 DKI2 does not Granger Cause DKK2  2.36968 0.1169 
    
     DKMK2 does not Granger Cause DKI2  24  0.82378 0.4519 

 DKI2 does not Granger Cause DKMK2  6.12060 0.0077 
    
     DPDRB2 does not Granger Cause DKI2  24  0.22448 0.8007 

 DKI2 does not Granger Cause DPDRB2  1.48602 0.2481 
    
     DKMK2 does not Granger Cause DKK2  24  1.47970 0.2495 

 DKK2 does not Granger Cause DKMK2  3.21990 0.0594 
    
     DPDRB2 does not Granger Cause DKK2  24  5.19731 0.0142 

 DKK2 does not Granger Cause DPDRB2  6.18996 0.0074 
    
     DPDRB2 does not Granger Cause DKMK2  24  3.20081 0.0602 

 DKMK2 does not Granger Cause DPDRB2  0.19674 0.8228 
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tidak.Apabila variabel terkointegrasi maka diduga terdapat hubungan yang stabil 

dalam jangka panjang.Pengujian kointegrasi dilakukan dengan metode 

augmented dickey-fuller (ADF) dengan menguji residual dari persamaan dalam 

model. 

Tabel 4.6:Hasil Uji Kointegrasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sumber : Data diolah (2016) 

Pada hasil estimasi diatas didapatkan hasil nilai probabilitas augmented 

dickey-fuller test statistic sebesar 0,00< 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

semua variabel penelitian yang ada pada model saling berkointegrasi dengan 

derajat yang sama.Ini berarti PDRB, kredit konsumsi, kredit modal kerja dan 

kredit investasi yang disalurkan BPD NTB saling berkointegrasi dalam jangka 

panjang. Karena variabel dalam penelitian sudah terintegrasi pada derajat yang 

sama maka selanjutnya dapat dilakukan estimasi Error Correction Model-ECM. 

 

Null Hypothesis: D(RESID,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.221067  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RESID,3)  

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 21:28   

Sample (adjusted): 2009Q2 2015Q3  

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(RESID(-1),2) -2.928193 0.405507 -7.221067 0.0000 

D(RESID(-1),3) 1.248376 0.264176 4.725550 0.0001 

D(RESID(-2),3) 0.438805 0.174724 2.511419 0.0199 

C 46305.62 60800.50 0.761599 0.4544 
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4.3.6 Hasil Estimasi Error Correction Model (ECM) 

      Setelah variabel berkointegrasi pada derajat yang sama, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan estimasi Error Correction Model(ECM). ECM 

merupakan pendekatan untuk menganalisis model time series yang digunakan 

untuk melihat konsistensi antara hubungan jangka pendek dengan jangka 

panjang dari variabel-variabel yang diuji. 

Untuk mengetahui apakah model ECM yang digunakan valid (shohih) 

atau tidak maka koefisien Error Correction Term (ECT) harus signifikan.Jika 

koefisien ini tidak signifikan maka model tersebut tidak cocok dan perlu dilakukan 

perubahan spesifikasi lebih lanjut (Insukindro, 1993: 12).Berikut hasil estimasi 

ECM dimana telah memenuhi syarat stasioner dan kointegrasi. 

Tabel 4.7:Hasil Estimasi Error Correction Model-ECM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah (2016) 

Tabel diatas menunjukkan hasil estimasi hubungan jangka pendek antara 

variabel kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja terhadap PDRB. 

Berdasarkan hasil estimasi diatas maka terbentuk model persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Dependent Variable: DPDRB2   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 21:44   

Sample (adjusted): 2008Q3 2015Q3  

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4533962. 604397.3 7.501626 0.0000 

DKK2 0.448643 0.167214 2.683047 0.0130 

DKI2 1.305146 0.832125 1.568450 0.1299 

DKMK2 -2.038045 1.346203 -1.513920 0.1431 

RES(-1) 0.412595 0.194371 2.122721 0.0443 
     
     R-squared 0.679085     Mean dependent var 4839310. 

Adjusted R-squared 0.625599     S.D. dependent var 482796.4 

S.E. of regression 295415.0     Akaike info criterion 28.18574 

Sum squared resid 2.09E+12     Schwarz criterion 28.42148 

Log likelihood -403.6932     Hannan-Quinn criter. 28.25957 

F-statistic 12.69653     Durbin-Watson stat 1.760255 

Prob(F-statistic) 0.000011    
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Persamaan 4.1 

∆PDRBt =  45 + 0.44 ∆KKt + 1.30 ∆KIt – 2.03 ∆KMKt + 0.41ECT 

Pada tabel 4.11 estimasi ECM jangka pendek, pada uji F didapatkan nilai 

probabilitas F-statistik 0.00 < 0,05 (signifikan derajat kepercayaan 5%). Dapat 

dijelaskan bahwa variabel kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal 

kerja yang disalurkan bank pembangunan daerah secara simultan atau bersama-

sama mempengaruhi variabel PDRB dalam jangka pendek. Dan nilai r-squared 

dari estimasi ECM sebesar 0,67, hal ini berarti bahwa 67% variasi PDRB dapat 

dijelaskan oleh variabel kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja 

dalam jangka pendek, dan sisanya 33% dapat dijelaskan oleh variabel – variabel 

lain di luar model. 

