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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian  

Objek dalam  penelitian ini adalah krisis utang di Indonesia pada tahun 

2004M01 hingga 2016M05. Subjek penelitian yang dipakai adalah rasio utang 

terhadap PDB, rasio ekspor-impor, external spread, tingkat pertumbuhan ekspor, 

cadangan devisa, pembayaran bunga utang, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan 

PDB, Suku bunga riil. Variabel ekonomi ini digunakan sebagai reference series 

karena mampu memberikan penilaian tepat atas tingkat solvabilitas suatu negara, 

sehingga dapat menggambarkan tingkat indebtness suatu negara. 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan pada data penelitian berupa 

angka-angka. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dengan tujuan 

bukan untuk penelitian yang sedang dilakukan tetapi data dikumpulkan untuk tujuan 

lain. Data sekunder didapatkan pada buku, literatur, jurnal, dokumen maupun dari 

berbagai lembaga seperti organisasi, badan pusat statistika, perusahaan, dan kantor 

pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data time series bulanan dari tahun 2004M01 

hingga 2016M05. Pemilihan periode yang digunakan didasarkan pada keadaan 

ekonomi Indonesia setelah krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 
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karena pada tahun tersebut juga jumlah utang di Indonesia mengalami trend 

peningkatan hingga saat ini. Pada tahun 2004 jumlah utang diangka Rp. 1298 triliun 

dan ditahun 2016 jumlah utang meningkat hingga Rp. 3438 triliun. 

 

 

GAMBAR 3.1 

Jumlah Utang Selama Periode 2006 Hingga 2016 

Data pada penelitian ini diperoleh dari lembaga publikasi data yaitu: 

1. Bank Indonesia (BI). 

2. Badan Pusat Statistika (BPS). 

3. Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

C. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang dapat menggambarkan 

krisis utang di Indonesia yang berlandaskan pada penelitian terdahulu dan teori yang 

umum dipakai untuk meneliti krisis utang yaitu: 
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1. Rasio ekspor dan impor adalah perbandingan antara total nilai ekspor dan 

impor barang dan jasa pada kurun waktu tertentu, dinyatakan dalam 

persentasi. Rumus mencari rasio ekspor dan impor adalah: 

                         
                    
                   

  

2. External spread, external spread (tingkat suku bunga bank) adalah untuk 

menentukan besarnya pendapatan pokok suatu bank yang dilihat dari selisih 

antara suku bunga domestik (BI Rate) dan suku bunga eksternal (LIBOR) . 

Rumus mencari external spread adalah: 

                                            

3. Inflasi, inflasi adalah perubahan dari indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi 

dalam penelitian ini dihitung secara tahunan (y-o-y), yaitu perubahan antara 

IHK pada suatu periode terhadap IHK pada periode yang sama tahun 

sebelumnya. Penghitungan perubahan IHK (y-o-y) dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

    ( )  (           ) (           ) 

Dimana:  

     : IHK periode bulan ke-t. 

      : IHK periode bulan ke-t tahun sebelumnya. 
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              inilah yang disebut inflasi (jika perubahannya positif atau 

meningkat) atau deflasi (jika perubahannya negatif atau menurun). 

4. Suku Bunga Riil, suku bunga merupakan tingkat tambahan nilai yang 

ditetapkan oleh lembaga keuangan. Terdapat dua macam suku bunga yaitu 

suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga riil didapat dari 

pengurangan antara suku bunga nominal dikurangi inflasi. Hasil pengurangan 

ini lah suku bunga riil dan menjadi alasan menggunakan variabel ini karena 

dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat suku bunga yang sebenarnya 

pada perekonomian. 

                                              

5. Posisi cadangan devisa, cadangan devisa merupakan posisi aktiva luar negeri 

pemerintah dan bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan 

transaksi internasional. Data posisi cadangan devisa diambil dari Statistik 

Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) BI. Rumus mencari cadangan 

devisa yaitu: 

      (              ) 

             

                                    

                      .  

     Transaksi modal. 
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6. Pembayaran bunga utang, besarnya pembayaran bunga utang telah ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan utang yang sebelumnya telah ditandatangani 

maupun yang baru ditandatangani dan tentunya berdasarkan pula pada utang-

utang luar negeri yang masih belum dilunasi oleh negara. Data pembayaran 

bunga utang diambil dari laporan kemenkeu RI. Rumus untuk menghitung 

pembayaran bunga utang yaitu: 

                       

PBU DN = Pembayaran bunga utang dalam negeri. 

PBU LN = Pembayaran bunga utang luar negeri. 

