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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Bank Indonesia. Hal ini 

disebabkan Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki wewenang 

untuk menjalankan kebijakan moneter di Indonesia yaitu dengan menetapkan 

suku bunga kebijakan yang akan ditransmisikan pada suku bunga pasar uang 

antar bank dan akan memberikan dampak pada transaksi di pasar uang antar 

bank. 

B. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif 

bertujuan untuk memperoleh deskriptif data yang mampu menggambarkan 

komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti (Kuncoro, 2013: 90) dan data 

penelitian yang digunakan berupa angka-angka yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. 

C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Definisi dari operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Interbank Call Money 

Interbank Call Money merupakan kegiatan pinjam-meminjam antar 

bank yang kekurangan dana dan kelebihan dana dengan menggunakan 

jangka waktu satu hari (overnight) dengan satuan milyar rupiah. 
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2. Tingkat Bunga Pasar Uang Antar Bank 

Tingkat bunga pasar uang antar bank merupakan tingkat suku bunga 

yang dikenakan pada transaksi pasar uang antar bank dan terbentuk dari 

kesepakatan pihak yang meminjam dan yang meminjamkan dana dengan 

jangka waktu satu hari (overnight) dengan menggunakan satuan persen 

(%). 

3. Jumlah Uang Giral 

Jumlah uang giral merupakan uang tunai yang dimiliki nasabah dan 

dititipkan pada bank yang ada di Indonesia berupa simpanan giro rupiah 

dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan satuan milyar 

rupiah. 

D. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

memiliki runtutan waktu atau data time series. Data sekunder digunakan karena 

pengambilan data tidak dilakukan secara langsung, tetapi diperoleh dari 

lembaga lain yaitu Bank Indonesia. 

Sumber data yang digunakan berasal dari Statistik Ekonomi Keuangan 

Indonesia (SEKI) beberapa tahun terbitan yang dipublikasikan oleh Bank 

Indonesia melalui website resmi (www.bi.go.id). Data yang digunakan berupa 

data bulanan dari periode Januari 2011 sampai dengan Oktober 2016. 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, mengkaji dan menyeleksi data yang sudah 

ada dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) beberapa tahun 

http://www.bi.go.id/
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terbitan. Data disesuaikan dengan variabel yang digunakan yaitu nilai transaksi 

interbank call money (pasar uang antar bank), tingkat bunga pasar uang antar 

bank dan jumlah uang giral. 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Data dianalisis menggunakkan error correction model (ECM). Data time 

series yang tidak stasioner pada tingkat level dapat dikatakan memiliki 

hubungan kointegrasi antar variabelnya sehingga, dimungkinkan memiliki 

hubungan jangka panjang atau keseimbangan diantara variabelnya. Ada 

beberapa tahapan untuk melakukan analisis error correction model (ECM) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Stasioneritas Data 

Tahap pertama yang dilakukan dengan menguji stasioneritas pada 

data time series untuk menghindari estimasi dari regresi palsu. 

Stasioneritas data dapat diketahui melalui uji unit root dengan 

menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) yang 

menambahkan nilai lag dari variabel dependen ∆𝑌𝑡. Persamaan uji 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) dapat dilihat seperti estimasi regresi 

berikut: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−1

𝑚

𝑖=1

+ 휀𝑡 

Dimana:  

휀𝑡  = white noise error term;  

∆𝑌𝑡−1 = (𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2) 



37 
 

Data yang stasioner dapat diketahui jika nilai t-statistik lebih besar 

dari pada nilai kritik MacKinnon level 1%, 5%, dan 10% serta probabilitas 

menunjukkan lebih kecil dari α = 0,05 atau 5%. 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0  : Data time series tidak stasioner (terdapat unit root). 

H1  :  Data time series stasioner (tidak ada unit root). 

Jika terdapat data yang tidak stasioner di tingkat level, maka 

dilakukan uji derajat integrasi untuk semua variabel pada diferensi pertama 

(first difference). 

2. Estimasi Persamaan Jangka Panjang 

Persamaan regresi jangka panjang dari nilai transaksi interbank call 

money dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡 

Dimana: 

𝑌𝑡 = Nilai transaksi interbank call money (Milyar Rupiah); 

𝑋1𝑡 = Tingkat bunga pasar uang antar bank (%); 

𝑋2𝑡 = Jumlah Uang Giral (Milyar Rupiah); 

𝛽0 = Konstanta; 

𝑢𝑡 = Error term. 

3. Uji Kointegrasi 

Data yang berkointegrasi menunjukkan bahwa data memiliki 

keseimbangan jangka panjang. Kointegrasi dapat diuji dengan membuat 

residual dari persamaan regresi di bawah ini: 
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𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡 

𝑢𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋1𝑡 − 𝛽2𝑋2𝑡 

Residual atau 𝑢𝑡 dianalisis dengan menggunakan uji unit root dan 

diasumsikan memiliki hasil yang stasioner pada tingkat level sehingga, 

dapat dikatakan antar variabel saling berkointegrasi.  

4. Estimasi Persamaan Jangka Pendek 

Jika data yang digunakan saling terkointegrasi, maka terdapat 

hubungan jangka panjang atau keseimbangan antar variabel. Untuk 

hubungan jangka pendek mungkin terjadi ketidakseimbangan sehingga, 

error dapat diperlakukan sebagai persamaan regresi error equilibrium. 

