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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Negara Indonesia, untuk melihat pengaruh 

nilai kurs, PDB, inflas terhadap ekspor indonesia. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Demi mengurangi dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pembahasan, 

perlu untuk memberikan pengertian atau definisioperasional dari masing-masing 

variabel yang dibahas, variabel-variabel tersebut adalah : 

1. Ekspor dalam penelitian ini merupakan nilai nominal ekspor baik migas

maupun non migas secara keseluruhan yang dilakukan oleh Indonesia dalam 

satuan juta dolar AS. Ekspor disini hanya terbatas pada ekspor Indonesia. Data 

bersumber dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistika. 

2. Kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara lain atau mata uang

suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain. Dalam penelitian ini 

yang dimaksut kurs adalah nilai kurs rupiah terhadap dolar AS yang dinyatakan 

dalam rupiah/dolar AS (Rp/US$). Kurs yang digunakan adalah kurs tengah dan 

official exchange rate yang bersumber dari worldbank. 

3. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator yang mengukur jumlah output

final barang (goods) dan jasa (services) yang dihasilkan oleh perekonomian 

suatu negara, dalam wilayah negara tersebut, baik oleh penduduk (warga 

negara) sendiri maupun bukan penduduk. PDB riil dalam penelitian ini 
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merupakan PDB riil negara tujuan ekspor dengan tahun dasar 1981 dalam 

satuan juta dolar AS yang bersumber dari Worldbank dan Bank Indonesia. 

4. Tingkat tingkat inflasi adalah proses dimana tingkat harga cenderung naik dan 

uang kehilangan nilainya. Tingkat tingkat inflasi dalam penelitian ini adalah 

tingkat tingkat inflasi agregat tahunan yang diukur menggunakan indeks harga 

konsumen dengan tahun dasar 1981. Data bersumber dari BPS dan BI. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai sifat 

bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (Sugiyono, 

2004). Data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau data yang telah 

diolah oleh pihak ketiga secara berkala (time series) yang sering digunakan 

untuk melihat pola perkembangan objek penelitian selama periode – periode 

tertentu. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan time series. Proses mengkombinasi data crosssection dan time 

series untuk membentuk panel disebutpooling.   

Penelitian ini menggunakan data time series yaitu tahun 1981-2015 

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Nilai ekspor Indoneia tahun 1981-2015 

b. Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS tahun 1981 – 2015. 

c. Produk domestik bruto (PDB) rill tahun 1981 – 2015. 

d. Tingkat tingkat inflasi Indonesia tahun 1981 – 2015. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber, yaitu berasal dari publikasi – publikasi swasta maupun instansi 

pemerintah, seperti: 

a. Data nilai ekspor Indonesia bersumber dari Statistik Indonesia, Badan Pusat 

Statistika. 

b. Data nilai tukar (kurs) rupiah terhadap US$ bersumber dari Worldbank dan 

Bank Indonesia. 

c. Data produk domestik bruto riil harga konstan bersumber dari Worldbank. 

d. Data tingkat tingkat inflasi Indonesia bersumber dari BPS dan BI. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang 

berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. 

E. Metode Analisis Data 

1. Model Penilitian 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis 

data Time Series sebagai alat mengolah data menggunakan Eviews 7. 

a. Analisis Regresi Linear Berganda Model Parsial Adjusment Model (PAM)  

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda 

dengan menggunakan model penyesuaian parsial atau Partial Adjustment 
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Model (PAM). Selain dengan menggunakan model penyesuaian adaftif, 

teori yang bisa menjelaskan tentang kelambaman geometrim adalah model 

penyesuaian persediaan (stock) atau model penyesuaian Partial Adjustmnt 

Model disingkat PAM (Widarjono 2007 hal 233-234). Model Penyesuaian 

Parsial (PAM) merupakan model dinamik, yang mengasumsikan 

keberadaan suatu hubungan equilibrium jangka panjang antara dua atau 

lebih variabel ekonomi. Model PAM dapat meliputi lebih banyak variabel 

dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek maupun jangka 

panjang serta mengkaji konsisten atau tidaknya model empiris dengan teori 

ekonomi (Insukindro, 1990). Namun yang terjadi dalam jangka pendek 

adalah 30 disequilibrium. Dengan mekanisme penyesuaian parsial, proporsi 

disequilibrium pada suatu periode dikoreksi pada periode berikutnya. 

Berlandaskan konsep ini, hubungan jangka panjang menjadi dapat 

diestimasi melalui hubungan jangka pendek (Insukindro, 1990). Penelitian 

ini menggunakan model PAM karena untuk menjelaskan penyesuaian 

supaya tetap dalam kondisi optimum. Berikut merupakan model sederhana 

dari regresi linier berganda : 

log 𝑌𝑡
∗ =  𝛽0 + 𝛽1 log (𝑋1) + 𝛽2 log (𝑋2) + 𝛽3 log (𝑋3) +  𝑢           

(3.1) 

Dimana :  

𝑌𝑡
∗ = Ekspor Indonesia 

β0 =Konstanta 

𝛽1 = Koefisien regresi kurs 
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𝛽2 = Koefisien regresi PDB 

𝛽3 = Koefisien regresi tingkat Inflasi 

X1 = Kurs 

X2 = PDB  

X3 = Tingkat Inflasi  

µ  = Variabel Pengganggu 

 Model diatas menjelaskan bahwa ekspor karet dipengaruhi oleh X1, 

X2 dan X3. Nilai dari persediaan optimal Yt* tidak bisa diobservasi hanya 

diprediksi. Salah satu memperdiksinya yaitu melalui Partial Adjustmnt 

Model (PAM). Jika Yt* adalah persediaan optimal pada periode t dan Yt 

adalah nilai actual persediaan, maka model PAM sebagai berikut: 

