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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Negara 

Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang 

memiliki penduduk terbanyak dengan posisi ke 4 setelah Negara  Tiongkok, 

India, dan Amerika Serikat. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga merupakan 

Negara dengan jumlah pengangguran paling tinggi di seluruh dunia. 

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder data time series 

dalam bentuk bulanan yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain 

dalam bentuk bentuk laporan. Data yang di gunakan meliputi data tingkat 

pengangguran, jumlah pengangguran dan inflasi yang ada di Indonesia. 

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Worldwide Inflation Data untuk data tingkat inflasi pada tahun 

2000-2004 dalam bentuk bulanan. 

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan di lakukan penulis adalah :

1. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menmanfaatkan 

data-data yang ada berupa tingkat pengangguran, jumlah 
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Pengangguran, jumlah orang bekerja, jumlah angkatan kerja dan inflasi 

yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Worldwide 

Inflation Data. Data di peroleh dan di akses secara online. 

2. Studi Pustaka 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan 

pempelajari literature-literatur yang berhubungan topik pembahasan untuk 

memperoleh data teoritis yang akan dilakukan. 

D. Interpolasi Data 

Penelitian ini melakukan interpolasi data pada data jumlah orang yang 

bekerja, pengangguran dan angkatan kerja. Data tersebut diperoleh secara 

sekunder dalam bentuk tahunan yang kemudian di interpolasikan dengan 

metode Quadratic-Match Sum pada Eviews 9 kedalam bentuk bulanan. 

Interpolasi ini digunakan karena tidak tersedianya data jumlah orang yang 

bekerja, menganggur dan angkatan kerja dalam bentuk bulanan pada Badan 

Pusat Statistik. 

E. Devinisi Operasional Variabel 

Untuk mengetahui konsep variabel yang diteliti, maka diketahui masing 

masing variabel yaitu : 

1. Variabel Dependent (Y) 

Inflasi adalah kenaikan semua rata rata tingkat harga umum yang di 

peroleh dari rumus : 
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Dimana : 

     : Laju inflasi pada tahun atau periode t, 

             : Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode t, 

            : Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode    , 

2. Variabel Independent (X) : 

Tingkat Pengangguran adalah perbandingan jumlah penganggur dengan 

jumlah angkatan kerja. Yang di peroleh dari rumus : 

Tingkat Pengangguran = 
                 

                     
     

F. Teknik Analisi Data 

1. Model Regresi Dinamis : Vector Auto-Regressive (VAR) 

Permodelan ekonometrika dengan menggunakan berbagai varian runtut 

waktu, salah satu aspek yang perlu di perhatikan adalah keberadaan dinamika. 

Diantara berbagai variabel sangat mungkin terdapat hubungan yang bersifat 

dinamis. Nilai suatu variabel mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh nilai 

variabel lain pada periode yang sama tetapi juga oleh nilai variabel pada titik 

waktu yang berbeda. 

Model yang diestimasi tidak mempertimbangkan kemungkinan 

fenomena ini, maka sangat mungkin model mengalami masalah mispesifikasi 

yang berimplikasi pada parameter yang bias atau autokorelasi dan 

heteroskedastisitas (Ariefianto,2012;108). Salah satu  teknik yang digunakan 

untuk mengakomodasi keberadaan dinamika adalah Vector Auto Reggresion 

(VAR). Model ini juga dikenal dengan nama model dinamis karena 
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menggambarkan alur dari variabel dependen dalam hubungan nya dengan 

nilai pada waktu lampau (Gujaranti & Dawn C. Porter,2009;269) 

a. Uji Stasioneritas 

Uji stasioneritas merupakan hal yang penting yang berkaitan 

dengan penelitian yang menggunakan data time series. Data deret 

waktu dikatakan stasioner jika secara stokastik data  menunjukkan 

pola yang konstan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain tidak 

terdapat pertumbuhan atau penurunan pada data, secara kasarnya 

data harus horisontal sepanjang sumbu waktu. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur 

keberadaan stasioneritas data adalah dengan menggunakan 

Augmented Dicky Fuller (ADF) test, yaitu jika nilai ADF statistiknya 

lebih kecil dari MacKinnon Critical Value maka dapat disimpulkan 

bahwa series tersebut stasioner, solusi yang dapat dilakukan apabila 

suatu series tidak stasioner berdasarkan ADF test adalah dengan 

melakukan differences non stasioner process. ADF test pada 

dasarnya melakukan estimasi terhadap persamaan regresi sebagai 

berikut (Habibi dalam Teniwut, 2006) : 

