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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengenai pengaruh tingkat ekspor, impor, nilai tukar rupiah 

dan suku bunga terhadap neraca pembayaran di Indonesia tahun 2000.1-2016.4. 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yaitu ekspor, impor, nilai tukar rupiah, 

suku bunga dan neraca pembayaran. Penelitian ini mengambil lokasi di Indonesia, 

dengan pertimbangan Indonesia merupakan negara berkembang dengan neraca 

pembayaran yang mengalami fluktuatif sehingga menarik untuk diteliti. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian 

dengan mengumpulkan data-data mengenai tingkat ekspor, impor, nilai tukar 

rupiah, suku bunga, neraca pembayaran di Indonesia dari tahun 2000.1 sampai 

dengan 2016.4 kemudian dianalisis dan disimpulkan antara variabel bebas dan 

varibel terikat. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang 

diukur diklasifikasikan dalam suatu skala numberik (Kuncoro,2003:124). 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan pada 

masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003:127). Data dalam penelitian ini 
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merupakan data publikasi Bank Indonesia (BI) dan IMF (Internasional Money 

Fund) mulai tahun 2000.1 sampai 2016.4. 

D. Teknik Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

teknik dokumetasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpuan data dengan 

menyalin atau memfotocopi data yang sudah diterbitkan oleh suatu instansi. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel penelitian yang terdiri dari tiga 

variabel bebas yaitu ekspor, impor, kurs nilai tukar rupiah, suku bunga dan satu 

variabel terikatnya yaitu neraca pembayaran. Definisi dari variabe-variabel tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen, dalam penelitian ini yang termaksud variabel 

dependen adalah neraca pembayaran (Y) yaitu laporan yang mencatat 

transaksi-transaksi antar penduduk suatu negara dengan negara lain. 

Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang maupun 

jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, serta transaksi finansial. 

Data diperoleh dari situs (http://www.bi.go.id) dan 

(http://www.imf.org) yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah 

selama periode 2000.1 – 2016.4. 

2. Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, dalam penelitian ini yang termaksud kedalam varibel 

independen adalah : 

http://www.bi.go.id/
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a. Ekspor (X1) yaitu variabel nilai ekspor barang dan jasa yang 

dikirim ke luar negeri. Ekspor ini diperoleh dari situs 

Internasional Money Fund ( http://www.imf.org) selama 

periode 2000.1–2016.4 yang dinyatakan dengan juta rupiah. 

b. Impor (X2) yaitu variabel nilai impor barang dan jasa yang 

diperoleh dari luar negeri. Impor ini diperoleh dari situs 

Internasional Money Fund ( http://www.imf.org) selama 

periode 2000.1–2016.4 yang dinyatakan dengan juta rupiah. 

c. Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara 

lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah 

yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Data nilai tukar 

yang digunakan,  menggunakan nilai tukar nominal atau nilai tukar 

tengah. Data diperoleh dari situs Internasional Money Fund ( 

http://www.imf.org)  yang dinyatakan dalam satuan rupiah selama 

periode 2000.1 – 2016.4 

d. Suku  Bunga  (interest  rate),  yaitu  variabel  yang  

menggambarkan   suku  bunga  bank  yang berlaku di perbankan 

Indonesia. Suku bunga ini diperoleh dari situs Internasional 

Money Fund ( http://www.imf.org) selama periode 2000.1–

2016.4 yang dinyatakan dengan persentase. 

  

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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F. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan teknik menyederhanakan data dalam bentuk-

bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan 

sehingga dapat menjawab rumusan masalah. 

Dalam menganalisis dan menguji data penelitian, digunakan alat analisis 

yaitu Eviews 9. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini : 

1. Model Analisis 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model of 

expectations. Bentuk model of expectations dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :    

Y* = F(X1, X2, X3, X4 ε) 

Keterangan : 

Y* = Neraca Pembayaran yang diinginkan 

X1 = Ekspor 

X2 = Impor 

X3 = Nilai Tukar rupiah  

X4  = Suku bunga 

ε = tingkat kesalahan / standart error 

 Jika disederhanakan menjadi sebagai berikut : 

 Y* = α + α1 X1 + α2 X2 + α3 X3+ α3 X3 + e  

Y* = Neraca Pembayaran yang diinginkan 
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α = Konstanta 

α1 = Koefisien Regresi 

X1 = Ekspor 

 X2 = Impor 

 X3 = Nilai Tukar Rupiah  

X3 = Suku bunga 

 e  = tingkat kesalahan / standart error 

 Karena bentuk Y* tidak dapat di lapangan maka peneliti menggunakan 

model PAM (Partial Adjustment Model) dengan sebagai berikut : 

Yt – Yt-1 = ρ ( 𝑌𝑡
∗ -  Yt-1 ) 