7. Debt to GDP Ratio adalah rasio total utang luar negeri terhadap Produk 

Domestik (PDB) suatu negara. Rasio utang terhadap PDB ini didapat dari 

pembagian antara jumlah utang dibagi PDB. Hasil pembagian inilah rasio 

utang terhadap PDB dan variabel ini dipilih karena dapat mengetahui 

seberapa besar jumlah utang disuatu negara. Rumus mencari rasio utang 

terhadap PDB yaitu: 

                          
             

    
  

8. PDB riil, PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan 2000 

menurut pengeluaran (dalam miliar Rp) dengan proxy IPI. PDB diugunakan 

sebagai variabel karena dapat mempresentasikan keadaan perekonomian 
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secara menyeluruh dan riil dengan ketentuan harga pada tahun dasar yang 

telah ditentukan. Rumus mencari PDB:  

            (     ) 

9. Tingkat pertumbuhan ekspor, ekspor adalah aktivitas perdagangan 

internasional yang dapat mendorong suatu negara menjadi bertumbuh untuk 

kemajuan perekonomian bangsa. Ekspor merupakan jumlah barang dan jasa 

yang dijual oleh suatu negara ke negara lain, termasuk barang-barang, 

asuransi, dan jasa-jasa pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekspor dihitung dari 

persentase kenaikan total ekspor pada periode sebelumnya. 

                     
                             

               
 

Keterangan: 

              = Total ekspor periode m. 

                = Total ekspor periode sebelumnya. 

Semua variabel yang digunakan merupakan data dalam bentuk bulanan pada 

periode tahun 2004M01 hingga 2016M05. 

D. Metode Penelitian 

1. Model nonparametik dengan pendekatan sinyal (signal approach) 

Model ini dikembangkan oleh Kaminsky et al., (1998) untuk memantau 

sekumpulan indikator ekonomi atau keuangan yang akan memberikan sinyal yang 
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berbeda dan sistematis apabila akan terjadi krisis atau sering disebut dengan model 

pendekatan sinyal (signal approach model). Sinyal tersebut akan terlihat ketika 

indikator-indikator yang digunakan melampaui ambang batas yang dapat 

menyebabkan krisis. Dalam penelitian ini ambang batas tiap indikator dihitung dari 

nilai rata-rata dan 1.3 (satu) standar deviasi. Indikator-indikator ekonomi yang telah 

dihitung dalam suatu indeks komposit digunakan untuk memprediksi kemungkinan 

terjadinya krisis dalam periode waktu sampai 24 bulan ke depan. 

2. Menentukan periode krisis utang 

Pada bagian ini, khusus pada krisis utang terlebih dahulu akan digambarkan 

definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan krisis utang dengan 

menggunakan indeks krisis utang (IKU) yang menunjukkan perhitungan besarnya 

nilai indeks. Berdasarkan Boonman et al., (2013), definisi indeks krisis utang yaitu 

rata-rata tertimbang dari tiga indikator, rasio utang terhadap PDB (disimbolkan 

dengan a) , Rasio ekspor dan impor (b) dan external spread (c), dengan standar 

deviasi 1.3 , 1.7 , 2.0 maka indeks krisis utang (IKU)  didefinisikan: 

    
  

   
 

   
    

  
   
 

   
    

  
 (  

    
  ) 

   
    …………………………………..(1) 

    
  : Indeks komposit utang. 

  
      : Rasio utang terhadap PDB. 

  
      : Rasio ekspor dan impor. 
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      : External spread. 

       : Standar deviasi. 

  
      : Suku bunga domestik. 

  
     : Suku bunga eksternal. 

Untuk membangun indeks krisis utang (IKU) kita perlu memilih indikator, 

bobot dan threeshold sama dengan pembangunan indeks tekanan pasar asing untuk 

krisis mata uang atau indeks tekanan pasar uang untuk krisis perbankan. 

Perekonomian dikatakan krisis jika IKU melebihi rata-ratanya ditambah dengan 

standar deviasi yang ditentukan, katakanlah sebesar m. Dalam penelitian yang 

dilakukan kali ini besarnya m ditentukan sama dengan 1,3 mengacu pada penelitian 

sebelumnya Gunadi et al., (2013) dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lestano et al., (2003). Jika IKU merupakan rata-rata dari indeks IKU dan IKU 

menunjukkan standar deviasi dari indeks IKU-nya, maka secara formal dikatakan 

krisis utang (debt crisis) jika didefinisikan dengan   

        {
                       
                       

………………………………...……… (2) 

3. Menentukan indikator yang mempunyai peran penting terjadinya krisis 

Seperti yang pernah dilakukan Boonman et al., (2013), negara rentan 

terhadap krisis utang apabila tingginya rasio utang terhadap PDB dan masalah 

ekonomi lainnya, maka membangun model yang mampu memprediksi krisis 
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seharusnya memasukkan berbagai indikator ekonomi yang luas. Sebagian besar 

penelitian, mmasukkan berbagai indikator ekonomi seperti yang pernah dilakukan 

oleh Kaminsky et al., (1998), Kusuma (2009) dan Boonman et al., (2013). Indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pendekatan “sinyal!” untuk mengukur kinerja indikator 

Setelah indikator yang digunakan untuk memprediksi krisis ditentukan, 

sekarang akan dilakukan penentuan sinyal terjadinya krisis dari indikator di atas. 