Nilai RES(-1) dalam hasil estimasi ECM merupakan nilai penyesuaian 

jangka pendek ke jangka panjang menuju titik keseimbanganatau biasa disebut 

dengan Error Correction Term (ECT). Nilai koefisien residual sebesar 0,41 

dengan nilai probabilitas 0,04< 0,05(derajat signifikan kepercayaan 5%). Maka 

dapat dikatakan model estimasi ECM pada table 4.11 sudah valid. Nilai koefisien 

residual 0,41 merupakan kecepatan dalam model untuk kembali ke titik 

keseimbangan akibat terkena guncangan oleh variabel eksogen. Jadi dapat 

dikatakan bahwa 41,25% ketidaksesuaian dalam model jangka panjang dan 

model jangka pendek dapat direduksi atau dikurangi pada periode 1 bulanan. 

Dari tabel 4.11 estimasi jangka pendek ECM dapat dilihat pengaruh 

dalam jangka pendek setiap variabel independen secara parsial atau sendiri-

sendiri terhadap variabel dependen.Inteprestasi dari hasil estimasi jangka 

pendek model ECM dari persamaan 4.1 adalah sebagai berikut 

a) Koefisien konstanta pada jangka pendek sebesar 45 dan bertanda 

positif menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel kredit 
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konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja, maka PDRB 

bernilai sebesar 45 poin. 

b) Nilai koefisien variabel kredit konsumsi sebesar 0,44 dengan nilai 

probabilitas 0.01 < 0.05. Hal ini berarti bahwa kredit konsumsi yang 

disalurkan bank NTB berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah NTB (PDRB) dalam jangka pendek. 

Dengan nilai koefisien sebesar 0,44 yang bertanda positif 

menjelaskan bahwa ketika kredit konsumsi yang disalurkan Bank NTB 

naik Rp 1 dengan asumsi bahwa kredit investasi dan kredit modal 

kerja nilainya konstan atau tetap maka akan menaikkan PDRB 

sebesar 0,44 rata-rata. 

c) Nilai koefisien variabel kredit investasi sebesar 1,30 dengan nilai 

probabilitas 0,1 > 0,05. Hal ini berarti bahwa kredit investasi yang 

disalurkan bank NTB tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah NTB (PDRB) dalam jangka pendek. 

Dengan nilai koefisien sebesar 1,30 yang bertanda negatif 

menjelaskan bahwa ketika kredit investasi yang disalurkan bank NTB 

naik Rp 1 dengan asumsi bahwa kredit konsumsi dan kredit modal 

kerja nilainya konstan atau tetap maka akan menaikkan PDRB 

sebesar 1,30 rata-rata. 

d) Nilai koefisien variabel kredit modal kerja sebesar -2,03 dengan nilai 

probabilitas 0.1 > 0.05. Hal ini berarti bahwa kredit modal kerja yang 

disalurkan bank NTB tidak berpengaruh signifikan negative terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah NTB (PDRB) dalam jangka pendek. 

Dengan nilai koefisien sebesar -2,03 yang bertanda negatif 

menjelaskan bahwa kredit modal kerja yang disalurkan bank NTB naik 

Rp 1 dengan asumsi bahwa kredit konsumsi dan kredit investasi 
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nilainya konstan atau tetap maka akan menurunkan PDRB sebesar -

2,03 rata-rata. 

Tabel 4.8 :Hasil Perhitungan Koefisien Jangka Panjang 

Variabel Rumus Perhitungan Hasil Probabilitas
 

Kredit 
Konsumsi 

     

  
 

         

    
 2.07 0.0001 

Kredit 
Investasi 

     

  
 

         

    
 4.17 0.6676 

Kredit 
Modal 
Kerja 

     

  
 

          

    
 -3.95 0.6686 

Kostanta 
     

  
 

       

    
 110.09 0.0000 

Sumber : Data olahan penulis (2016) 

Berdasarkan table 4.8 didapatkan hasil koefisien jangka panjang antara 

variabel kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja yang disalurkan 

bank pembangunan daerah NTB diperoleh model persamaan jangka panjang 

sebagai berikut : 

Persamaan 4.2 

PDRBt = 110.09 + 2.07 KKt + 4.17 KIt - 3.95 KMKt 

Berdasarkan model ECM jangka panjang dapat dilihat pengaruh setiap variabel 

independen secara parsial atau masing-masing terhadap variabel dependen. 

Interpretasi dari model persamaan 4.2 sebagai berikut: 

a) Koefisien konstanta pada persamaan jangka panjang sebesar 110,09 dan 

menunjukkan tanda positif bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel 

kredit konsumsi, kredit investasi dan kredit modal kerja maka PDRB 

bernilai sebesar 110,09 poin dalam jangka panjang. 

b) Nilai koefisien variabel kredit konsumsi sebesar 2,07 dengan nilai 

probabilitas 0.00 < 0.05. Hal ini berarti bahwa kredit konsumsi yang 

disalurkan bank NTB berpengaruh signifikan positif terhadap 
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pertumbuhan ekonomi daerah NTB (PDRB) dalam jangka panjang. 