               ∑        

 

   

 

Dimana :               

   = white noise 
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Dengan hipotesis : 

      , data time series bersifat tidak stasioner 

      , data time series bersifat stasioner 

Pada ADF, yang akan diuji adalah apakah δ<0, jika nilai t 

statistik lebih besar dari nilai critical values 1%, 5%, dan 10% maka 

tolak Ho yang artinya bahwa data time series yang digunakan 

bersifat stasioneritas. 

b. Penentuan Lag Length 

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam uji stasioneritas 

adalah penentuan lag optimal. Jika lag yang digunakan terlalu sedikit, 

maka residual dari regresi tidak akan menampilkan proses white noise 

sehingga model tidak dapat mengestimasi actual error secara tepat. 

Begitupula sebaliknya, jika memasukkan lag terlalu banyak maka akan 

mengurangi derajat bebas yang dikarenakan tambahan parameter yang 

terlalu banyak. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah lag optimal maka 

kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut 

(Ajija,2011;166): 

                             (   )     (
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Dimana : 
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1 = Nilai fungsi log likelihood yang sama jumlahnya dengan 

 
 

 
(     (  )     (

     

 
)       ) 

T = Jumlah observasi 

k = Parameter yang diestimasi 

Dalam penentuan lag optimal dengan menggunakan kriteria informasi 

tersebut maka pilih nilai yang paling kecil. Model yang baik adalah 

model yang mampu memberikan tingkat residual (error) yang  paling  

kecil.  Model  dengan  nilai  AIC, SBC dan HQ   terkecil   dipilih   

sebagai    model terbaik dengan beda kala yang cukup efisien. 

c. Granger Causality Test (Uji Kausalitas Granger) 

Setiap model terdapat variabel “Y” dan sejumlah variabel 

independen “X” lainnya. Dalam banyak kasus, variabel x “menjelaskan”   

variabel y, maka cukup beralasan untuk mengatakan bahwa variabel x 

menjelaskan variabel y. uji ini secara umum digunakan untuk menguji 

hubungan antara 2 variabel. Sifat yang demikian dapat dijelaskan 

menggunakan konsep Granger Causality, X disebut Granger cause Y 

jika nilai-nilai masa lalu dari variabel X dapat membantu menjelaskan 

variabel Y. Disini penting untuk diingat bahwa X Granger cause Y, 

tidak ada kepastian bahwa X menyebabkan Y, namun dapat di 

interpretasikan X mungkin menyebabkan Y (Rosadi,2012;211). 

Granger Causality adalah murni suatu konsep statistik. Dalam 

konsep ini X dikatakan menyebabkan Y jika realisasi X terjadi terlebih 

dahulu daripada Y dan realisasi Y tidak terjadi mendahului realisasi X. 
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Dengan demikian, secara empiris uji Granger Causality dapat dilakukan 

dengan menggunakan model VAR sebagaimana diberikan pada 

persamaanm (1). Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji restriksi 

koefisien (Wald Test). Karena VAR pada prinsipnya adalah kelompok 

persamaan regresi yang saling bebas, maka Wald Test dapat diterapkan 

pada masing-masing persamaan regresi. 

Sebagai ilustrasi dapat diperhatikan model VAR bivariate 

(dengan lag p) sebagai berikut : 

                                                        

                                                        

Struktur hipotesis Granger Causality dapat disusun sebagai 

berikut (Ariefianto,2012;114): 

1.     granger cause     

Jika struktur hipotesis berikut mengalami penolakan hipotesis null, 

dalam artian koefisien              adalah signifikan 

                   

                   

Dan struktur hipotesis mengalami hipotesis null tidak dapat ditolak, 

dalam artian koefisien              adalah tidak signifikan 

2.    granger cause     

Jika struktur hipotesis berikut mengalami penolakan hipotesis null, 

dalam artian koefisien              adalah signifikan 
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Dan struktur hipotesis mengalami hipotesis null tidak dapat ditolak, 

dalam artian koefisien              adalah tidak signifikan 

d. Vector Auto Regression (VAR) 

Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan suatu sistem persamaan 

dinamis dimana pendugaan suatu perubah pada periode tertentu tergantung 

pada pergerakan perubah tersebut dan perubah-perubah lain yang terlibat 

dalam sistem pada periode-periode sebelumnya (Enders dalam dianingsari,  

2 0 0 7 ). Model VAR dibangun untuk mengatasi hal dimana hubungan 

antarvariabel ekonomi dapat tetap di estimasi tanpa perlu menitikberatkan 

masalah eksogenitas. Dalam pendekatan ini semua variabel dianggap sebagai 

endogen dan estimasi dapat dilakukan secara serentak atau sekuensial. Suatu 

VAR sederhana yang terdiri dari 2 variabel dan 1 lag dapat diformulasikan 

sebagai berikut (Ariefianto,2012;112): 

                              

                              

Atau dalam bentuk matriks  

(
   
   

)  (
   
   

)  (
      
      

) (
     
     

)  (
   
   

) 

                                                      

Dapat dilihat disini bahwa VAR terdiri dari 2 variable endogen dengan 

indeks saat ini di sebelah kiri serta satuan komponen konstanta dan komponen 

lagged term di sisi sebelah. Dengan asumsi bahwa tidak ada korelasi silang di 

antara error term (E(      )=0) maka VAR dapat di estimasi dengan 
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menggunakan OLS. Estimasi dilakukan secara sekuensial, misalnya dengan 

mengestimasikan terlebih dahulu persamaan untuk    , kemudian    . 

e. Impluse & Response Function (IRF) 

IRF menggambarkan ekspektasi k-periode kedepan dari kesalahan 

prediksi suatu variabel akibat inovasi dari variabel yang lain. Dengan 

demikian, lamanya pengaruh dari shock  suatu variabel terhadap variabel lain 

sampai pengaruhnya hilang atau kembali ke titik keseimbangan dapat dilihat 

atau diketahui (Ajija,2011;168). 

f. Variance Decomposition 

Variance Decomposition atau disebut juga dengan forecast error 

variance decomposition merupakan perangkat pada model VAR yang 

memisahkan variasi dari sejumlah variabel yang diestimasi menjadi komponen-

komponen shock atau menjadi innovation, dengan asumsi bahwa variabel-

variabel innovation tidak saling berkorelasi. Kemudian, variance 

decomposition akan memberikan infoemasi mengenai proporsi dari pergerakan 

pengaruh shock pada sebuah variabel terhadap shock variabel lainnya pada 

periode saat ini dan periode yang akan datang. 

2. Error Correction Model (ECM) 

Error Correction Model (ECM) merupakan model yang digunakan 

untuk mengoreksi persamaan regresi diantara variabel-variabel yang secara 

individual tidak stasioner agar kembali ke nilai equilibriumnya di jangka 

panjang, dengan syarat utama berupa keberadaan hubungan kointegrasi di 

antara variabel-variabel penyusunnya. Hubungan kointegrasi dapat diartikan 
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sebagai suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang tidak 

stasioner.  

a. Uji Kointegrasi 

Sejauh ini metode yang digunakan dalam pengujian kointegrasi 

adalah metode yang sederhana, yaitu pengujian unit root  DF atau ADF 

pada residual yang diestimasikan dari regresi kointegrasinya. Sebelum 

pengujian kointegrasi, maka melakukan pengujian Engle-Granger dengan 

cara mengestimasi sebuah regresi untuk mendapatkan nilai residual yang 

kemudian di lakukan pengujian ADF. Dengan kata lain, bisa menjalankan 

regresi sebagai berikut (Gujarati, 2012; 457): 

               

Selanjutnya persamaan dapat ditulis menjadi : 

               

Dalam pengujian kointegrasi dengan uji ADF, maka kriteria yang 

digunakan dalam pengujian kointegrasi adalah bahwa residual dari 

persamaan tersebut haruslah stasioner pada tingkat level. Jika residual tidak 

stasioner dalam tingkat level maka dapat dikatakan tidak adanya 

kointegrasi dalam variabel tersebut. 

b. Estimasi Error Correction Model (ECM) 

Mekanisme Koreksi Error (ECM) pertama kali digunakan oleh 

Sargan dan kemudian dipopulerkan oleh Engle dan Granger, yang 

mengoreksinya untuk keadaan ketidakseimbangan (disequilibrium). Teori 



 
 

33 
 

yang penting dari Representasi Granger, menjelaskan bahwa apabila kedua 

variabel X dan Y adalah kointegrasi, hubungan keduanya bisa dinyatakan 

sebagai ECM. Dengan model persamaan sebagai berikut(Gujarati, 2012) :  

                       

3. Partial Adjustment Model (PAM) 

Dalam beberapa penelitian, banyak hubungan ekonomis yang 

merupakan jenis persamaan tunggal. Model seperti ini biasanya hanya 

terdapat satu variabel (variabel tak bebas Y) dinyatakan sebagai fungsi linier 

dari satu atau lebih variabel lain (variabel yang menjelaskan,x). dalam model 

seperti ini, suatu asumsi implisit adalah bahwa hubungan sebab akibat, jika 

ada, antara Y dan X adalah bersifat satu arah : variabel yang menjelaskan 

adalah penyebab dan variabel tak bebas adalah pengaruh. 