Terminologi error ini dapat digunakan untuk mengikat hubungan jangka 

pendek variabel dependennya pada nilai jangka panjangnya. 

Teori Representasi Granger, menjelaskan apabila dua variabel X dan 

Y adalah kointegrasi, hubungan antar keduanya bisa dinyatakan dalam 

ECM atau persamaan jangka pendek seperti persamaan berikut: 

∆𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1∆𝑋1𝑡 + 𝛼2∆𝑋2𝑡 + 𝛼3𝑢𝑡−1 + 휀𝑡 

Dimana: 

휀𝑡 = error term white noise; 

𝑢𝑡−1 = nilai lag dari error term. 

Pada persamaan jangka pendek atau persamaan ECM-nya dapat 

dilihat bahwa ∆𝑌𝑡 tergantung pada ∆𝑋1, ∆𝑋2, dan bergantung pada 

keseimbangan error term.  
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Diasumsikan  ∆𝑌𝑡 adalah nol dan 𝑢𝑡−1 positif yang berarti nilai 𝑌𝑡−1 

terlalu tinggi untuk mencapai keseimbangan, dan 𝛼3 diekspektasikan 

negatif sehingga nilai 𝛼3𝑢𝑡−1 negatif sehingga ∆𝑌𝑡 akan negatif untuk 

mengembalikan keseimbangan. Berarati 𝑌𝑡 berada di atas nilai 

keseimbangan, yang akan menurun pada periode selanjutnya untuk 

menyeimbangkan error keseimbangan yang disebut dengan ECM. 

5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah error term 

mendekati distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Jarque-Berra (Ajijah, 2011: 42). Hipotesis yang 

digunakan yaitu: 

H0  :  Tidak terjadi normalitas 

H1  :  Terjadi normalitas 

Jika nilai probabilitas statistik uji Jarque-Berra lebih besar dari 

pada α = 0,05 maka, terjadi normalitas sehingga H0 ditolak. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear di antara 

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. 

Multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi di antara 

variabel bebas (Ajijah, 2011: 35). Uji hipotesis yang dilakukan yaitu: 

H0  :  Tidak terjadi multikolinearitas 

H1  :  Terjadi multikolinearitas 
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Jika koefisien korelasi diantara variabel independen lebih besar 

dari pada 0,8 maka, terjadi multikolinearitas sehingga H0 ditolak. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi diantara anggota 

observasi yang diurutkan menurut ruang dan waktu. Untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson dan uji 

LM Breusch Godfrey (Ajijah, 2011: 40). Hipotesis yang di uji yaitu: 

H0  :  Tidak terjadi autokorelasi 

H1  :  Terjadi autokorelasi 

Terdapat dua titik kritis yang digunakan untuk uji Durbin 

Watson yaitu upper critical value (dU) dan lower critical value (dL). 

Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan uji 

Durbin Watson yaitu: 

1) Jika d < dL atau d > 4-dL maka H0 ditolak 

2) Jika dU < d < 4-dU maka gagal tolak H0 

3) Jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL maka uji Durbin-Watson tidak 

memiliki hasil yang akurat (inconclusive) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Skema Kriteria Uji Durbin-Watson 
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Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi 

dengan uji LM (Langgrange Multiplier) yaitu; jika nilai prob. chi-

square lebih kecil dari pada α = 0,05 maka, terjadi autokorelasi 

sehingga H0 ditolak. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana semua 

gangguan yang muncul dalam fungsi regresi tidak memiliki varians 

yang sama (Ajijah, 2011: 36). Ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dapat di uji dengan uji white. Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas 

H1  : Terjadi heteroskedastisitas 

Jika nilai prob. chi-square dari Obs*R-Square lebih kecil dari 

pada α = 0,05 maka, terjadi heteroskedastisitas sehingga H0 ditolak. 

6. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) dan Uji R2 

Uji F dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat 

bunga pasar uang antar bank, jumlah uang giral dan residual atau error 

periode bulan sebelumnya terhadap nilai transaksi interbank call 

money. Uji hipotesis yang dilakukan yaitu: 

H0 : 𝛽 = 0 

H1 : 𝛽 ≠ 0 
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Jika nilai prob. F-statistik lebih kecil dari pada nilai signifikansi 

α = 0,05 atau nilai F-statistik lebih besar dari pada nilai F-tabel maka, 

hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak.  

Uji R2 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variasi variabel dependennya. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependennya. Uji hipotesis yang dilakukan untuk 

variabel tingkat bunga pasar uang antar bank yaitu: 

H0 : Variabel tingkat bunga pasar uang antar bank tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi interbank call 

money. 

H1 : Variabel tingkat bunga pasar uang antar bank berpengaruh 

signifikan terhadap nilai transaksi interbank call money. 

Uji hipotesis untuk variabel jumlah uang giral yaitu: 

H0 : Variabel jumlah uang giral tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai transaksi interbank call money. 

H1 : Variabel jumlah uang giral berpengaruh signifikan terhadap 

nilai transaksi interbank call money. 

Jika nilai prob. lebih kecil dari pada nilai signifikansi α = 0,05 

atau nilai t-statistik lebih besar dari pada nilai t-tabel, maka H1 

diterima dan H0 ditolak. 


