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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti mencakup penerimaan pajak 

dan ekspor, impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 

tahun 2000 hingga tahun 2016, penelitian ini dalam lingkup di Indonesia 

karena dengan lingkup seluruh Indonesia memungkinkan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih akurat mengenai pengaruh dari variabel dependent tersebut 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai variabel independent. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang merupakan 

pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai 

status terakhir dari subyek penelitian (Kuncoro, 2013:12). 

Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data 

yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka (Kuncoro, 2013:145). 

Sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian deskriptif kuantitatif yang 

menggunakan skala numerik atau angka kemudian di analisa dengan uji 

hipotesis yang di berikan kalimat keterangan untuk mendeskripsikan data 

kuantitatif.
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dalam 

runtut waktu (times series) yaitu data yang secara kronologis disusun 

menurut waktu pada suatu variabel tertentu (Kuncoro, 2013:145). 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

diterbitkan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013:148). 

Dalam hal ini lembaga yang digunakan untuk mendapatkan sumber data 

dalam penelitian ini adalah kementrian keuangan dan Badan Pusat Statistik 

(BPS). Untuk lebih jelasnya sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah data 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto menurut harga konstan di 

Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi BPS, Data ini 

berupa data sekunder yang diolah dalam periode 2000 – 2016. 

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan 

menggunakan laju pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 

(ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2009:17): 
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 Y = 
PDB1−PDB0

PDB0
 X 100% 

Keterangan:  

Y = Laju pertumbuhan ekonomi 

PDB1 = PDB ADHK pada suatu tahun 

PDB0 = PDB ADHK pada tahun sebelumnya 

b. Penerimaan Pajak 

Data penerimaan pajak yang digunakan merupakan realisasi 

penerimaan pajak keseluruhan di Indonesia dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara (APBN) yang diperoleh dari publikasi kementrian 

keuangan (Kemenkeu) di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh 

dari publikasi kemenkeu, Data ini berupa data sekunder dalam periode 

2000 – 2016. 

c. Ekspor dan Impor  

Data ekspor, impor yang digunakan merupakan ekspor dan impor 

non migas yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) di 

Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi BPS, Data ini 

berupa data sekunder dalam periode 2000 – 2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu 

teknik atau proses untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, 

mempelajari dan mengolah data dari sumber-sumber instansi terkait, 
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misalnya dari hasil penelitian terdahulu, skripsi/thesis, jurnal, buku pustaka, 

dan dokumen – dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data di 

peroleh dari badan pusat statistik (BPS) dan kementrian keuangan yang di 

publikasikan di www.bps.go.id dan www.kemenkeu.go.id. 

E. Definisi Oprasional Variabel Penelitian 

Menurut Kuncoro (2013:11) operasional variabel merupakan pengertian 

dari teori variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga variabel dapat 

diamati dan diukur dengan menentukan hal-hal yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan dari penelitian ini. Variabel – variabel dalam penelitian 

dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (Dependen Variable) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain atau variabel bebas (Independent Variable). Adapun yang menjadi 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi topik utama 

dalam penelitian. Tujuan penelitian untuk memahami variabel terikat, 

menjelaskan variabilitasnya atau dalam memprediksinya. Dalam penelitian 

ini data pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah data PDB yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2000 sampai dengan 2016. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya 

perubahan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang ada 

didalamnya yaitu: 

http://www.bps.go.id/
http://www.kemenkeu.go.id/
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a. Penerimaan Pajak (X1) 

Penerimaan pajak yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

data penerimaan pajak keseluruhan yang terealisasi di dalam APBN 

pada tahun 2000 hingga tahun 2016, data tersebut dituliskan dalam 

bentuk satuan Rupiah (Rp). 

b. Ekspor (X2) 

Ekspor yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data ekspor 

non migas pada tahun 2000 hingga tahun 2016, data tersebut dituliskan 

dalam bentuk satuan US$. 

c. Impor (X3) 

Impor yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data impor non 

migas pada tahun 2000 hingga tahun 2016, data tersebut dituliskan 

dalam bentuk satuan US$. 