Kriteria yang harus dipenuhi dari model PAM adalah koefisien 

kelambanan variabel tak bebas terletak  0 < β < 1 dan β harus signifikan 

secara statistik dengan tanda koefisien adalah positif. Sedangkan bentuk 

umum model PAM adalah (Gujarati dalam Santos, 2013) : 

                  

Model dasar dari penelitian ini dapat di tulis sebagai berikut : 

           

Karena    yang di inginkan tidak dapat di amati secara langsung, maka 

hipotesis penyesuaian parsial  adalah sebagai beriku : 

          (        ) 

         (    ) 
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        (   )      

Dimana : 

Y   = Tingkat Pengangguran 

          = Perubahan yang sebenarnya 

          = Perubahan yang di inginkan 

    = koefisien penyesuaian (0 < β < 1) 

Dari persamaan di atas dapat dikatakan bahwa perubahan yang 

sebenarnya dalam suatu periode waktu tertentu adalah fraksi dari λ dan 

perubahan yang di inginkan untuk periode tersebut adalah λ – 1, hal ini 

berarti tingkat pengangguran yang sebenarnya sama dengan stok yang 

diharapkan : yaitu stok yang sebenarnya merupakan penyesuaian diri dengan 

stok yang di harapkan dalam periode waktu yang sama. Sehingga formulasi 

Partial Adjustment Model (PAM) yang akan di pakai dengan metode OLS 

adalah : 

                  

4. Uji Statistik (Goodnes of Fit) 

a. Uji Simultan (Uji Statistik-F) 

Uji F merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk 

melihat pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependent 

secara keseluruhan. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus 

(Gujarati,1978;120) : 

       
   (   )

(    ) (   )
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 Dimana : 

       = Koefisien determinasi 

  K  = jumlah variabel independent 

n  = jumlah sampel  

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut : 

Ho  : Variabel-variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen 

Hi  : Minimal satu di antara variabel-variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen 

Variabel independen dan dependen dapat di tunjukan pada tabel berikut : 

Model Variabel Dependen Variabel Independen 

VAR 
dTingkat 

Pengangguran 

dTingkat Pengangguran(-1) 

dTingkat Pengangguran(-2) 

dTingkat Pengangguran(-3) 

dTingkat Pengangguran(-4) 

dTingkat Inflasi(-1) 

dTingkat Inflasi(-2) 

dTingkat Inflasi(-4) 

dTingkat Inflasi(-4) 

ECM 
D(Tingka 

Pengangguran) 

D(Tingkat Inflasi) 

Resid01(-1) 

PAM Tingkat Pengangguran 
Tingkat Inflasi(-1) 

Tingkat Pengangguran(-1) 

 

Dengan membandingkan nilai dari probabilitas F-statistik dan nilai 

probabilitas α(0,05). Sehingga kriteria dari pengujian ini adalah Ho di tolak 

jika nilai probabilitas F-statistik < α(0,05), yang berarti bahwa minimal satu 

di antara variabel independent dapat mempengaruhi variabel dependen. 
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b. Uji Parsial (Uji Statistik-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikasi dari pengaruh 

variabel independent secara individu terhadap variabel dependent, dengan 

menganggap variabel independent lainnya konstan. Untuk nilai t hitung 

dapat diperoleh dengan rumus (Gujarati,1978;74) : 

      
(    )

   
 

Dimana : bi = koefisien variabel independent ke i 

     b  = nilai hipotesis nol 

     Sbi = Simpangan baku dari variabel independent 

Hipotesis yang digunakan dalam uji t statistik adalah sebagai berikut : 

Ho :       

Hi :       

Variabel independen dan dependen dapat di tunjukan pada tabel berikut : 

