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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mengambil dari 10 macam produk ekspor unggulan 

di Indonesia, tentang produk-produk yang telah bersaing dalam 

pengelompokan sektor unggulan menurut data dari Disprindag. Dan Kurs 

tukar ,  menurut data dari BI pada tahun 2013-2016 di Indonesia. 

B.  Jenis  Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data-data numerik (berupa 

angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu. Jenis penelitian ini 

sifatnya memberikan gambaran secara umum tentang  Pertumbuhan,Daya 

Saing Ekspor komoditi unggul Indonesia dan juga pengaruh Kurs Tukar 

terhadap Ekspor komoditi unggul di Indonesia. 

C.  Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data skunder.Adapun data yang 

digunakan dalam  penelitian  ini  adalah meliputi data ekspor 10 komodi di 

dunia dan Indonesia,dan data Kurs Tukar dan . Data sekunder yang 

diambil meliputi data deret waktu (time series data) untuk kurun waktu 

tahun 2013 – 2016 serta data deret lintang (cross section data) yang 

meliputi  15 Komoditi ekspor di Indonesia. Sumber data diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia,ITC,Kemendag dan BI. 
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D.  Pengumpulan Data 

  Metode yang digunakan dalam  pengumpulan  data  adalah  

melalui dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia,ITC,Kemendag dan BI. Periode data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2013 - 2016. Sebagai 

pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar serta membuka 

situs website internet yang terkait dengan masalah Ekspor Komoditi yang 

menjadi bahan kajian dalam peneltian ini. 

E. Definisi Oprasional Variable 

  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (variabel 

independent) adalah Kurs Tukar dan  terhadap Ekspor Komoditi unggul  

(variabel dependent). Berdasarkan pada pokok permasalahan dan hipotesis 

yang akan diuiji maka definisi operasional untuk masing-masing variabel 

terikat (variabel dependen)  dan variabel bebas (variabel independent) 

adalah sebagai berikut : 

1. Variable Terikat (Y) 

a) Ekspor Komoditi Unggul (Y) 

Pada 10ekspor  komoditi unggulan Indonesia meliputi tekstil dan 

produk tekstil (TPT) elektronik, karet dan produk karet, sawit dan 

produk sawit, produkhasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, 

kopi , dan menambah 5 ekspor komoditi seperti Kapas, Produk 

Kimia, Besi Baja, Perhiasan Permata, dan Bahan Mineral, satuan 



27 
 

 
 

yang digunakan adalah juta dollar ($) dengan Kurun waktu yang 

digunakan dari tahun 2013-2016. 

2. Variable Bebas (X) 

a) Kurs Tukar (X1) 

Kurs Tukar adalah perbandingan nilai atau harga mata uang luar 

negeri dalam satuan harga mata uang domestik.Indikator yang 

digunakan dalam  penelitian ini  menggunakan kurs nominal 

dengan menggunkan satuan rupiah per dollar (IDR/$). 

F.  Metode Analisis Data 

1. Analisis Pertumbuhan Ekspor 

  Analisis pertumbuhan ekspor bertujuan untuk mengetahui trend 

perkembangan ekspor diIndonesia pada periode waktu tertentu,adapun 

rumus analisis pertumbuhan yang digunakan sebagai berikut :  

       
          

       
         

 Dimana Δ                     

 X  = Ekspor h tahun/periode t 

 X₍ ₋₁₎ = Ekspor tahun sebelumnya  

2. Revealed Comperative Advantage (RCA) 

   Salah satu indikator yang dapat menunjukan perubahan 

keunggulan komperatif atau tingkat daya saing ekspor suatu produk dari 

suatu negara terhadap dunia tersebut revealed comperative advantage 

index (RCA). Indeks dapat didefinisikan sebagai berikut, jika pangsa pasar 

ekspor suatu (atau sekelompok) komoditi di dalam total ekspor manufaktur 
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dari suatu negara lebih besar dibandingkan pangsa ekspor komoditi di 

dalam ekspor 10 komoditi unggulan Indonesia dari suatu negara lebih 

besar dibandingkan pangsa ekspor komoditi yang sama didalam total 

ekspor manufaktur dunia, diharapkan negara tersebut memiliki keunggulan 

komperatif dalam produksi dan ekspor komoditi tersebut. 

 Perumusan umum RCA adalah sebagai berikut : 

  C  = 

   
  ⁄

   
  ⁄

                  (1) 

Yang Mana : 

C= Angka RCA 

Xij= Nilai Ekspor Komoditi i negara j; 

Xj=Nilai ekspor total negara j; 

Xiw=Nilai ekspor komoditas i dunia; dan 

Xw=Nilai ekspor total dunia 

  Persamaan (1) dapat pula diubah untuk menunjukan bahwa indeks 

RCA mengacu pada pangsa pasar dunia relatif. Pangsa negara j untuk 

komoditas i dinormalisasikan (normalized) oleh pangsa negara j dalam 

ekspor total dunia sehingga menjadi sebagai berikut: 

C =

   
   ⁄

  
  ⁄

                    (2) 

  Nilai indeks yang lebih besar dari satu menunjukan bahwa pangsa 

komoditas i didalam ekspor negara j lebih besar dari pangsa rata-rata dari 
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komoditas yang bersangkutan dalam ekspor semua negara (dunia). 

