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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

terdiri dari data deret waktu (time series) tahunan dengan periode waktu 5 tahun, 

yaitu dari tahun 2000-2014 sesuai dengan ketersediaan data dan data cross section 

3 negara tujuan dan 2 negara pesaing utama. Jenis data yang diperoleh meliputi 

data nilai ekspor, tingkat inflasi, kurs dollar, GDP perkapita Negara, volume 

ekspor, dan produksi. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari United 

Nations   Commodity and  Trade Database (UN Comtrade), Fisheries Global  

Information System, Food and  Agriculture  Organization (FIGIS, FAO), 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Perikanan 

Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Perdagangan, 

BadanPusat Statistik (BPS) serta berbagai studi kepustakaan yang bersumber dari 

buku-buku dan literatur lain di perpustakaan UMM  yang diakses pada tahun 

2016. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif 

kuantitatif. Ada dua metode analisis yang digunakan yaitu Revealed Comparative 

Advantage (RCA) untuk menganalisis keunggulan komparatif produk perikanan 

Indonesia dan Regresi Linier Berganda untuk mengetahui lebih detail faktor-
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faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap ekspor kepiting Indonesia. 

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap 

pengumpulan data, pengelompokan data berdasarkan negara jenis produk, negara 

importir dan tahun analisis serta tahap pengolahan data dalam model analisis 

menggunakan softwareMicrosoft Excel 2010 dan SPSS. 

3.2.1. Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Daya saing suatu negara diukur dengan metode RCA yakni metode 

analisisuntuk menentukan keunggulan komparatif atau daya saing, dimana ekspor 

kepiting Indonesia ke negara importir kepiting Indonesia merupakan variabel yang 

diukur dengan menghitung pangsa nilai ekspor kepiting Indonesia terhadap total 

ekspor ke negara importir kepiting Indonesia yang selanjutnya dibandingkan 

dengan pangsa nilai ekspor dunia ke negara importir kepiting Indonesia. Adapun 

besarnya RCA dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut: (Balassa 1965) 

 

Keterangan: 

Xij : Nilai ekspor komoditi kepiting Indonesia ke negara importir kepiting 

Indonesia 

Xj: Nilai total ekspor Indonesia ke negara importir kepiting Indonesia 

Xiw: Nilai ekspor komoditi kepiting dunia ke negara importir kepiting Indonesia 

Xw: Nilai total ekspor dunia ke negara importir kepiting Indonesia 
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Ketika suatu negara memiliki RCA >1, maka negara tersebut memiliki 

keunggulan komparatif atau berdaya saing kuat dan spesialisasi pada komoditi 

tersebut. Ketika memiliki RCA<1, negara tersebut tidak memiliki keunggulan 

komparatif atau berdaya saing lemah. Semakin tinggi nilai RCA indeksnya maka 

semakin baik kinerja perdagangan dalam negara tersebut, dan juga sebaliknya. 

3.2.2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Model yang digunakan dalam analisis data adalah model regresi 

linierberganda. Validasi model dilakukan melalui uji-t, uji-F, uji autokorelasi, 

heteroscedastisitas , dan multikolinearitas. 

Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk melihat sejauh mana 

variabel-variabel yang terdapat dalam model dapat menjelaskan variasi yang 

terjadi pada variabel tak bebasnya. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai dengan 

1.Nilai R2 bernilai 1 maka regresi menjelaskan 100 persen variasi dalam Y. Nilai 

R2yang 0 maka regresi tidak menjelaskan variabel dalam Y. Nilai R2 yang besar 

menunjukkan bahwa model yang didapat semakin baik. Nilai R2 dapat dihitung 

dengan persamaan : 

 

Pada penelitian ini, untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi 

permintaan ekspor kepiting Indonesia, faktor yang digunakan adalah nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika, tingkat inflasi dalam negri, GDP perkapita negara 

tujuan, dan harga kepiting. Secara matematis faktor-faktor yang memengaruhi 

permintaan ekspor kepiting Indonesia dapat dituliskan sebagai berikut : 
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Dimana:  

Y  : Nilai Ekspor Kepiting Indonesia (ton) 

:  Koefisien Regresi 

  :  Kurs Dollar 

  : Tingkat Inflasi 

  : GDP perkapita negara tujuan 

  : Harga Kepiting 

e  : unsur gangguan (disturbance) 

 

3.2.3  Kriteria Statistik 

Uji statistik digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang 

digunakan berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependennya. Ada dua 

kriteria uji statistik-F dan uji statistik-t.  

Uji F digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh seluruh variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain 

itu, uji F ini juga untuk mengetahui apakah model penduga yang diajukan sudah 

layak untuk penduga parameter yang ada dalam model. Langkah-langkah analisis 

dalam pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan Hipotesis : 

H0: β1 = β2 = … = βt = 0 dimana t = 1, 2, …, n 

H1: Minimal ada satu βt yang tidak sama dengan 0 
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b. Fhitung =   

Dimana:  

R2  : Koefisien determinasi 

k : Jumlah variabel independen pada model 

n : Jumlah pengamatan 

α  : Taraf nyata 

i   : 1, 2, 3, …, k    

c. Penentuan penerimaan atau penolakan H0 

Fhitung< Ftabel(k)(n-k-1)maka Terima H0 

 Fhitung> Ftabel(k)(n-k-1)maka Tolak H0 

d. Keputusan 

Apabila keputusan yang diperoleh adalah tolak H0 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

nyata terhadap variabel dependennya. Jika sebaliknya yaitu terima H0 

maka variabel independennya secara bersama-sama tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel dependennya. 