Dengan nilai koefisien 2,07 bertanda positif menjelaskan bahwa ketika 

kredit konsumsi naik Rp 1 dengan asumsi bahwa kredit investasi dan 

kredit modal kerja nilainya konstan atau tetap maka PDRB NTB akan naik 

sebesar 2,07 rata-rata.  

c) Nilai koefisien variabel kredit investasi sebesar 4,17 dengan nilai 

probabilitas 0.66 > 0.05. Hal ini berarti bahwa kredit investasi yang 

disalurkan bank NTB tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah NTB (PDRB) dalam jangka panjang. 

Dengan nilai koefisien sebesar 4,17 bertanda positif menjelaskan bahwa 

ketika kredit investasi naik Rp 1 dengan asumsi bahwa kredit konsumsi 

dan kredit modal kerja nilainya konstan atau tetap maka akan menaikkan 

PDRB sebesar 4,17 rata-rata.  

d) Nilai koefisien variabel kredit modal kerja sebesar -3,95 dengan nilai 

probabilitas 0.66 > 0.05. Hal ini berarti bahwa kredit modal kerja yang 

disalurkan bank NTB tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah NTB (PDRB) dalam jangka panjang. 

Dengan nilai koefisien sebesar 3.39 bertanda negatif menjelaskan bahwa 

ketika kredit modal kerja naik Rp 1 dengan asumsi bahwa kredit konsumsi 

dan kredit investasi nilainya konstan atau tetap maka akan menurunkan 

PDRB sebesar -3,39 rata-rata. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis yang telah dilakukan dengan 

mengunakan uji Granger Causality dan metode Error Correction Model (ECM). 

Kemudian akan diuraikan mengenai hubungan antar variabel dan pengaruh 

jangka panjang dan jangka pendek. 
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4.4.1 Hubungan antara Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja 

Hasil dari pengujian kausalitas granjer ditemukan hasil bahwa kredit 

investasi yang disalurkan bank pembangunan daerah NTB memilki hubungan 

kausalitas satu arah terhadap penyaluran kredit modal kerja. Hal ini berdasarkan 

hasil probabilitas (0,0077) < (α=0,05), yang berarti bahwa kenaikan yang terjadi 

pada penyaluran kredit investasi dapat mempengaruhi penyaluran kredit modal 

kerja. Hubungan ini hanya terjadi satu arah saja sehingga ketika kenaikan terjadi 

pada penyaluran kredit modal kerja maka tidak akan mempengaruhi kredit 

investasi. Kredit investasi diberikan kepada investor untuk investasi yang 

penggunaanya bersifat jangka panjang seperti pembangunan pabrik baru, 

pembelian mesin dan sebagainya. Sedangkan kredit modal kerja disalurkan 

untuk membiayai kegiatan usaha nasabah dan biasanya bersifat jangka pendek 

guna untuk memperlancar transaksi perdagangan seperti untuk membayar gaji 

pegawai, pembelian bahan baku produksi dan sebagainya (Kasmir, 2012). Jadi 

ketika penyaluran kredit investasi naik untuk pembangunan pabrik baru (dalam 

jangka panjang) maka akan diikuti dengan peningkatan pada kredit modal kerja 

yang digunakan untuk membeli bahan baku produksi, gaji pegawai baru dan 

sebagainya (dalam jangka pendek). Hal tersebut dapat dilihat pada pergerakan 

tren antara kredit investasi dan kredit modal kerja pada grafik dibawah ini: 
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Grafik 4.5 :Penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja BPD NTB 

Periode 2008 - 2015 

 
Sumber : Bank NTB, 2015 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa penyaluran kredit 

investasi oleh bank pembangunan daerah NTB diikuti dengan penyaluran kredit 

modal kerja.Ketika penyaluran kredit investasi mengalami penurunan, kredit 

modal kerja juga ikut mengalami penurunan dan begitu juga dengan 

peningkatan.Ketika penyaluran kredit investasi meningkatan, diikuti dengan 

meningkatnya penyaluran kredit modal kerja, hal ini sesuai dengan tren yang 

ditunjukkan. 

Tidak terdapatnya hubungan balik antara kredit investasi dengan kredit 

modal kerja karena biasanya kredit modal kerja digunakan dengan tujuan untuk 

melengkapi unsur-unsur pada suatu usaha atau produksi jadi kredit modal kerja 

disalurkan kepada nasabah yang biasanya telah memiliki usaha sebelumnya dan 

bukan kepada nasabah yang baru memulai usaha.Berdasrkan hubungan yang 

terdapat dari hasil penelitian dan Teori Harold-Domar menyatakan bahwa 

semakin banyak pendapatan masyarakat yang ditabung dan diinvestasikan maka 

semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2009). Mengindikasikan 
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bahwa bagaimana agar bank NTB meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun 

dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk kredit salah satunya kredit investasi dan kredit modal kerja 

sehingga dengan meningkatnya penyaluran kredit tersebut pada akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB yang ditandai dengan meningkatnya 

barang dan jasa yang dihasilkan. 