Artinya, negara j relatif lebih berspesialisasi dikelompok komoditas yang 

bersangkutan.Kebalikannya berlaku untuk nilai indek yang lebih kecil 

dari satu. 

  RCA dapat dikembangkan menjadi suatu motode pengukuran yang 

bersifat dinamis dengan memasukn unsur waktu,sehingga dapat 

menunjukan perkembangan pangsa relatifnya dari waktu ke waktu. 

Dengan membandingkan angka RCA antara dua waktu,maka diperoleh 

indeks RCA. Jika nila indeks RCA dari suatu negara untuk komoditas 

tertentu lebih besar dari satu, berarti negara yang bersangkutan 

mempunyai keunggulan komperatif diatas rata-rata dunia dalam 

komoditas tersebut. Sebaliknya, bila lebih kecil dari 1berarti keunggulan 

komperatifnya untuk komoditas tersebut rendah atau dibawah rata-rata 

dunia. (Haris Munandar dan Faisal Basri,2010) 

3. Analisis Metode Regresi Data Panel 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data panel. Data panel atau pooled data adalah data yang 

diperoleh dengan menggabungkan atau mengkombinasikan antara data 

time series dan data cross section. Data times series dalam penelitian ini 

adalah data tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, sedangkan data cross 

section dalam penelitian ini adalah data dari 15 komoditi ekspor 

Indonesia. 
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Menurut (Widarjono, 2007) metode regresi data panel memiliki 

beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data time series atau cross 

section, yaitu : 

a. Data panel merupakan gabungan dua data time series dan cross section 

yang mampu menyediakan data lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degrre of freedom yang lebih besar. 

b. Menggabugkan informasi dari data time series dan cross section 

mampu mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah 

penghilangan variabel (ommited variabel) 

Menurut Gujarati dalam (Daryanto, 2014) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan data panel yaitu : 

a. Dengan mengkombinasikan time series dan cross section.Data panel 

 memberikan data yang lebih informatif lebih variatif, dan mengurangi 

 kolinearitas antar variabel, derajat kebebasan yang lebih banyak, dan 

 efisiensi yang lebih besar. 

b. Dengan mempelajari bentuk cross section berulang-ulang dari 

observasi,  data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika 

perubahan. 

c. Data panel berinteraksi lebih baik dan mengukur efek-efek yang tidak 

 dapat diobservasi dalam cross section murni maupun data time series 

 murni. 

d. Data panel memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang 

lebih  rumit. 
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e. Dengan membuat data tersedia dalam jumlah lebih banyak, maka data 

panel dapat meminimumkan bias yang dapat terjadi bila kita 

menggregatkan individu ke dalam agregat yang luas. 

f. Secara garis besar data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan 

 berbagai cara yang mungkin tidak terjadi jika hanya menggunakan time 

 series dan cross section. 

g. Data panel tidak membutuhkan uji ekonometrika karena uji ekonometrika 

 dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan 

 sudah memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

Analisis Regresi Data Panel merupakan gabungan dari data time 

series dan cross section, maka model analisis regresi data panel dapat ditulis 

dengan persamaan sebagai berikut : 

                

 Keterangan : 

 Yit = Ekspor Komoditi Unggul 

    = Konstanta 

     = Koefisien regresi dari variabel independen 

    = Kurs Tukar 

            =Term of error 

Ada tiga teknik yang digunakan dalam mengestimasi regresi data 

panel, yaitu : 
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1. Common Effect 

Teknik yang digunakan hanya dengan mengkombinasikan data time 

series dan cross section. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut 

maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. 

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi maupun waktu. 

Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai 

rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena 

karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat 

berbeda. 

2. Fixed Effect 

Metode yang digunakan dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep. Diasumsikan bahwa koefisien regresi 

(slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Namun intersepnya berbeda 

antar perusahaan namun sama antar waktu (time invariant). Akan tetapi 

moted ini memiliki kelemahan yang mengakibatkan berkurangnya derajat 

kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi 

parameter. 

3. Random Effect 

Teknik yang digunakan dalam metode ini yaitu dengan menambahkan 

variabel gangguan (error terms) yang mungkin saja akan muncul pada 

hubungan antar waktu dan antar kabupaten/kota. Metode OLS tidak dapat 

digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat 

untuk menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). 
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4. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data 

panel harus melalui tiga uji yaitu : 

1. Uji Chow 

Uji F statistik merupakan uji perbedaan dua regresi. Dalam hal ini regresi 

data panel dengan asumsi intersep dan slope sama (common effect). Uji F 

statistik ini dilakukan dengan membandingkan residual sum of squares (RSS) 

dari kedua hasil regresi tersebut. 