Yt = ρ 𝑌𝑡
∗ - ρ Yt-1 + Yt-1 

 Maka rumus regresinya sebagai berikut : 

Yt  = ρ (α0 + α1X1 +  α2X2 +  α3X3 + α4X4 + e ) + (1 - ρ ) Yt-1 

Yt  = ρα0 + ρα1X1 + ρα2X2 + ρα3X3 + ρα4X4 +ρ5Yt-1 

Yt  = βo +  β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5Xt-1 + e 

βo = α0ρ   (Konstanta) 

β1 = ρα1 (Ekspor) 

β2 = ρα2 (Impor) 

β3 = ρα3 (Kurs) 

β4 = ρα4 (Suku bunga) 

β5 = 1-ρ (Neraca Pembayaran tahun sebelumnya) 

e  = Tingkat kesalahan/standart error 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik merupakan salah satu langkah penting dalam 

rangka menghindari munculnya regresi linier langsung yang mengakibatkan tidak 

salahnya hasil estimasi. Bahkan ini adalah beberapa pengujian asumsi klasik pada 

model empirik hasil estimasi : 

a) Uji Multikolinearitas 

Multikonearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna ataupun 

pasti, dimana beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. 

Untuk menguji ada tidaknya masalah mutikolinearitas dapat dilakukan dengan 

metode koutsoyiannis (1997) menggunakan coba-coba atau (trial and error) 

dalam memasukkan variabel bebas. Dari hasil coba-coba ini selanjutnya akan 

diklasifikasikan dalam tiga macam : 

1. Suatu variabel bebas dikatakan berguna (useful independent variable) 

2. Suatu variabel bebas dikatakan tidak berguna (superjluos independen 

variabel) 

3. Suatu variabe bebas dikatakan merusak hasil (detrimental independent 

variabel 

b) Uji Autokorelasi 

Kuncoro (2004;90) autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Autokorelasi terjadi apabila diantara 

komponen pengganggu yang berdekatan terjadi korelasi. Autokorelasi adalah  

terjadinya korelasi antara angggota serangkaian observasi berurutan time series. 

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat menggunakan Breusch-Godfrey serial 
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correlation LM test. Dalam uji Breusch-Godfrey serial correlation LM test yang 

digunakan X2 hitung uji LM < dibanding dengan X2 tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa model empirik lolos dari masalah autokorelasi atau tidak 

terjadi autokorelasi. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Kuncoro (2004;96) pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

distribusi probabilitas variabel gangguan tetap sama untuk seluruh pengamatan 

atas variabel bebas. Ringkasannya dikatakan konsistennya jika dalam regresi 

tersebut terjadi homokedastisitas, maka dapat ditunjukkan bahwa estimator OLS 

masih tetap tidak berbias konsisten, tetapi tidak terjadi konsisten lagi dalam 

cuplikan (sampel) yang kecil dibandingkan dengan cuplikan yang besar atau 

memenuhi pesyaratan varian minimum 

 Dimana : 

1. thitung > ttabel maka pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

residual signifikan ( terjadi heteroskedastisitas) 

2. thitung < ttabel maka pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

residual tidak signifikan ( tidak terjadi heteroskedastisitas) 

3. Analisis Statistik 

a) Uji Over All Test  (Uji F) 

Uji F atau uji model secara keseluruhan adalah pengujian terhadap hipotesa 

yang menyatakan ada tidaknya pengaruh secara serentak antara seluruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan 

dengan F-tabel. 
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Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika fhitung > ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata 

lain terdapat hubungan antara variabel terikat dengan variabel 

bebasnya. 

2. Jika fhitung < ftabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan kata 

lain tidak terdapat hubungan antara variabel terikat dengan variabel 

bebasnya. 

b) Uji Individu (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam sebuah model regresi. 

Uji t dilakukan untuk membandingkan antara nilai t statistik dan t tabel 

dengan menggunakan pengujian yang signifikan α = 5 % dengan hipotesis 

 H0 : β1 = β2 dan H1 : β1 ≠ β2 ≠ 0 dan kriteria penilainnya sebagai berikut : 

 Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

 Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika hipotesis nol diterima, berarti variabel bebas yang dianalisis tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika hipotesis nol ditolak 

berarti variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

c) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Dengan memperhatikan koefisien determinasi (R2) yaitu dengan tujuan ingin 

mengetahui sejauh mana hasil regresi yang telah dilakukan antara variabel terikat 

dengan variabel bebasnya. Dengan kata lain (R2) digunakan untuk mengukur 
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besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai (R2) berkisar 

antara 0 dan 1 berarti kecocoka sempurna, jika (R2) bernilai 0 berarti tidak ada 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkat jadi semakin tinggi nilai 

(R2) maka akan semakin baik hasil regresinya. 