4.4.2 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kredit 

Konsumsi 

      Berdasarkan hasil uji kausalitas pada tabel 4.4 diketahui bahwa nilai 

probabilitas < (α= 0.05) terdapat hubungan kausalitas dua arah antara 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan penyaluran kredit konsumsi bank 

pembangunan daerah NTB. Artinya, kredit konsumsi yang disalurkan bank NTB 

mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah NTB.Begitu juga 

sebaliknya, pertumbuahan ekonomi daerah NTB mampu mempengaruhi kredit 

konsumsi yang disalurkan bank daerah. Hasil tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh Inggrid (2006) dan hasil penelitian oleh Banu 

(2013) bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kredit yang diberikan untuk 

rumah tangga yang tentunya digunakan sebagai konsumsi terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Hasil tersebut sesuai dengan H₁ bahwa kredit konsumsi bank daerah 

memiliki hubungan kausalitas dua arah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Hubungan kausalitas dua arah tersebut terjadi karena semakin tinggi kredit 

konsumsi yang disalurkan bank daerah, maka akan memacu pertumbuhan 

ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Tingginya 

pertumbuhan ekonomi tentunya memacu peningkatan pada aktivitas 
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perekonomian sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit konsumsi.Hal ini 

dapat ditunjukkan oleh tren pada grafik antara PDRB dan kredit konsumsi BPD 

NTB.Dimana terlihat bahwa ketika tren penyaluran kredit konsumsi BPD 

meningkat, tren PDRB NTB juga ikut menunjukkan peningkatan dan begitu juga 

sebaliknya. 

Grafik 4.6 :PDRB dan Kredit Konsumsi BPD NTB Periode 2008 - 2015 

 

Sumber : Bank NTB dan Bank Indonesia, 2015 

Disamping itu, konsumsi termasuk salah satu komponen dalam 

menghitung total PDRB dengan pendekatan pengeluaran, sehingga perubahan 

pada kredit konsumsi yang nantinya digunakan sebagai konsumsi dapat 

mempengaruhi jumlah PDRB.Tingginya penyaluran kredit bank NTB 

dibandingkan dengan kredit produktif dikarenakan pangsa pasar bank NTB 

adalah pegawai negeri sipil yang mendapatkan kredit dengan tujuan untuk 

konsumsi.Terhitung jumlah pegawai negeri sipil di NTB sebanyak 7.046 orang 

ditahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2015). 
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4.4.3 Hubungan Kausalitas antara Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja 

dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

       Berikut hasil uji granger causality antara kredit investasi, kredit modal kerja 

dengan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB): 

4.4.3.1 Kredit Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Dalam penelitian ini, berdasarkan uji kausalitas granjer pada tabel 4.4 

antara kredit investasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) tidak 

terdapat hubungan kausalitas baik satu arah maupun dua arah.Hal ini berarti 

kredit investasi yang disalurkan bank pembangunan daerah NTB belum mampu 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga H₃ dalam penelitian ini 

ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Zaini dan Agus (2009) didapatkan hasil bahwa penyaluran kredit investasi, 

kredit modal kerja, dan kredit konsumsi bank daerah Jawa Timur secara simultan 

berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jawa 

Timur. 

Secara teori antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan investasi 

memiliki hubungan positif sesuai dengan rumus untuk menghitung PDRB 

berdasarkan pendekatan pengeluaran(Bank Indonesia, 2014) sebagai berikut: 

PDRB = C + I + G + NX 

       Dimana, C = konsumsi, I = investasi, G = jumlah pengeluaran pemerintah, 

NX = (Ekspor-Impor). Jelas terlihat bahwa investasi merupakan salah satu 

komponen pembentuk PDRB yang seharusnya memiliki hubungan positif. 

Tidak terjadinya hubungan antara penyaluran kredit investasi oleh BPD 

NTB terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mengindikasikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi daerah selama beberapa tahun terakhir disebabkan oleh 
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kurangnya peran kredit investasi yang disalurkan BPD NTB melainkan 

pertumbuhan ekonomi NTB didorong oleh investasi perusahaan-perusahaan 

yang menanamkan modalnya pada wilayah NTB diketahui melalui data 

penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). 