F. Metode Analisa Data 

Analisis yang dituliskan dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda, karena penelitian ini meneliti pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent. Sedangkan metode yang digunakan adalah 

metode Ordinari Least Squere (OLS) yang menggunakan data tahun 2000 

hingga tahun 2016. Variabel - variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi tersebut dapat digambarkan dengan fungsi double log Cobb-Douglas 

(Gujarati, 2012:49), sebagai berikut: 
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log(Y) = log β0 + β1 log(X1) + β2 log(X2) + β3 log(X3) + µ 

 

Dimana: 

Y   = Pertumbuhan Ekonomi  

X1   = Penerimaan Pajak  

X2   = Ekspor 

X3   = Impor 

β0, β1,β2,β3  = Koefisien regresi 

µ    = Error term 

G. Teknik Estimasi Regresi Data 

Uji diperlukan untuk mengetahui model regresi yang terestimasi apakah 

cukup baik atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dengan pengukuran 

seberapa dekatnya garis regresi yang terestimasi dengan data (Gujarati, 

2012:101). Pengujian – pengujian statistik dapat dilakukan dengan 

menganalisis berbagai uji diantaranya sebagai berikut: 

1. Uji R2 (coefficient of determination) 

Uji ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar variasi dari 

variabel terikat dapat diterapkan oleh variabel bebas. Apabila R2 = 0, 

artinya variabel terikat tidak dapat diterapkan oleh variabel bebas sama 

sekali. Sementara apabila R2 = 1, artinya vasiasi dari variabel terikat dapat 

diterangkan 100% oleh variabel bebas. Dengan demikian model regresi 
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akan ditentukan oleh R2 yang nilainya antara nol dan satu (Gujarati, 

2012:101). 

𝑅2 = 1 − 
∑ (Ŷ𝑖 − Ȳ)2𝑛

𝑖−1

∑ (𝑌𝑖 − Ȳ)2𝑛
𝑖−1

 

2. Uji t atau t-test (partial test) 

Suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien 

regresi, signifikan atau tidak secara partial (Gujarati, 2012:114). Untuk 

mengetahui signifikan tidaknya koefisien regresi secara partial akan dilihat 

dan dibandingkan antara t-hitung dan t-tabel dengan rumus: 

𝑡 =  
�̂�𝑗 − 𝛽𝑗

𝑠𝑒(�̂�𝑗)
 

Dengan hipotesis yang di uji sebagai berikut: 

H0 : β1  = 0 

H1 : β1  ≠ 0 

3. Uji F atau F-test (over all test) 

Suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien 

regresi signifikan atau tidak secara serentak (Gujarati, 2012:121). Untuk 

mengetahui signifikan tidaknya koefisien regresi secara serentak akan 

dilihat dan membandingkan antara F –hitung denga F-tabel dengan rumus: 

𝐹 =
(𝑅²/ 𝑘)

(1 − 𝑅²)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Dengan hipotesis yang di uji sebagai berikut: 

H0 : β1  = β2  = β3  = 0 

H1 : β1  ≠ β2  ≠ β3  ≠ 0 
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H. Uji Pelanggaran Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji dalam model regresi data times 

series apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak dengan 

membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan Nilai Chi Square, tabel 

Kriteria yang digunakan menerima H0 jika nilai Jarque-Bera < nilai Chi 

Square maka data berdistribusi normal (Gujarati, 2012:125). 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+  

(𝐾 − 3)2

24
] 

Dimana n adalah jumlah pengamatan, S adalah koefisien Skewsess, K 

adalah Koefisien kutosis. Hipotesis yang di uji adalah: 

H0 : error berdistribusi normal 

H1 : error tidak berdistribusi normal 

H0 ditolak jika nilai p-value uji Jurque-Bera lebih besar dari derajad 

kesalahan 5% (0,05). Sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 

2. Uji Stasioneritas 

Uji stasioneritas bertujuan menguji dalam model regresi times 

series, apakah data sudah stasioner atau belum stsioner, dengan melihat 

nilai probabilitas pada tingkat tertentu (Gujarati, 2012:124). Kriteria yang 

digunakan menolak H0 jika nilai probabilitas < α (0,05) pada tingkat level, 

1st difference, 2nd difference.   

