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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif asosiatif yang 

merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain terkait dengan 

topik penelitian (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan, 

rumusan masalah deskriptif yang digunakan dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai pengaruh investasi, suku bunga BI 

rate dan nilai tukar terhadap inflasi. 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang dapat dijadikan 

sebuah topik yang menarik dan pantas digunakan dalam sebuah penelitian 

(Arikunto, 2010:161). Dalam penelitian ini vaiabel yang digunakan terdiri dari 

tiga (3) macam variabel, yaitu Investasi, Suku bunga BI rate dan Nilai tukar. 

Variabel-variabel tersebut kemudian dibagi menjadi dua (2) yaitu: 

1. Variabel Dependen merupakan variabel yang terikat oleh variabel lain dan 

dapat dipengaruhi oleh variabel lain (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam 

penelitian ini variabel dependen adalah Inflasi yang merupakan keadaan 

dimana terjadi peningkatan harga umum secara terus menerus. Variabel 

Inflasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk persen. Penghimpunan 
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data melalui postingan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang telah 

diolah.   

2. Variabel Independen merupakan variabel bebas yang mana tidak terikat 

dengan variabel lain dan berpengaruh terhadap variabel lain (Ulum dan 

Juanda, 2016).  Dalam penelitian yang dilakukan, variabel independennya 

adalah:  

a. Investasi adalah sejumlah dana dari investor atau pengusaha yang 

ditanamkan atau guna membiayai kegiatan produksi yang ada di 

Indonesia. Dalam penelitian ini investasi yang digunakan adalah 

investasi total yang dilakukan oleh investor asing dan investor domestik 

meliputi Penanaman Modal Asing (PMDN) dan Penananman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1998-2016 yang dinyatakan dalam 

Miliar Rupiah.  

b. Suku Bunga BI rate adalah suku bunga kebijakan yang dirancang oleh 

Bank Indonesia untuk dirumuskan kepada publik sebagai suku bunga 

kebijakan dalam menentukan bunga pinjaman maupun bunga simpanan 

bank atau lembaga keuangan lainnya. Data tingkat suku bunga yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan suku bunga BI rate dalam 

bentuk persen pada periode 1998-2016. Data tersebut diperoleh dari 

halaman website Bank Indonesia.  

c. Nilai Tukar adalah perbandingaan antara nilai mata uang negara satu 

dengan negara yang lainnya yang tergabung pada perdagangan 
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internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

tukar nominal yang merupakan harga relatif dari mata uang dua negara 

yaitu nilai tukar Dollar AS terhadap nilai tukar Rupiah pada tahun 1998-

2016 dalam satuan Rupiah.  

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasi oleh 

Bank Indonesia (BI), website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber lain 

yang relevan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui suatu 

sumber yang dirujuk dengan menunjukan data yang relevan sehingga dapat 

menggambarkan keadaan waktu tertentu. Data yang digunakan merupakan data 

time series yaitu data tahunan pada periode 1997 sampai 2016.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Menurut jenisnya, data yang terdapat pada penelitian ini merupakan jenis 

data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dipaparkan dalam 

bentuk angka-angka untuk kemudian diolah (Teguh, 2014). Pada penelitian ini 

menggunakan data waktu yang runtut (time series) yaitu data yang diperoleh dari 

sejumlah periode waktu tertentu dalamsuatu objek dengan tujuan 

menggambarkan pergerakan objek penelitian (Sofyan dan Siregar, 2014). Dalam 

penelitian ini keseluruhan data yang diperoleh bersifat sekunder. Menurut 

Kuncoro (2009), data sekunder merupakan perolehan data yang diambil melalui 

berbagai pihak dengan ijin merilis atau mengeluarkan dan mempublikasi data 

tersebut serta lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk kemudian di 
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publikasi kepada publik yang ingin mengetahui atau dapat menggunakan data 

tersebut sebagai data yang relevan.  

Metode untuk memperoleh data dalam penelitian ini bersifat dokumentasi. 