Tercatat realisasi investasi pada provinsi NTB triwulan II tahun 2015 sebesar Rp 

5.207.050.075.614 yang terdiri dari PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp 

404.347.713.114 dan PMA dengan nilai investasi sebesar Rp 4.802.702.362.500 

(Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB, 

2015)  

4.4.3.2 Kredit Modal Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Hasil yang didapatkan antara kredit modal kerja yang disalurkan bank 

pembangunan daerah NTB dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah tidak 

terdapat hubungan kausalitas satu arah maupun dua arah. Hal ini sesuai dengan 

hasil uji granger kausality dimana probabilitas > (α=0,05) berarti tidak signifikan 

sehingga H₂ dalam penelitian ini ditolak. Sama halnya dengan kredit investasi, 

kredit modal kerja yang disalurkan bank pembangunan daerah NTB belum 

mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Jika melihat tabel dibawah ini, diketahui bahwa porsi penyaluran kredit 

produktif yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi oleh bank 

pembangunan daerah NTB sangat rendah dari total penyaluran kredit seluruh 

bank umum di daerah Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu penyebab 

penyaluran kredit produktif bank pembangunan daerah NTB belum mampu 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Diketahui total 

kredit investasi seluruh bank umum di NTB sebesar 2,58 triliun sedangkan kredit 

investasi yang disalurkan bank pembangunan daerah NTB hanya 0,00026 

triliuan atau 0,026% dari 258% total kredit investasi bank umum di NTB. Dan 

untuk kredit modal kerja hanya sebesar 0,033% dari 689% total kredit modal 
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kerja bank umum di NTB. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kontribusi untuk 

pertumbuhan ekonomi NTB melalui penyaluran kredit produktif di ketahui dari 

penyaluran kredit produktif oleh bank-bank umum di NTB selain bank 

pembangunan daerah NTB. 

Tabel 4.9 : Perbandingan Kredit Produktif Bank Umum NTB dan Bank  
Pembangunan Daerah NTB (dalam triliun) 

Jenis Kredit Bank Pembangunan Daerah 

NTB 

Bank Umum Seluruh 

NTB 

Kredit Investasi 0,00026 2,58 

Kredit Modal Kerja 0,00033 6,89 

Sumber : Bank Indonesia, 2015 

4.4.4 Pengaruh Penyaluran Kredit BPD NTB Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah Dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek 

Dalam penelitian ini, secara parsial hanya variabel kredit konsumsi yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB dalam jangka pendek dan 

jangka panjang.Hal ini juga sesuai dengan hubungan yang terdapat antara kredit 

konsumsi dan pertumbuhan ekonomi daerah.Keputusan konsumsi rumah tangga 

mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek.Ketika terjadi kenaikan pada penyaluran kredit konsumsi, 

itu artinya masyarakat cenderung menggunakan uang/dana untuk kegiatan 

konsumsi.Peningkatan pada kegiatan konsumsi memacu aktivitas perekonomian 

terutama pada sektor-sektor yang bersangkutan sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Sedangkan secara parsial untuk variabel kredit modal kerja dan  kredit 

investasi yang disalurkan bank pembangunan daerah NTB tidak memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian didapatkan kesimpulan berkaitan dengan 

hubungan antara penyaluran kredit bank pembangunan daerah NTB dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan dua arah antara penyaluran kredit konsumsi dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa kenaikan pada 

penyaluran kredit konsumsi oleh bank pembangunan daerah NTB dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah NTB dan begitu juga 

sebaliknya tingginya pertumbuhan ekonomi daerah dapat mempengaruhi 

tingkat penyaluran kredit konsumsi bank pembangunan daerah NTB. 

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas 

satu arah maupun dua arah antara penyaluran kredit investasi bank 

pembangunan daerah NTB dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu 

juga dengan kredit modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi daerah 

tidak terdapat hubungan kausalitas satu arah maupun dua arah. Hal ini 

berarti bahwa baik kredit investasi maupun kredit modal kerja yang 

disalurkan bank pembangunan daerah NTB belum mampu 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah NTB. Salah satunya 

disebabkan karena porsi kredit investasi dan kredit modal kerja yang 

disalurkan bank pembangunan daerah NTB sangat rendah dari total 

penyaluran kredit seluruh bank umum di daerah NTB. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit investasi dan 

kredit modal kerja oleh bank pembangunan daerah NTB belum mampu 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah baik dalam jangka pendek 
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maupun jangka panjang. Dan hanya penyaluran kredit konsumsi yang 

mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka 

pendek dan jangka panjang.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan dapat mendorong peran bank pembangunan 

daerah NTB terutama dalam hal meningkatkan penyaluran kredit yang 

bersifat produktif salah satunya melalui kebijakan-kebijakan seperti 

ketentuan minimal penyaluran kredit Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) dan lebih memperhatikan serta memprioritaskan penyaluran 

kredit oleh bank pembangunan daerah NTB kepada sektor-sektor yang 

memilki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan 

perekonomian daerah. 