Model Variabel Dependen Variabel Independen 

VAR 
dTingkat 

Pengangguran 

dTingkat Pengangguran(-1) 

dTingkat Pengangguran(-2) 

dTingkat Pengangguran(-3) 

dTingkat Pengangguran(-4) 

dTingkat Inflasi(-1) 

dTingkat Inflasi(-2) 

dTingkat Inflasi(-4) 

dTingkat Inflasi(-4) 

ECM 
D(Tingka 

Pengangguran) 

D(Tingkat Inflasi) 

Resid01(-1) 

PAM Tingkat Pengangguran 
Tingkat Inflasi(-1) 

Tingkat Pengangguran(-1) 
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Dengan membandingkan nilai dari probabilitas t-statistik dan nilai 

probabilitas α(0,05). Sehingga kriteria dari pengujian ini adalah Ho di tolak 

jika nilai probabilitas t-statistik < α(0,05), yang berarti bahwa variabel 

independent dapat mempengaruhi variabel dependent. 

c. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur sejauhmana 

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Dapat di katakana 

pula untuk mengetahui sebaik mana garis regresi sampel mencocokan data. 

Untuk nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dengan rumus 

(Gujarati,1978;45) : 

   
∑(    )

 

∑(    ) 
 
   

   
 

Dimana ESS (Explained Sum of Square)  bisa disebut sebagai jumlah 

kuadrat yang dijelaskan dan TSS (Total Sum of Square) bisa disebut jumlah 

total kuadrat. Batasnya adalah 0 ≤     ≤1. Suatu    sebesar 1 berarti 

memiliki kecocokan sempurna, sedangkan    yang bernilai nol berarti tidak 

ada hubungan antar variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. 

5. Uji Hubungan Inflasi dan Pengangguran 

Korelasi Product Moment 

Korelasi Product Moment atau Pearson digunakan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval 

atau rasio. Analisis korelasi ini merupakan jenis analisis korelasi yang 

paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis korelasi product moment 
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adalah perubahan antar variabel. Artinya jika perubahan suatu variabel 

diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling 

berkorelasi. Jika persentase perubahan variabel diikuti dengan perubahan 

variabel lain dengan persentase sama persis berarti kedua variabel itu 

memiliki korelasi sempurna (atau memiliki korelasi 1). Oleh karena itu, jika 

sebuah variabel dikorelasikan dengan variabel itu sendiri  (X dengan X, atau 

Y dengan Y) maka akan menghasilkan nilai korelasi sempurna atau satu 

(Suliyanto, 2011:16). 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +√* ∑   (∑ ) 
 

Dimana : 

    : Koefisien Korelasi Product Moment 

n : Jumlah Pengamatan 

∑  : Jumlah dari pengamatan nilai X 

∑  : Jumlah dari pengamatan nilai Y 

    merupakan koefisien yang mempunyai nilai kisaran -1 sampai 

dengan 1. Bila koefisien korelasi semakin mendekati angka satu maka 

semakin kuat, tetapi jika koefisien korelasi tersebut mendekati angka 0 

berarti korelasi tersebut semakin lemah. Dengan metode perhitungan di atas, 

kemudian dibandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan tingkat kepercayaan 

95% (α=0.05) 

Ho : Tidak terdapat korelasi positif antara inflasi dengan pengangguran  
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  : Terdapat Korelasi positif antara inflasi dengan pengangguran  

Dengan kriteria penelitian Ho di terima apabila nilai t-hitung < t-

tabel. Untuk mempermudah pemberian kategori koefisien korelasi maka 

dibuat kriteria pengukuran sebagai berikut : 

Nilai r Kriteria 

 0.00 – 0.29 Korelasi sangat lemah 

0.30 – 0.49 Korelasi lemah 

 0.50 – 0.69 Korelasi cukup 

 0.70 – 0.79 Korelasi kuat 

 0.80 – 1.00 Korelasi sangat kuat 

Kategori kekuatan korelasi di atas hanya digunakan untuk 

memberikan kategori besarnya koefisien korelasi, tetapi tidak digunakan 

untuk menentukan apakah korelasi signifikan atau tidak.  