Dalam motede dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencari data berupa 

majalah, surat kabar, notulen rapat, catatan, transkrip, buku, prasasti, legger, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini metode 

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data investasi, suku bunga BI rate 

dan nilai tukar   

E. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Regresi Liniear Berganda  

 Analisis data dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Berganda sebagai 

alat ekonometrika perhitungannya serta digunakan juga metode analisis 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karateristik dari sebuah sampel 

ataupun populasi yang teramati dan dapat digambarkan lewat tabel dan gambar 

sehingga dapat memberikan informasi yang baik yang pada akhirnya digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Adapun bentuk persamaan regresi liniear berganda yang digunakan dapat 

dirumuskan: 

Log(Y) =                                       

Dimana: 

Y  = Inflasi  
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   = Konstanta  

           = Koefisien Regresi  

X1 = Investasi  

X2 = Suku Bunga BI Rate  

X3 = Nilai Tukar  

e   = Term eror (Kesalahan pengganggu) 

2. Uji Statistik  

a. Uji t  

Digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial, pengujian ini 

dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan atau keberartian setiap variabel 

bebas terhadap variabel terkatnya dalam sebuah model regresi. Uji t menguji 

apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dimana untuk ketentuan pada uji t 

ini adalah sebagai berikut: 

Untuk pengaruh variabel Investasi, Suku bunga dan Nilai tukar berpengaruh 

positf terhadap Inflasi di Indonesia; maka 

Ho = 0 ; berarti tidak ada pengarh yang berarti dari variabel  

bebas terhadap variabel terikat  

H1 ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas  

terhadap variabel terikat. 
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Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, 

maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hit dengan t tabel 

jika: t hit > t tabel ; maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti  bahwa 

variabel bebas (X1, X2 dan X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap 

variabel terikat (Inflasi) adalah signifikan. t hit < t tabel ; maka Ho diterima dan 

H1 ditolak, berarti pengaruh variabel bebas (X1, X2 dan X3) secara parsial 

terhadap variabel terikat (Inflasi) adalah tidak signifikan. 

b. Uji F  

 Uji yang dilakukan untuk membuktikan keberadaan yang berpengaruh atau 

berarti dari variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel 

terikatnya dalam sebuah analisis regresi. Hipotesis yang di uji sebagai berikut: 

Ho = 0 ; variabel – variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap  

variabel terikat. 

Ho = 0 ; berarti ada pengaruh secara serentak anatara semua variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan kriteria : 

Apabila F hit > F tabel ; maka Ho dan H1 diterima, berarti pengaruh variabel 

bebas (X1, X2 dan X3) secara serentak terhadap variabel terikat (Inflasi) adalah 

signifikan. 
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Apabila F hit < F tabel ; maka Ho iterima dan H1 ditolak, maka pengaruh 

variabel bebas (X1, X2 dan X3) secara serentak terhadap variabel terikat 

(Inflasi) adalah tidak signifikan. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan 

struktural yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah error term mendekati 

distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Jarque-berra. Hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ho = tidak terjadi normalitas  

H1  = terjadi normalitas  

Jika nilai probabilitas statistik uji Jarque-berra lebih besar daripada    0,05 

maka terjadi normalitas sehingga Ho ditolak. 

b. Uji Multiolinearitas 

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk 

menguji adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk menguji 

multikoliniearitas dapat dilakukan dengan melakukan Uji kemudian melihat nilai 
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koefisien korelasi berpasangan diantara dua regresor. Data dapat dikatakan tidak 

terjadi multikoliniearitas apabila koefisien korelasi terhadap nilai kurang dari 0,8 

c. Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heteroskedastisistas merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk 

menguji adanya persamaan varians dari resudial antara masing-masing observasi. 

Model regresi dikatakan baik adalah yang homoskedastisitas dan bukan 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diketahui dengan melihat residual plot 

dalam model regresi. Dengan asumsi heteroskedastisitas timbul karena koefisien 

model regresi pada variabel bebas secara signifikan berbeda dengan nol. 

Pengujian lain dilakukan untuk mendeteksi adanya persamaan varian dari 

residual antar variabel adalah pengujian secara statistik yaitu uji White 

Heteroscedasticity dengan ketentuan jika nilai Obs*R-squared > 0,05 maka 

model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi merupakan serangkaian pengujian untuk mengetahui 

apakah dalam suatu model regresi linier terdapat residual yang tidak bebas antar 

satu observasi dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian dapat 

menunjukan sebuah kondisi pada saat itu disebabkan atau dipengaruhi oleh 

kondisi sebelumnya dengan kata lain autokorelasi terdapat pada data time series. 

Pengujian dengan data time series yang baik dapat diketahui apabila tidak terjadi 

autokorelasi. Untuk mengetahui  autokorelasi, maka dapat digunakan pengujian 

menggunakan model Durbin-Watson. Pengujian statistik secara regresi 
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menggunakan Durbin-Watson dapat dilakukan dengan membandingkan angka 

pada Durbin-Watson dengan angka pada tabel derajat kebebasan (N-k) dan 

menentukan tingkat signifikasi hasil uji. Angka durbin watson dalam tabel 

menunjukan nilai distribusi antar batas bahwa (dL) dan batas atas (dU) (Gujarati, 

2004: 442). 


