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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di Indonesia, pemilihan lokasi atas dasar 

pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang serta dalam kurun 

waktu sepuluh tahun terakhir nilai tukar rupiah cenderung mengalami depresiasi. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian yang sifatnya memberikan gambaran tentang pengaruh BI Rate, jumlah 

uang beredar dan cadangan devisa terhadap nilai tukar rupiah terhadap Dolar 

Amerika Serikat tahun 2007-2016. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Terikat 

 Nilai tukar (kurs) adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu 

merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut, 

perbandingan nilai inilah yang disebut dengan kurs (exchange rate). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan kurs tengah rupiah terhadap 

Dolar Amerika Serikat selama tahun 2007-2016. Data diperoleh dari publikasi Bank 

Indonesia dalam satuan Rp/US$. 

2. Variabel Bebas 

a. BI Rate (X1) 

 Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI Rate. BI 

Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan 
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moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Indonesia Rate 

periode 2007-2016 dalam satuan persen. 

b. Jumlah Uang Beredar (X2) 

 Uang beredar dalam arti sempit disebut M1 dan dalam arti luas disebut 

M2. M1 terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral, 

sedangkan M2 terdiri M1, uang kuasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh 

sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka 

waktu sampai dengan satu tahun. Jumlah uang beredar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jumlah uang beredar M2 diperoleh dari Bank Indonesia 

periode 2007-2016 dalam satuan milyar. 

c. Cadangan Devisa (X3) 

 Cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan transaksi luar negeri. Data yang 

digunakan adalah data bulanan cadangan devisa selama tahun 2007-2016 

diperoleh dari Bank Indonesia dalam Milyar US$. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series. 

Pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari 

publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang diterbitkan oleh 

Bank Indonesia BI dari tahun 2007-2016. Data-data yang didapat meliputi data BI 

Rate, jumlah uang beredar, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar 

Amerika Serikat yang akan dijadikan basis untuk melakukan perhitungan dalam 
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penelitian ini. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi 

eviews 9.0. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui dokumentasi 

yaitu diperoleh dari Bank Indonesia. Periode data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah dari tahun 2007-2016. 

F. Teknis Analisis Data 

 Penelitian ini menganalisis BI Rate, jumlah uang beredar, cadangan devisa, 

dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan Error 

Correction Model (ECM) yakni teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan 

jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang (Nachrowi, 2006:370). 

Dalam menggunakan model pendekatan ECM, terdapat beberapa asumsi yang 

harus dipenuhi sebagai berikut: 

1. Uji Akar Unit (Unit Root Test)  

 Uji akar unit ini dilakukan untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari 

model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Uji ini 

merupakan pengujian yang sangat populer, dan dikenalkan oleh David Dickey dan 

Wayne Fuller. 

Kriteria uji akar unit untuk hipotesis sebagai berikut : 

Ho : 𝛿 = 0 artinya 𝑌𝑡 tidak stasioner 

H1 : 𝛿 ≠0 artinya 𝑌𝑡 stasioner 

2. Uji Derajat Integrasi 
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 Uji derajat integrasi dilakukan apabila data tidak statisioner pada waktu 

uji kestasioneran. Uji derajat integrasi dimaksudkan untuk menegtahui pada 

derajat berapakah data akan statisioner. Dalam kasus di mana data yang 

digunakan tidak statisioner. Granger dan Newbold (Nachrowi, 2006:364) 

berpendapat bahwa regresi yang menggunakan data tersebut baiasanya 

memepunyai R2 yang relatif tinggi namun memiliki statistik durbin watson 

yang rendah. Ini memberikan indikasi bahwa regresi yang dihasilkan adalah 

regresi lancung. Secara umum apabila suatu data memerlukan deferensiasi 

samapai ke d, maka dapat dinyatakan sebagai I (d). 

3. Uji Kointegrasi 

 Data yang berkointegrasi menunjukkan bahwa data memiliki keseimbangan 

jangka panjang. Kointegrasi dapat diuji dengan membuat residual dari persamaaan 

regresi di bawah ini: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝑒𝑡 

dimana Yt = kurs, X1 = BI Rate (BR), X2 = jumlah uang beredar(JUB), X3 = 

cadangan devisa (CD), βo = intersep,  β1, β2, β3 = koefisien, e = error 

 Jika data variabel independen dan dependen mengandung unsur akar unit atau 

dengan kata lain tidak stasioner, namun model residual diatas memiliki 

kemungkinan stasioner (Nachrowi, 2006:366). Model kointegrasi dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

𝑒𝑡 =  𝑌𝑡 − 𝛽0 −  𝛽1𝑋1𝑡 − 𝛽2𝑋2𝑡 − 𝛽3𝑋3𝑡 
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 Residual atau 𝑒𝑡 dianalisis dengan menggunakan uji akar unit dan 

diasumsikan memiliki hasil yang statisioner pada tingkat level sehingga dapat 

dikatakan antar variabel saling berkointegrasi. 

4. Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Mechanism) 

 Variabel-variabel yang terkointegrasi artinya mempunyai hubungan atau 

keseimbangan jangka panjang, namun belum tentu memiliki keseimbangan jangka 

pendek. Persamaan 𝑒𝑡 =  𝑌𝑡 − 𝛽0 −  𝛽1𝑋1𝑡 − 𝛽2𝑋2𝑡 − 𝛽3𝑋3𝑡 dapat disebut dengan 

kesalahan keseimbangan (equilibrium error). Teknik untuk mengoreksi 

ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang 

disebut dengan Error Correction Mechanism (ECM). Model ECM untuk melihat 

hubungan variabel Yt dan X adalah sebagai berikut : 

∆𝑌𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1∆𝑋1𝑡 + 𝛼2∆𝑋2𝑡 + 𝛼3∆𝑋3 + 𝛼4𝑢𝑡−1 + 𝑒𝑡 

dimana ∆𝑌𝑡= Kurst - Kurst-1, ∆𝑋1𝑡= BRt – BRt-1, ∆𝑋2𝑡= JUBt – JUBt-1, ∆𝑋3𝑡= CDt – 

CDt-1, 𝑢𝑡−1= error kointegrasi lag 1, 𝑒𝑡= error term 

ut-1 adalah error kointegrasi lag 1, secara matematis dituliskan : 

𝑢𝑡−1 =  𝑌𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋1𝑡−1 − 𝛽2𝑋2𝑡−1 −  𝛽3𝑋3𝑡−1 

 Pada ECM dapat dilihat bahwa ∆𝑋1 , ∆𝑋2, ∆𝑋3 terhadap  ∆𝑌𝑡 dalam jangka 

panjang akan diseimbangkan oleh error sebelumnya. Nilai absolut 𝛼4 menentukan 

sebearapa cepat keseimbangan bisa tercapai kembali bila didapat penyimpangan 

(Nachrowi, 2006:370). 

5. Uji Asumsi Klasik 

 Agar model regresi yang diajukan menunjukkan persamaan hubungan yang 

valid atau Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) model tersebut harus memenuhi 
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asumsi-asumsi dasar klasik Ordinary Least Square (OLS). Asumsi- asumsi tersebut 

adalah :  

a. Error term berdistribusi normal; 

b. Tidak terdapat autokorelasi (adanya hubungan antara residual observasi); 

c. Tidak terjadi multikolinieritas (adanya hubungan antara variabel bebas);  

d. Tidak ada heteroskedastisitas (adanya varian yang tidak konstan dari variabel 

penggangu). 

Oleh karena itu pengujian asumsi klasik perlu dilakukan (Gujarati, 1978:153). 

Uji Asumsi Klasik tersebut meliputi: 

a. Uji Normalitas 

 Menurut Ajija,dkk (2011:42) uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu (error term) dari 

regresi mempunyai distribusi yang normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas yang 

umum digunakan adalah Uji Jarque-Berra (JB test). Pengujian hipotesis 

normalitas : 

Ho = error term terdistribusi normal 

H1 = error term tidak terdistribusi normal 

dengan kriteria : jika p-value < α, maka Ho ditolak. 

b. Uji Multikolinieritas 

  Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau 

pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model 

regresi. Untuk mendekteksi adanya multikolinieritas atau tidak dapat 



40 

 

menggunakan metode koefisien determinasi auxiliary dan Variance Inflation 

Factors (VIF). Sebagai acuan adalah jika nilai VIF > 10 maka terdeteksi 

adanya multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ajija, dkk (2011:38) heteroskedastisitas merupakan keadaan 

dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak 

memiliki varians yang sama. Pengujian hipotesis heteroskedastisitas : 

Ho  = tidak ada heteroskedastisitas 

H1 = ada heteroskedastisitas 

dengan kriteria pengujian : p-value Obs *R-squared > α = 0,05, maka Ho 

diterima. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi diantara anggota observasi 

yang diurutkan menurut ruang dan waktu. Untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi digunakan uji Durbin Watson.  

Dalam uji Durbin Watson terdapat dua titik kritis yang digunakan, yaitu 

Upper critical value (du) dan Lower critical value (dL). Kriteria deteksi 

autokorelasi dengan statistik uji Durbin-Watson yaitu: 

1) Jika d>dL atau d > 4-dL maka Ho di tolak 

2) Jika dU < d < 4-dU maka Ho diterima 
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3) Jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL, maka uji durbin-Watson tidak 

menghasilkan hasil yang akurat (inconclusive). 

Gambar 3.1 Kriteria Uji Durbin Watson 

6. Pengujian Statistika 

 Untuk menguji kebenaran model regresi diperlukan pengujian statistik 

diantaranya: 

a.  Uji t-statistik (Uji Parsial) 

 Uji t-statistik dilakukan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas 

secara individu memberikan pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

Hipotesis 1 

Ho : BI Rate diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar 

rupiah/US$ dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

H1 : BI Rate diduga berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah/US$ 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Hipotesis 2 

Ho : Jumlah uang beredar diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

tukar rupiah/US$ dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

0 dL

L 
dU 4-dU 4-dL 4 

Terima H0 Tolak  H0 Terima H1 Inconclusive Inconclusive 
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H1 : Jumlah uang beredar diduga berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar 

rupiah/US$ dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Hipotesis 3 

Ho : Cadangan devisa diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

tukar rupiah/US$ dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

H1 : Cadangan devisa diduga berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar 

rupiah/US$ dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Kriteria uji t-statistik, H1 diterima dan Ho ditolak jika nilai t-statistik 

lebih besar dari nilai t-tabel atau nilai p-value < α = 5% dan sebaliknya. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F (Uji Simultan) dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua 

variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian ini secara keseluruhan 

dilakukan untuk mengetahui apakah semua koefisien regresi berbeda dengan 

nol atau model diterima. Hipotesis yang diakukan yaitu: 

H0 : α1 = α2 = α3 = 0, artinya seluruh variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

H1 : α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ 0, artinya minimal satu variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian : Jika probabilitas F hitung ≤ α = 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. 
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c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

terikat amat terbatas (Ajija,dkk, 2011:34). 