2. Bagi bank pembangunan daerah NTB diharapkan lebih meningkatkan 

perannya dalam mendorong perekonomian daerah dengan cara 

menjalankan program-program dari pemerintah daerah salah satunya 

program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan semaksimal mungkin dan 

rasio penyaluran kredit baik itu penyaluran kredit konsumsi maupun kredit 

produktif disama ratakan serta memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan kredit 

terutama kredit yang bersifat produktif. 
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LAMPIRAN1 : Uji Stasioneritas Data 
Variabel KI pada derajat level  
 

Null Hypothesis: KI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.020969  0.2767 

Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  

 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KI)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:44   

Sample (adjusted): 2008Q3 2015Q3  

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KI(-1) -0.054909 0.027170 -2.020969 0.0537 

D(KI(-1)) 0.797292 0.114998 6.933091 0.0000 

C 16148.82 9597.045 1.682687 0.1044 
     
     R-squared 0.658506     Mean dependent var 6087.724 

Adjusted R-squared 0.632237     S.D. dependent var 54843.79 

S.E. of regression 33259.17     Akaike info criterion 23.75975 

Sum squared resid 2.88E+10     Schwarz criterion 23.90119 

Log likelihood -341.5163     Hannan-Quinn criter. 23.80404 

F-statistic 25.06800     Durbin-Watson stat 1.980312 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

 
Variabel KI pada derajat 1difference 
 

Null Hypothesis: D(KI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.838917  0.3551 

Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  

 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KI,2)   

Method: Least Squares   
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Date: 04/08/16   Time: 10:44   

Sample (adjusted): 2008Q3 2015Q3  

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(KI(-1)) -0.222420 0.120951 -1.838917 0.0770 

C 1370.009 6560.467 0.208828 0.8361 
     
     R-squared 0.111305     Mean dependent var 20.55172 

Adjusted R-squared 0.078390     S.D. dependent var 36570.09 

S.E. of regression 35107.48     Akaike info criterion 23.83669 

Sum squared resid 3.33E+10     Schwarz criterion 23.93098 

Log likelihood -343.6320     Hannan-Quinn criter. 23.86622 

F-statistic 3.381614     Durbin-Watson stat 1.781907 

Prob(F-statistic) 0.076951    
     
     

 

Variabel KI pada derajat 2difference 
 

Null Hypothesis: D(KI,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.020707  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KI,3)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:45   

Sample (adjusted): 2008Q4 2015Q3  

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(KI(-1),2) -0.993358 0.197852 -5.020707 0.0000 

C -102.7140 7172.681 -0.014320 0.9887 
     
     R-squared 0.492262     Mean dependent var 778.6429 

Adjusted R-squared 0.472733     S.D. dependent var 52253.49 

S.E. of regression 37942.89     Akaike info criterion 23.99430 

Sum squared resid 3.74E+10     Schwarz criterion 24.08946 

Log likelihood -333.9202     Hannan-Quinn criter. 24.02339 

F-statistic 25.20750     Durbin-Watson stat 1.982778 

Prob(F-statistic) 0.000032    
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Variabel KK pada derajat level  
 

Null Hypothesis: KK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.023380  0.9531 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KK)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:45   

Sample (adjusted): 2008Q4 2015Q3  

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KK(-1) 0.000800 0.034208 0.023380 0.9815 

D(KK(-1)) 0.893770 0.203988 4.381472 0.0002 

D(KK(-2)) -0.260884 0.213625 -1.221224 0.2339 

C 29484.89 60422.25 0.487981 0.6300 
     
     R-squared 0.536615     Mean dependent var 86218.68 

Adjusted R-squared 0.478692     S.D. dependent var 126620.8 

S.E. of regression 91422.32     Akaike info criterion 25.81593 

Sum squared resid 2.01E+11     Schwarz criterion 26.00625 

Log likelihood -357.4230     Hannan-Quinn criter. 25.87411 

F-statistic 9.264261     Durbin-Watson stat 1.941076 

Prob(F-statistic) 0.000299    
     
     

 

Variabel KK pada derajat 1difference 
 

Null Hypothesis: D(KK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.466119  0.1341 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KK,2)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:46   
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Sample (adjusted): 2008Q4 2015Q3  

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(KK(-1)) -0.364607 0.147846 -2.466119 0.0209 

D(KK(-1),2) 0.259310 0.198640 1.305428 0.2036 

C 30804.91 21084.29 1.461036 0.1565 
     
     R-squared 0.199263     Mean dependent var -7.607143 

Adjusted R-squared 0.135204     S.D. dependent var 96324.29 

S.E. of regression 89576.23     Akaike info criterion 25.74452 

Sum squared resid 2.01E+11     Schwarz criterion 25.88726 

Log likelihood -357.4233     Hannan-Quinn criter. 25.78816 

F-statistic 3.110609     Durbin-Watson stat 1.941434 

Prob(F-statistic) 0.062177    
     
     

 

Variabel KK pada derajat 2 difference 
 

Null Hypothesis: D(KK,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.286396  0.0024 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KK,3)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:46   

Sample (adjusted): 2009Q1 2015Q3  

Included observations: 27 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(KK(-1),2) -1.171600 0.273330 -4.286396 0.0003 