6. Pemilihan Model Terbaik 

Pemilihan model terbaik digunakan untuk memilih di antara model-

model yang berkompetisi dan/atau membandingkan model-model untuk 

tujuan forecasting. Dalam pemilihan model terdapat dua jenis yaitu 

forecasting di dalam sampel dan forecasting di luar sampel. Forecasting di 

dalam sampel pada dasarnya memberitahukan bagaimana model terpilih 

sesuai dengan data pada suatu sampel. Sementara, forecasting di luar 

sampel berhubungan dengan menentukan bagaimana sebuah model yang 

telah disesuaikan meramalkan nilai-nilai regresan dimasa depan, dengan 

nilai-nilai tertentu dari regresornya. Kriteria-kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Gujarati,2012) : 
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a. Kriteria    

Salah satu ukuran goodness of fit dari sebuah model regresi adalah 

  , dimana dapat sidefinisikan sebagai berikut (Gujarati,2012): 

   
   

   
   

   

   
 

Dimana : 

ESS  : Explained Sum of Square 

TSS : Total Sum of Square 

RSS : Residual Sum of Square  

Nilai dari     berada diantara 0 dan 1. Lebih dekat nilai    dengan 

1, lebih baik kesesuaian modelnya. Akan tetapi, terdapat problem dengan 

    Pertama,    mengukur googness of fit di dalam sampel dalam 

pengertian seberapa dekat sebuah nilai Y dengan aktualnya pada sebuah 

sampel. Tidak ada jaminan bahwa    akan meramalkan observasi-

observasi di luar model dengan baik. Kedua, dalam membandingkan dua 

atau lebih   , variabel dependen harus sama. Ketiga,     tidak dapat 

berkurang ketika lebih banyak variabel ke dalam model. Oleh karena itu, 

terdapat masalah ketika memaksimalkan nilai    hanya dengan 

menambahkan lebih banyak variabel kedalam model. Hal ini mungkin 

akan dapat meningkatkan    , tetapi hal ini juga dapat meningkatkan 

varians dari kesalahan forcasting. 

b. Adjusted     

Adjusted     dapat dilihat memalui perhitungan sebagai berikut 

(Gujarati,2012): 
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    (    )
   

   
 

    dan Adjusted     pada dasarnya keduanya di jadikan sebagai 

kriteria Goodness Of Fit atau pengukuran kesesuain model regresi. Jika 

dalam penambahan variabel bebas dapat meningkatkan nilai dari    ,  

maka sebaliknya penambhan dari variabel bebas tidak menjamin naiknya 

nilai dari Adjusted     karena bisa saja terdapat variabel yang sebenarnya 

memang tidak dapat memberikan kontribusi yang terlalu besar.  

c. Kriteria Informasi Akaike (AIC) 

Penambahan regresor-regresor ke dalam model pada kriteria AIC, 

yang didefinisikan sebagai (Gujarati,2012): 

          
∑  

 

 
       

   

 
 

Dimana k adalah jumlah regresor (termasuk intercept) dan n adalah 

jumlah observasi. Untuk kemudahan matematis, persamaan ditulis sebagai 

berikut : 

       [
  

 
]    [

   

 
] 

Dimana ln AIC = log natural AIC dan 2k/n = faktor hukuman. 

Dalam rumus matematis AIC hanya pada istilah transformasi logaritmanya 

sehingga tidak perlu menambahkan ln sebelum AIC. Seperti rumus diatas, 

AIC memberlakukan hukuman yang lebih keras daripada Ṝ
2 

untuk 

penambahan lebih banyak regresor. Dalam membandingkan dua atau lebih 
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model, model dengan nilai AIC paling rendah merupakan model yang 

lebih disukai. Salah satu keuntungan AIC adalah kriteria ini berguna tidak 

hanya pada kinerja forecasting sebuah regresi di-dalam-sampel, tetapi juga 

di-luar-sampel. AIC juga berguna baik untuk model nested dan non-

nested. Model tersebut juga telah digunakan untuk menentukan panjang 

lag pada model AR(p). 

d. Kriteria Informasi Schwarz (SIC) 

Serupa dengan semangat AIC, SIC didefinisikan sebagai 

(Gujarati,2012): 

         
∑  

 
      

   

 
 

Atau dalam bentuk log: 

       
 

 
      [

   

 
] 

 

Dimana [k/n ln n] adalah faktor hukuman. SIC memberlakukan 

hukuman yang lebih keras dibandingkan AIC, seperti yang jelas terlihat 

dari perbandingan antara persamaan In SIC  dan Persamaan In AIC. 

Seperti AIC, semakin rendah nilai SIC, semakin baik model tersebut. 

Sekali lagi, seperti AIC, SIC dapat digunakan untuk membandingkan 

kinerja forecasting di-dalam-sampel atau di-luar-sampel dari sebuah 

model. 




