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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan objek penelitian seperti Badan 

Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

(KKP RI), Bank Indonesia (BI), WorldBank, UNComtrade (United Nations 

Commodity Trade Statistics Database), FAO (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations) serta studi kepustakaan melalui pengumpulan data yang 

bersumber dari buku-buku dan literatur.  

Jenis data yang digunakan adalah data deret waktu (time series) dan antar 

individu (cross section). Data deret waktu atau (time series) meliputi data tahunan 

dari periode 2001 sampai dengan tahun 2016 sesuai ketersediaan data. Sedangkan 

untuk data cross section, penelitian ini menggunakan 5 negara tujuan ekspor 

Indonesia dan 2 negara pengekspor lainnya di negara tujuan utama. 

 

3.2 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Alat 

analisis yang digunakan adalah Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk 

melihat daya saing tuna beku dan Analisis Jalur (Path Analysis) untuk melihat 

faktor–faktor yang memengaruhi daya saing ekspor tuna beku Indonesia. 

Pengolahan data dibantu dengan Microsoft Excel 2013 dan SPSS. 
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3.2.1 Analisis RCA (Revealed Comparative Advantage) 

Metode RCA merupakan metode analisis untuk menentukan keunggulan 

komparatif atau daya saing. Kinerja ekspor tuna beku Indonesia ke negara importir 

tuna beku Indonesia merupakan variabel yang diukur dengan menghitung pangsa 

nilai ekspor tuna beku Indonesia terhadap total ekspor ke negara importir tuna beku 

Indonesia yang selanjutnya dibandingkan dengan pangsa nilai ekspor dunia ke 

negara importir tuna beku Indonesia. Sehingga dapat diketahui secara kuantitatif 

kemampuan ataupun ketidakmampuan tuna beku Indonesia bersaing di negara 

importir tuna beku Indonesia. RCA dapat dikembangkan menjadi metode 

pengukuran yang bersifat dinamis dengan memasukkan unsur waktu, sehingga 

dapat menunjukkan perkembangan pangsa relatifnya dari waktu ke waktu. Adapun 

metode perhitungan rumus RCA adalah sebagai berikut: 

𝐑𝐂𝐀 =  
(

𝑿𝒊
𝑿𝒕)

(
𝑾𝒊
𝑾𝒕)

 

Keterangan :     

Xi : Nilai ekspor tuna beku Indonesia ke negara j di tahun t 

Xt : Nilai total produk ekspor Indonesia ke negara j di tahun t   

Wi : Nilai ekspor tuna beku dunia ke negara j di tahun t   

Wt : Nilai total produk ekspor dunia ke negara j di tahun t 

 Jika nilai RCA>1, menyatakan bahwa komoditi tuna beku Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif atau berdaya saing kuat. 
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 Jika nilai RCA<1, menyatakan bahwa komoditi tuna beku Indonesia tidak 

memiliki keunggulan komparatif atau berdaya saing lemah. 

 

3.2.2 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur dikenal dengan path analysis dikembangkan pertama tahun 

1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Sewall Wright. Teknik ini juga dikenal 

sebagai model sebab-akibat (causing modeling). Analisis jalur ialah suatu teknik 

untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika 

variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantungnya tidak hanya secara 

langsung, tetapi juga secara tidak langsung (Robert D. Rutherford, 1993). Analisis 

jalur dapat digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh langsung dari variabel-

variabel bebas (eksogen) terhadap suatu variabel terikat (endogen). Pengaruh-

pengaruh itu tercermin dalam apa yang disebut sebagai koefisien jalur (path 

coefisients) yang sesungguhnya merupakan koefisien regresi yang telah dibakukan. 

Persamaan masing-masing indikator nilai ekspor tuna beku pada analisis jalur 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = PY.X1 + PY.X2 + PY.X3 + PY.X4 + e 

Keterangan : 

P   = Koefisien Path 

Y   = Nilai ekspor tuna beku  

X1   = Kurs Dollar  

X2   = Harga ekspor tuna beku  

X3   = Tingkat Inflasi 
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X4  = Volume ekspor  

e   = error, didapat dari √1 − 𝑅² 

 

A. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, 

apakah variabel X1, X2, X3 dan X4 (kurs dollar, harga, tingkat inflasi dan volume 

ekspor) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (nilai ekspor) secara terpisah 

atau parsial (Ghozali 2011). Pengujian secara parsial menggunakan rumus statistik 

t (uji t). Rumus yang digunakan untuk  statistic uji t adalah sebagai berikut : 

𝐭 𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =  
𝒓√𝒏 − 𝟐

√𝟏 − 𝒓𝟐
 

Keterangan :  

r  = Korelasi parsial yang ditemukan 

n  = Jumlah Sampel  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

H0 : Variabel kurs dollar, harga, tingkat inflasi dan volume ekspor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor tuna beku Indonesia di pasar 

Internasional. 

H1 : Variabel kurs dollar, harga, tingkat inflasi dan volume ekspor berpengaruh 

signifikan terhadap nilai ekspor tuna beku Indonesia di pasar Internasional. 

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011), adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:   
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a) Apabila angka probabilitas signifikani > 0.05 maka Ho diterima dan H1 

ditolak.  

b) Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima 

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011), dengan menggunakan nilai 

ttabel dan thitung, yaitu:   

a) Apabila nilai thitung  <  ttabel maka Ho diterima dan H1 ditolak  

b) Apabila nilai thitung  >  ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima 

 

B. Uji F  

Penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat siginifikansi pengaruh 

variabel-variabel eksogen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

endogen (Ghozali 2011). Pengujian secara serempak menggunakan rumus statistik 

F (uji F). Rumus yang digunakan untuk  statistic uji F adalah sebagai berikut : 

𝐅 𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =  
(𝑹𝟐

𝒌⁄ )

(𝟏 − 𝑹𝟐)
(𝒏 − 𝒌 − 𝟏)⁄

 

Keterangan : 

R2  = Koefisien korelasi ganda 

k  = Jumlah variabel eksogen 

n  = Jumlah sampel 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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H0 : Variabel kurs dollar, harga, tingkat inflasi dan volume ekspor tidak 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap nilai ekspor tuna 

beku Indonesia di pasar Internasional. 

H1 : Variabel kurs dollar, harga, tingkat inflasi dan volume ekspor berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap nilai ekspor tuna beku Indonesia 

di pasar Internasional. 

Menurut Ghozali (2011), Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:  

a) Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.  

b) Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Menurut Ghozali (2011), Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dengan 

menggunakan  Fhitung dan Ftabel, yaitu:  

a) Apabila Fhitung  > Ftabel , maka Ho ditolak dan H1 diterima.  

b) Apabila Fhitung  < Ftabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak 

 

C. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan oleh besarnya 

koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) sampai dengan I (satu). Jika koefisien 

determinasi (R2) sama dengan nol variabel eksogen sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap variabel endogen. Hal tersebut dapat diartikan nilai koefisien determinasi 

semakin mendekati satu, maka variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel 

endogen. 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap 

jumlah variabel eksogen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel eksogen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen ataupun tidak 

berpengaruh. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai Adjusted R Square, sedangkan nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun 

apabila satu variabel eksogen ditambahkan ke dalam model (Ghozali 2011). 

 