D(KK(-1),3) 0.250781 0.201845 1.242442 0.2261 

C 2008.945 18926.12 0.106147 0.9163 
     
     R-squared 0.493640     Mean dependent var -2084.741 

Adjusted R-squared 0.451443     S.D. dependent var 132646.6 

S.E. of regression 98244.23     Akaike info criterion 25.93274 

Sum squared resid 2.32E+11     Schwarz criterion 26.07672 

Log likelihood -347.0920     Hannan-Quinn criter. 25.97555 

F-statistic 11.69854     Durbin-Watson stat 1.853450 

Prob(F-statistic) 0.000284    
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Variabel KMK pada derajat level 
 

Null Hypothesis: KMK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.510685  0.1234 

Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  

 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KMK)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:48   

Sample (adjusted): 2008Q3 2015Q3  

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KMK(-1) -0.127572 0.050812 -2.510685 0.0186 

D(KMK(-1)) 0.748803 0.131546 5.692323 0.0000 

C 51290.95 21927.85 2.339078 0.0273 
     
     R-squared 0.568640     Mean dependent var -2908.966 

Adjusted R-squared 0.535459     S.D. dependent var 49353.63 

S.E. of regression 33638.08     Akaike info criterion 23.78240 

Sum squared resid 2.94E+10     Schwarz criterion 23.92385 

Log likelihood -341.8448     Hannan-Quinn criter. 23.82670 

F-statistic 17.13727     Durbin-Watson stat 1.866080 

Prob(F-statistic) 0.000018    
     
     

 

Variabel KMK pada derajat 1difference 
 

Null Hypothesis: D(KMK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.596209  0.1056 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KMK,2)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:48   
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Sample (adjusted): 2008Q4 2015Q3  

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(KMK(-1)) -0.398715 0.153576 -2.596209 0.0156 

D(KMK(-1),2) 0.260158 0.192196 1.353610 0.1880 

C -781.3910 6951.911 -0.112399 0.9114 
     
     R-squared 0.215288     Mean dependent var -10.85714 

Adjusted R-squared 0.152511     S.D. dependent var 39904.75 

S.E. of regression 36735.99     Akaike info criterion 23.96186 

Sum squared resid 3.37E+10     Schwarz criterion 24.10459 

Log likelihood -332.4660     Hannan-Quinn criter. 24.00549 

F-statistic 3.429406     Durbin-Watson stat 1.964687 

Prob(F-statistic) 0.048293    
     
     

 

Variabel KMK pada derajat 2difference 
 

Null Hypothesis: D(KMK,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.826084  0.0006 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(KMK,3)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:49   

Sample (adjusted): 2008Q4 2015Q3  

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(KMK(-1),2) -0.939355 0.194641 -4.826084 0.0001 

C 48.14818 7672.976 0.006275 0.9950 
     
     R-squared 0.472521     Mean dependent var 962.1071 

Adjusted R-squared 0.452234     S.D. dependent var 54841.95 

S.E. of regression 40589.21     Akaike info criterion 24.12914 

Sum squared resid 4.28E+10     Schwarz criterion 24.22430 

Log likelihood -335.8080     Hannan-Quinn criter. 24.15823 

F-statistic 23.29108     Durbin-Watson stat 1.975270 

Prob(F-statistic) 0.000053    
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Variabel PDRB pada derajat level 
 

Null Hypothesis: PDRB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.111372  0.9966 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PDRB)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:50   

Sample (adjusted): 2008Q4 2015Q3  

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PDRB(-1) 0.145638 0.131044 1.111372 0.2774 

D(PDRB(-1)) -0.134790 0.173124 -0.778573 0.4438 

D(PDRB(-2)) -0.722477 0.170843 -4.228883 0.0003 

C -583887.9 639964.9 -0.912375 0.3706 
     
     R-squared 0.433060     Mean dependent var 75000.00 

Adjusted R-squared 0.362193     S.D. dependent var 335928.8 

S.E. of regression 268282.2     Akaike info criterion 27.96903 

Sum squared resid 1.73E+12     Schwarz criterion 28.15934 

Log likelihood -387.5664     Hannan-Quinn criter. 28.02721 

F-statistic 6.110853     Durbin-Watson stat 1.871991 

Prob(F-statistic) 0.003065    
     
     

 

Variabel PDRB pada derajat 1difference 
Null Hypothesis: D(PDRB) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.524675  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PDRB,2)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:50   

Sample (adjusted): 2008Q4 2015Q3  
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Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PDRB(-1)) -1.699035 0.225795 -7.524675 0.0000 

D(PDRB(-1),2) 0.646399 0.157264 4.110280 0.0004 

C 124893.5 53406.52 2.338544 0.0277 
     
     R-squared 0.706084     Mean dependent var 4285.714 

Adjusted R-squared 0.682571     S.D. dependent var 478411.2 

S.E. of regression 269541.0     Akaike info criterion 27.94779 

Sum squared resid 1.82E+12     Schwarz criterion 28.09052 

Log likelihood -388.2690     Hannan-Quinn criter. 27.99142 

F-statistic 30.02917     Durbin-Watson stat 1.695916 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Variabel PDRB pada derajat 2difference 
Null Hypothesis: D(PDRB,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.462346  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PDRB,3)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 10:52   

Sample (adjusted): 2009Q2 2015Q3  

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PDRB(-1),2) -3.172411 0.374885 -8.462346 0.0000 