 Untuk pengujian hipotesis dari koefisien masing-masing peubah bebas 

dilakukan dengan uji-t. Nilai t-hitung digunakan untuk menguji apakah koefisien 

regresi dari masing-masing variabel independen berpengaruh nyata atau tidak 

terhadap variabel dependennya. Langkah-langkah analisis dalam pengujian 

hipotesis terhadap koefisien regresi adalah: 

a. Perumusan Hipotesis : 

H0: β1 = β2 = … = βt = 0, dimana t = 1, 2, …, n 

H1: βt < 0 atau βt > 0 
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Dari hipotesis tersebut dapat dilihat arti dari pengujian yang dilakukan, 

yaitu berdasarkan data yang tersedia, akan dilakukan pengujian terhadap βt 

(koefisien regresi populasi), apakah sama dengan nol, yang berarti variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, atau tidak sama dengan nol, berarti variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikanterhadap variabel dependen. 

b. Penentuan nilai kritis 

Nilai kritis dapat ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal 

dengan memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel (n) 

yangdigunakan. 

c. Statistik uji yang digunakan dalam uji-t adalah 

thitung =  

Dimana:  

βi  : Nilai koefisien regresi atau parameter variabel 

S(βi)  : Simpangan baku untuk βi 

d. Kriteria uji : 

thitung≤ ttabel α/2 (n-k-1) maka terima H0 

thitung ≥ ttabel α/2 (n-k-1) maka tolak H0 

e. Keputusan 

Apabila keputusan yang diperoleh adalah tolak H0 maka nilai koefisien βi 

tidak sama dengan nol yang menunjukkan bahwa βi adalah nyata atau 

berpengaruh terhadap variabel dependennya. 
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3.2.4. Kesesuaian Uji Ekonometrika 

 Pengujian dengan menggunakan kriteria ekonometrika didasarkan pada 

pelanggaran asumsi yang digunakan dalam metode OLS. Hal yang dapat dilihat 

antara lain adalah autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan 

normalitas. Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Pengujian autokorelasi digunakan 

untuk mengatasi apakah error pada suatu persamaan bersifat independen 

ataudependen. Uji ada tidaknya autokorelasi yang paling banyak digunakan 

adalah uji Durbin-Watson (Uji DW). 

 

 Nilai hitung statistik-d dibandingkan dengan nilai d-tabel, yaitu dengan 

batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Hasil perbandingan akan menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jika d < dL, berarti ada autokorelasi positif. 

2. Jika d > 4 dL, berarti ada autokorelasi negatif. 

3. Jika dL < d < 4-dU, berarti tidak terjadi autokorelasi positif maupun 

negatif. 

4. Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4-dU ≤ d ≤ 4-dL, berarti tidak dapat disimpulkan. 

 Heteroskedastisitas merupakan kondisi yang melanggar asumsi dari regresi 

linear klasik. Heteroskedastisitas menunjukkan nilai varian dari variabel bebas 

yang berbeda, sedangkan asumsi yang dipenuhi adalah mempunyai varian yang 
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sama (konstan) atau homoskedastisitas (Gujarati, 1997). Jika semua variabel 

independen signifikan secara statistik, maka dalam model tersebut terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan heteroskedastisitas 

dalam model regresi adalah dengan mentransformasikan variabel menjadi log. 

Apabila nilai p-value lebih besar dari taraf nyata maka tidak terjadi pelanggaran 

asumsi ini. Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 

mengkorelasikan antara variabel bebas dengan nilai residualnya melalui korelasi 

rank spearmen, logikanya sederhana jika ada korelasi yang signifikan antara nilai 

residual dengan variabel bebas dalam regresi maka secara sistematis terjadi 

heteroskedastisitas. 

Multikolinearitas dapat menyebabkan adanya pelanggaran terhadap asumsi 

OLS. Jika dalam suatu model terdapat multikolinearitas, maka akan diperoleh 

nilai Obs*R-Squared yang tinggi tetapi tidak ada koefisien variabel dugaan yang 

signifikan. Multikolinearitas dapat diuji keberadaannya dengan melihat correation 

matrix. Multikolinearitas dideteksi dengan melihat koefisien korelasi antar 

variabel bebas. Jika korelasinya kurang dari 0,8 (rule of thumbs 0,8) maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas (Gujarati, 1997). Cara lain yang 

biasa digunakan adalah dengan faktor inflasi ragam (Variance Inflation Factor) 

atau VIF. Apabila nilai VIF < 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas. Ada 

banyak cara untuk menanggulangi masalah multikolinearitas seperti: 

1. mengeluarkan satu atau lebih variabel yang memiliki nilai korelasi 

sederhana yang relatif tinggi (misalnya > |0,8|) 
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2. menambah data pengamatan 

3. melakukan transformasi variabel yaitu menganalisa ulang model regresi 

yang sama, tetapi dengan variabel-variabel yang telah ditransformasikan, 

sehingga diharapkan multikolinearitas dapat diatasi.  

 Cara lainnya dengan menggunakan regresi gulud (ridge regression), regresi 

kuadrat terkecil parsial (partial leastsquare), dan regresi komponen utama 

(principal component regression). 

  