Yt – Yt-1    = δ ( Yt
* - Yt-1 )            

(3.2) 

Dimana : 

δ  = Koefisien Penyesuaian yang besarnya 0 < δ < 1 ;  

Yt – Yt-1 =Perubahan   persediaan actual 

Yt
* - Yt-1 = Perubahan persediaan yang diinginkan 

Persamaan (3.2) menyatakan bahwa perubahan aktual pada periode 

t sebesar δ dari persediaan yang diinginkan pada periode tersebut. Pada 

umumnya nilai δ akan terletak pada nilai 0 dan 1 karena penyesuain 

persediaan menuju tingkat keseimbangan tidaklah sempurna. Penyesuaian 

persamaan (3.2) dapat ditulis kembali menjadi persamaan sebagai berikut: 
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Yt  = δ Yt
* + (1 – δ ) Yt-1      

(3.3) 

Dalam persamaan (3.3) ini menjelaskan bahwa persediaan yang 

aktual periode t merupaan rata-rata tertimbang dari persediaan actual yang 

diinginkan dan persediaan actual pada periode sebelumnya dimana 

timbangnya masing masing sebesar δ dan (δ-1). Untuk mencari solusi pada 

persamaan (3.1) maka kita dapat mendistribusikan persamaan (3.1) 

kedalam persamaan (3.3). Dan kita akan mendapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 

            log 𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 log (𝑋1) + 𝛽2 log (𝑋2) + 𝛽3 log (𝑋3) + 𝛽4log 𝑦(𝑡−1) + 𝑢 

 

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan dan parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji 

asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

multikolenieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, sedangkan untuk uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t statistik, uji F 

statistik, dan uji koefisien determinasi. 

b. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memenuhi asumsi analisis regresi 

linear berganda. Dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas, dan uji auto korelasi. 
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c. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji ini dilakukan dengan uji 

histogram, kriteria ujinya adalah dengan melihat nilai p-value JarqueBerra. 

Jika P-value Jarque-Berra lebih besar dari α=0,05 maka model persamaa yang 

digunakan nilai residualnya telah terdistrbusi normal, dan sebaliknya. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu 

mempunyai varian yang sama. Untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam model regresi digunakan uji Breusch-Pagan dengan 

kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas t hitung > α(0,05), maka dalam model tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Apabila probabilitas t hitung < α (0,05), maka dalam model terjadi 

heteroskedastisitas. 

e. Uji Multikolinearitas 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sempurna diantara 

beberapa variabel atas semua variabel yang dijelaskan dalam suatu model 

regresi. Pengujian dilakukan pada variabel bebas. Secara parsial yakni dengan 

menjadikan salah satu variabel bebas menjadi variabel terikat. Jika variabel 

bebas >𝑅2hasil regresi beranda berarti antara harga dan gdp terjadi multiko 
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linearitas. Jika 𝑅2 hasil regresi variabel bebas <𝑅2 hasil regresi berganda 

berarti antara harga dan gdp tidak terjadi multikolinearitas. 

f. Uji Autokorelasi 

Digunakan untuk menunjukkan kodisi dimana variabel pengganggu 

pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada yang lain 

atau variabel gangguan tidak random. Terjadinya auto korelasi lebih 

disebabkan spesifikasi model, bukan karena masalah korelasi. Uji yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya auto korelasi dengan menggunakan Uji 

Durbin-Watson dengan melihat nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson, 

pengujian terhadap adanya autokorelasi dapat digunakan sebagai berikut : 

1) Jika hipotesis Ho menyatakan tidak ada korelasi positif, maka apabila : 

d<dL : menolak Ho d<dU : menerima Ho dU≤d≤4-dL : pengujian tidak 

meyakinkan. 

2) Jika hipotesis Ho menyatakan tidak ada korelasi negatif, maka apabila : 

d>dL : menolak Ho d<dU : menerima Ho dU≥d≥4-dL : pengujian tidak 

meyakinkan. 

g. Pengujian Hipotesis 

1) Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) adalah pengukuran kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Digunakan untuk 

mengetahui sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

bersama-sama. Koefisien determinasi dinyatakan dengan notasi 𝑅2yng 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variasi nilai Y yang ditentukan 
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oleh nilai X. 𝑅2 terletak antara 0 dan 1, kecocokan model dikatakan “ lebih 

baik” apabila nilai nya semakin dekat dengan 1. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji Simultan atau uji F digunakan untuk mengujji adanya 

pengaruh varibel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat.Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

a) H0 : 𝛽1 = 𝛽2 = 0, artinya secara bersama-sama kursIndonesia, GDP 

Indonesia dan Tingkat inflasiberpengaruh signifikan terhadap ekspor 

Indonesia. 

b) H0 : 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama kursIndonesia, GDP 

Indonesia dan Tingkat inflasiberpengaruh signifikan terhadap ekspor 

Indonesia. 

Kriteria pengujian : 

c) Jika probabilitas f hitung < α (α=0,05) maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

d) Jika probabilitas f hitung > α (α=0,05) maka H0 diterima  dan H1 

ditolak, artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

3) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t ini berfungsi untuk menguji adanya pengaruh secara parsial 

atau individual antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Hipotesis untuk nilai tukar : 
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a) H0 : b1 = 0, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b) H0 : b1 ≠ 0, artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian : 

c) Jika probabilitas t hitung < α (α=0,05) maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya bahwa seluruh variabeel bebas mempunyai pengaruh 

secara nyata terhadap variabel terikat. 

d) Jika probabilitas t hitung > α (α=0,05) maka H0 diterima dan H1 

ditolak, artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat. 

 