Rumus :  

   
(         )  

(    ) (   )
 

Keterangan : 

F = F hitung dibanding F tabel 

     = Residual sum of squares, teknik tanpa variabel dummy    

                (common effect) 

     = Residual sum of squares, teknik dengan variabrl dummy  

              (fixed effect) 

M  = Numenator (jumlah restriksi atau pembatasan dalam  

            model common effect atau jumlah kelompok individu  

            dikurangi 1) 

n = jumlah sampel (observasi) 

k = jumlah parameter dalam model fixed effect 
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(n-k = denumerator 

 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H₀  = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

Ha  = Fixed Effect 

Ketentuan : 

a. Apabila ≥ , maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa 

model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 

b. Apabila ≤ , maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa  

model OLS tanpa variabel dummy (dummy Effect) merupakan 

model yang tepat. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect 

lebih baik dari metode OLS (Common Effect). 

Rumus : 

            ( q)    q  

Keterangan : 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu: 

H₀  = Random Effect 

Ha  = Fixed Effect 

Ketentuan : 

a. Apabila Hausman hitung ≥ Tabel chi squere, maka Ha diterima, berarti    

 bahwa model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 
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b. Apabila Hausman hitung ≤ Tabel chi squere, maka H₀ diterima dan Ha 

ditolak, berarti bahwa Random Effect merupakan model yang tepat. Uji 

hausman test ini sangat kompleks sehingga untuk menghitung digunakan 

alat bantu program Eviews 7. 

5.     Pengujian dengan Uji Statistik 

Untuk menguji hipotesa yang digunakan, penguji menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dihasilkan 

dengan cara memasukkan input data variabel kedalam fungsi regresi. 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan, yaitu: 

1. Uji Statistik t 

Untuk mengetahui tingkat signifikan regresi secara parsial dapat 

diuji dengan t hitung. 

Rumus :  

         
 

  
 

Keterangan : 

b = Bobot regresi 

Sb = Standart deviaso dari variabel bebas 

  Dalam hal ini regresi dapat di uji dengan taraf signifikan 5% dan 

taraf kepercayaan 95% dengan penduga ada tidaknya penyimpangan 

yang terjadi dengan hipotesa sebagai berikut : 

H₀ ; β = 0, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara Kurs tukar  

dan  terhadap Ekspor komoditi unggul di Indonesia. 
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Ha ; β≠ 0, berarti ada pengaruh secara parsial antara Kurs tukar dan  

terhadap Ekspor komoditi unggul di Indonesia. 

 

Sedangkan uji t mempunyai kriteria : 

 Jika t hitung > t tabel, maka H₀ ditolak dan Ha ditolak 

2. Uji Statistik F 

Untuk mengetahui signifikasi teknik Fixed Effect akan diuji dengan 

menggunakan uji statistik F. Signifikan atau tidak secara simultan maka 

digunakan F hitung. 

 Rumus : 

  

  

 
(    )
(     )

 

Keterangan : 

K = Jumlah variabel bebas 

R²  = Koefisien regresi 

n  = Jumlah sampel 

F  = F hitung dibanding F tabel 

Adapun ketentuan dari uji F ini adalah sebagai berikut : 

1. Apabila F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak dan Hᵢ diterima. Sehingga 

 ada pengaruh secara serentak antara Kurs Tukar dan  terhadap Ekspor 

 Komoditi Unggul adalah signifikan. 
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    2. Apa bila F hitung < F tabel, maka H₀ diterima dan Hᵢ ditolak. Sehingga 

pengaruh secara serentak antara Kurs Tukar dan terhadap Ekspor 

Komoditi Unggul adalah tidak signifikan. 

3. Koefisien Determinasi (  ) 

Uji R² atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

baik garis regresi sampel dalam kecocokan data atau dengan kata lain R² 

menunjukan kemampuan variabel penjelas dalam menerangkan variabel 

terikat. Nilai R² akan semakin tinggi apabila jumlah variabel bebas dalam 

persamaan regresi ditambah tetapi derajat kebebasannya semakin kecil. 

Namun dengan meningkatnya R² tidak menjamin bahwa model tersebut 

akan lebih baik dalam menjelaskan variabel terikat. Oleh karena itu 

mempergunakan adjusted R square (R²) yang sudah memperhitungkan derajat 

kebebasan (degree of freedom). 

Rumus : 

     (    )
   

     
 

Apabila nilai R² semakin tinggi berarti menunjukan bahwa model 

semakin baik, dengan kata lain variabel penjelas dapat menjelaskan variabel 

terikat dengan baik. Sebaiknya apabila nilai R² makin rendah, maka model 

semakin kurang baik dan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat semakin rendah. Koefisien determinasi ini menunjukan 

besarnya sumbangan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap 

besarnya kemiskinan. 

Kegunaan koefisien ini ada dua, yaitu: 
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1. Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan suatu

kelompok data observasi. Apabila R² makin besar maka akan semakin

tepat suatu garis regresi. Sebaliknya semakin kecil nilai R² menunjukan

semakin tidak tepat regresi tersebut untuk mewakili data observasi.

Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1 (0 ≤ 1).

2. Untuk mengukur besarnya prosentase dari jumlah variasi dari variabel

dependent dan dapat dikatakan seberapa jauh variabel independent mampu

menerangkan variabel dependent.