D(PDRB(-1),3) 1.411985 0.240525 5.870422 0.0000 

D(PDRB(-2),3) 0.533943 0.161498 3.306192 0.0032 

C 49882.32 51633.08 0.966092 0.3445 
     
     R-squared 0.890800     Mean dependent var 45384.62 

Adjusted R-squared 0.875909     S.D. dependent var 746673.9 

S.E. of regression 263027.1     Akaike info criterion 27.93854 

Sum squared resid 1.52E+12     Schwarz criterion 28.13209 

Log likelihood -359.2010     Hannan-Quinn criter. 27.99428 

F-statistic 59.82187     Durbin-Watson stat 1.893634 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN2 : Uji Pemilihan Lag Opimal 
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: KI KK KMK PDRB     

Exogenous variables: C      

Date: 04/08/16   Time: 10:43     

Sample: 2008Q1 2015Q3     

Included observations: 26     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1419.389 NA   4.19e+42  109.4915  109.6850  109.5472 

1 -1292.755  204.5622  8.59e+38  100.9812  101.9489  101.2599 

2 -1257.669  45.88146  2.19e+38  99.51303  101.2550  100.0147 

3 -1240.261  17.40815  2.58e+38  99.40471  101.9209  100.1293 

4 -1206.810  23.15858  1.27e+38  98.06231  101.3527  99.00983 

5 -1117.566   34.32469*   1.98e+36*   92.42814*   96.49276*   93.59860* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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LAMPIRAN 3 : Uji Kausalitas Granger 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/08/16   Time: 12:39 

Sample: 2008Q1 2015Q3  

Lags: 5   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DKK2 does not Granger Cause DKI2  24  2.03098 0.1551 

 DKI2 does not Granger Cause DKK2  2.36968 0.1169 
    
     DKMK2 does not Granger Cause DKI2  24  0.82378 0.4519 

 DKI2 does not Granger Cause DKMK2  6.12060 0.0077 
    
     DPDRB2 does not Granger Cause DKI2  24  0.22448 0.8007 

 DKI2 does not Granger Cause DPDRB2  1.48602 0.2481 
    
     DKMK2 does not Granger Cause DKK2  24  1.47970 0.2495 

 DKK2 does not Granger Cause DKMK2  3.21990 0.0594 
    
     DPDRB2 does not Granger Cause DKK2  24  5.19731 0.0142 

 DKK2 does not Granger Cause DPDRB2  6.18996 0.0074 
    
     DPDRB2 does not Granger Cause DKMK2  24  3.20081 0.0602 

 DKMK2 does not Granger Cause DPDRB2  0.19674 0.8228 
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LAMPIRAN 4 : Uji Kointegrasi 
Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 12:44   

Sample: 2008Q1 2015Q3   

Included observations: 31   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3822840. 575729.3 6.639996 0.0000 

KK 0.657553 0.138172 4.758941 0.0001 

KI 0.353131 0.813360 0.434163 0.6676 

KMK -0.585922 1.353779 -0.432805 0.6686 
     
     R-squared 0.725711     Mean dependent var 4930968. 

Adjusted R-squared 0.695234     S.D. dependent var 590792.4 

S.E. of regression 326150.6     Akaike info criterion 28.34802 

Sum squared resid 2.87E+12     Schwarz criterion 28.53305 

Log likelihood -435.3943     Hannan-Quinn criter. 28.40834 

F-statistic 23.81207     Durbin-Watson stat 1.200573 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 5 : Uji Kointegrasi, Menguji Residual 
Null Hypothesis: D(RESID,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.221067  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RESID,3)  

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 21:28   

Sample (adjusted): 2009Q2 2015Q3  

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(RESID(-1),2) -2.928193 0.405507 -7.221067 0.0000 

D(RESID(-1),3) 1.248376 0.264176 4.725550 0.0001 

D(RESID(-2),3) 0.438805 0.174724 2.511419 0.0199 

C 46305.62 60800.50 0.761599 0.4544 
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LAMPIRAN 6 : Estimasi Error Correction Model 
Dependent Variable: DPDRB2   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/16   Time: 21:44   

Sample (adjusted): 2008Q3 2015Q3  

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4533962. 604397.3 7.501626 0.0000 

DKK2 0.448643 0.167214 2.683047 0.0130 

DKI2 1.305146 0.832125 1.568450 0.1299 

DKMK2 -2.038045 1.346203 -1.513920 0.1431 

RES(-1) 0.412595 0.194371 2.122721 0.0443 
     
     R-squared 0.679085     Mean dependent var 4839310. 

Adjusted R-squared 0.625599     S.D. dependent var 482796.4 

S.E. of regression 295415.0     Akaike info criterion 28.18574 

Sum squared resid 2.09E+12     Schwarz criterion 28.42148 

Log likelihood -403.6932     Hannan-Quinn criter. 28.25957 

F-statistic 12.69653     Durbin-Watson stat 1.760255 

Prob(F-statistic) 0.000011    
     
     

 

 

 