Masing-masing indikator indikator akan dianalisis secara terpisah dengan pendekatan 

univariate untuk memprediksi terjadinya krisis. Masing-masing indikator akan 

dilihat apakah mengalami deviasi dari perilaku “normal” melebihi pagu ketentuannya 

(beyond the treshold). Jika indikator melewati batas pagu ketentuannya maka 

dikatakan ada isu sinyal (to issue a signal) terjadinya krisis. Definisi sinyal, seperti 

yang dilakukan oleh Heun dan Schlink (2004), yaitu sebagai berikut. Jika X 

dinotasikan untuk menunjukkan vektor ke-14 indikator di atas, maka Xt, j adalah 

nilai indikator j pada periode t. Sehingga, sinyal untuk indikator j didefinisikan 

dengan  

      {
                                       

                                                       
……………(3) 
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Tabel 3.1 

Kontigensi Realisasi Krisis dan Model Prediksi (Sinyal) 

 

Indikator (model) Krisis Tidak ada krisis 

Sinyal krisis A (BP) B (PP) 

Tidak ada sinyal krisis C (PN) D (BN) 

Sumber : Boonman et al., (2013) 

 A = Kategori pengamatan dimana model sinyal krisis yang benar-benar 

terjadi: sinyal baik (BP: benar positif) 

 B = Kategori pengamatan dimana model sinyal krisis yang tidak mengalami 

gangguan (tidak terjadi krisis dalam kurun waktu 24 bulan): sinyal palsu (PP: 

positif palsu) 

 C = Kategori pengamatan dimana model tidak menunjukkan sinyal untuk 

krisis, namun dalam kurun waktu 24 bulan berikutnya terjadi krisis. (PN: 

palsu negatif) 

 D = Kategori pengamatan dimana model tidak menunjukkan sinyal untuk 

krisis dan dalam kurun waktu 24 bulan berikutnya tidak terjadi krisis. (BN: 

benar negatif) 

Realisasi 
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Pemodelan  krisis setelah menentukan aturan signaling windows dan 

threshold krisis, maka dilanjutkan dengan menyusun model, dengan leading 

indicator yang memiliki probabilitas >50 persen yang akan diolah dalam estimasi 

model logit. Hal ini merupakan langkah kedua untuk melihat konsistensi dari 

variable-variabel yang memiliki probabilitas terjadinya krisis, sehingga pada 

akhirnya diperoleh leading indicator yang berpengaruh kuat mendorong terjadinya 

krisis utang di Indonesia. Pengukuran kinerja indikator ini sangat konsisten dalam 

beberapa penelitian yang dilakukan, misalnya oleh Kaminsky dan reinhart (1999); 

Kaminsky, Lazondo dan Reinhart (1998); Edison (2000); Goldstein, Kaminsky dan 

Reinhart (2000). Beberapa penelitian yang dilakukan ternyata menunjukkan bahwa 

peringkat masing-masing indicator tidak berubah banyak jika diukur dengan 

pengukuran kinerja yang berbeda. Namun demikian, dalam penelitian ini pengukuran 

kinerja indikator yang digunakan dipusatkan pada:  

1. Proportion of Obs. Correctly Called = 
(   )

(     ) (    )
 merupakan probabilitas 

seluruh pengamatan yang menunjukkan tepat dalam memperingatkan krisis. 

2. Noise to signal ratio. Rasio ini didefinisikan dengan noise – to – signal – ratio = 

  (   )

  (   )
 mengukur / membandingkan jumlah sinyal yang salah (kesalahan tipe 2) 

terhadap jumlah sinyal benar (kesalahan tipe 1), sehingga semakin kecil NTS, maka 

semakin baik untuk digunakan sebagai indikator. 

3. Proportion of crises correctly called, = 
 

   
 , merupakan ukuran yang 

menunjukkan seberapa tepatkah suatu indicator dapat mengisyaratkan bahwa suatu 
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sinyal dapat memberikan respon terjadinya krisis secara tepat. Sehingga semakin 

besar respon benar dalam peringatan krisis, maka semakin baik sebagai indicator 

system peringatan dini. 

4. Proportion of false alarms of total alarms, 
 

   
 merupakan ukuran yang 

menunjukkan besar atau jumlah false alarm dalam dominasi terhadap total alarm. 

Sehingga semakin kecil % false alarm, semakin baik indeks komposit indicator 

sebagai system peringatan dini. 

5. Proportion Prob. Of crisis given an alarm (Pc) = 
 

   
, merupakan ukuran 

probabilitas terjadinya krisis ketika sinyal dikeluarkan. Semakin tinggi peluang 

terjadinya krisis saat sinyal muncul, semakin baik indeks komposit indikator sebagai 

sistem peringatan dini. 

6. Proportion Prob. Of crisis given no alarm = 
 

   
, merupakan ukuran yang 

menunjukkan terjadinya krisis ketika sinyal tidak muncul. Dengan demikian semakin 

kecil peluang terjadinya krisis saat sinyal tidak muncul, maka semakin baik indeks 

komposit indikator sebagai sistem peringatan dini. 