H0 : data tidak stasioner 

H1 : data stasioner 
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H0 ditolak jika nilai p-value kecil dari  5% (0,05). Sehingga asumsi 

stasioneritas dapat terpenuhi terpenuhi. 

3. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya 

multikolinieritas sempurna (no perfect multicolinieritas). Ada tiga hal 

yang perlu diterlebih dahulu dalam multikolinieritas. 

Pengujian untuk mendeteksi multikolinieritas dengan cara melihat 

gejala-gejala yang biasa di pakai untuk melihat yang biasa digunakan 

untuk melihat adanya multikolinieritas antara lain dengan menggunakan 

metode Variance Inflation Factor (VIF). VIF dan tolerance dihitung 

berdasarkan nilai koefisien determinasi regresi auxiliary (R2
j) yaitu VIF = 

1/1-R2
j (j = 1, 2 , 3, 4) Rule of thumb  yang biasa digunakan sebagai acuan 

adalah jika VIF > 10, maka terdeteksi adanya multikolinieritas (Gujarati, 

2012:159). 

4. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas adalah kondisi dimana varians gangguan/error 

dari model regresi bersifat tidak konstan. Heterokedastisitas sering terjadi 

pada data cross-section. Selain itu, kesalahan spesifikasi model fungsional 

dan pemilihan variabel independen juga dapat menyebabkan 

heterokedastisitas. 

𝑣𝑎𝑟 (�̂�2) =  
Ʃ 𝑋𝑗

2𝜎𝑗
2

(Ʃ 𝑋𝑗
2)2

 

 



35 
 

 
 

 Masalah heterokedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa uji 

seperti Uji Breusch-pagan, Uji White, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Harvey, 

dan Uji Glejser, sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Glejser (Gujarati, 2012:181). 

5. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data 

time series. Sehingga terdapat saling ketergantungan antara faktor 

pengganggu yang berhubungan dengan observasi yang dipengaruhi oleh 

unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya. Oleh 

karena itu masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data time series , 

meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam data cross sectional 

(Gujarati, 2012:202). 

Uji untuk melihat autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan 

uji Durbin –Watson Test atau dengan menggunakan uji yang lainnya yaitu 

uji Lagrange Multiplier Test  (LM-Test). 

Pada Uji Durbin Watson Test merupakan uji yang paling umum 

digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Statistik Durbin Watsan 

dihitung dengan rumus sebagai berikut Durbin Watsan adalah: 

d =  
∑ (�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ �̂�𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

Untuk first correlation atau AR (1) sebagaimana persamaan: 

(ut = put - 1 + εt), hubungan antar estimator koefisien korelasi AR(1) yaitu  

ṕ dengan d yaitu (d =2(1 - ṕ)) 
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Sehingga, 

-1 ≤ ṕ ≤ 1

0 ≤ d ≤ 4 

ṕ = 0 : DW = 2 

Untuk d  2, tidak akan ada cukup bukti untuk adanya autokorelasi. 

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: 

a. Jika d < dL atau d> 4-dL maka H0 ditolak

b. Jika dU < d < 4 – dU maka gagal tolak H0

c. Jika dL < d < dU atau 4 – dU < d < 4 – dL maka uji Durbin Watson

tidak menghasilkan asil yang akurat (inconclusive).

Tabel 3.1 Skema Kriteria uji Durbin Watson 

Tolak H0 

Korelasi 

Positif 

Inconclusive Gagal Tolak H0 

( Tidak ada 

autokorelasi) 

Inconclusive Tolak H0 

Korelasi 

Negatif 

0 dL dU 4-dU 4-dL 4 

Syarat agar uji Durbin-Watson bersifat sah yaitu: 

a. Ada Intercept pada model regresi

b. Variabel independen non stokastik (fixed)

c. Tidak ada LAG pada variabel independen.


