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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup 

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan di jadikan objek 

penelitian, maka penelitian ini membahas mengenai ekspor Pala faktor-faktor 

yang mempengaruhi ialah Nilai tukar/Kurs rupiah terhap Dollar US$, serta 

jumlah Produksi. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan meneliti sektor ekspor 

Pala. 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik 

(angka). 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data Sekunder Menggunakan data 

time series mulai dari tahun 1980 sampai tahun 2015. Dimana data 

tersebut berkaitan dengan Kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

US$, dan jumlah Produksi. 
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2. Sumber Data 

Sumber data ialah data skunder berasal dari Bank Indonesia, Badan 

Pusat Statistik (BPS), website ( Online) dan Kementrian Pertanian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kepustakaan 

 Yaitu penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan 

cara membaca buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan 

ekspor Pala di pasar Internasional serta kondisi Pala di Indonesia. 

2. Dokumenter 

 Yaitu pengumpulan data berdasarkan tertulis dari instansi dan 

sumber informasi lainnya yang dimaksud untuk memperoleh data.  

 

F Metode Analisis 

Dalam menganalisa besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap  

variabel  terikat  digunakan  digunakan  model  ekonometrika. Teknik  analisis  

yang  digunakan adalah  metode  kuadrat  terkecil  biasa (Ordinary Least Square 

atau OLS). Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan analisis statistika yaitu persamaan linear berganda. Model 

persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y         =   f (X1, X2,)……………………………………………(3.1) 

 

Fungsi tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam persamaan non- linear 

sebagai berikut: 
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Y         =    B0 . X1 
B1 . X2 

B2 . eμ………………………(3.2) 

 

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi 

linear dengan spesifikasi model sebagai berikut : 

lnY      =    lnβ0 + β1 lnX1 + β2 lnX2 + μ……………...(3.3) 

 

Dimana : 

Y   = Ekspor Pala 

α    = Intercept / Konstanta 

β1,β2,   = Koefisien Regresi 

X1   = Nilai tukar / Kurs 

X2                    = Produksi  

M      = Term of Error 

 

G. Definisi Operasional 

1. Ekspor Pala 

 Ekspor Pala adalah perdagangan/pengiriman Pala ke luar negeri untuk 

memenuhi permintaan pasar internasional dengan cara mengeluarkan 

komoditas Pala dari dalam negeri ke luar wilayah pabean Indonesia yang 

memenuhi ketentuan perundang-undangan dari tahun 2000-2016. Dalam 

penelitian ini menggunakan nilai ekspor pala yang berarti menggunakan 

satuan juta US$. 
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2. Nilai Tukar 

 Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar dalam 

Rupiah per Dollar US (Rp/US $), dari tahun 1980-2015 dan menggunakan 

satuan nominal. Nilai tukar adalah nilai dimana seseorang dapat 

memperdagangkan barang dan jasa dari suatu Negara dengan barang dan 

jasa dari Negara lain di Indonesia. 

3.  Produksi Pala 

 Produksi yang di maksud adalah jumlah seluruh produksi Pala baik dari 

masyarakat (PR), swasta (PBS), maupun yang dikelola oleh pemerintah 

(PBN). Data produksi yang akan di ambil ialah mulai tahun 1980 sampai 

2015 dengan menggunakan sautuan ton. 

 

H.  Uji Statistik 

Selanjutnya untuk menguji tingkat hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat maka akan di lakukan pengujian statistic di antaranya : 

 

1. Uji Statistik t 

  Untuk menguji antara variabel bebas dengan variabel terikat maka 

digunakan tingkat signifikan tertentu. Dikatakan signifikan jika nilai t hitung 

lebih besar dari t table. 

  Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independen 

secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikasi dan pengaruh 
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variabel independent secara individu terhadap variabel lainnya. disini peneliti 

menggunakan uji t melalui probabilitas, penjelasannya sebagai berikut. 

t – hitung = β1SE (β1) dimana : 

β1  = nilai koefisien regresi 

SE  = nilai standart error dari β1 

  Dengan menggunakan tingkat keyakinan (level of significant) atau ɑ 

tertentu sebesar 95% dan standart error sebesar 0,5 %, df=n-k (df=degree of 

freedom). Apabila t hitung > t table, maka Ho di tolak artinya variabel 

independent mempengaruhi variabel dependent secara signifikan.  

Ho : β1  <  0  : variabel independent tidak berbengaruh terhadap variabel 

dependent. 

H1 : β1  >  0  : variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. 

Apabila probabilitas < 0,05 berarti variabel berpengaruh signifkan. 

 

2. Uji Statistik 𝑹𝟐 ( Koefisien Determinasi ) 

  Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-

variabel independent secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai 

variabel dependen dimana nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 

Semakin besar nilai 𝑅2, maka akan semakin besar variasi variabel dependen yang 

akan di jelaskan oleh variabel independen.  

Sebaliknya, semakin kecil nilai 𝑅2, maka semakin kecil variasi variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sifat dari koefisien determinasi 

adalah : 
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1) 𝑅2 merupakan besaran yang non negative 

2) Atasnya adalah ( 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1 ). ( Gujarati 1995) 

 Apabila 𝑅2 bernilai 0, maka tidak ada hubungan antara variabel-variabel 

independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai 𝑅2 maka semakin 

tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi.  

 

3. Uji Signifikasi Simultan ( f ) 

 Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel-variabel independent 

secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen. Disini peneliti 

melakukan uji f dengan menggunakan probabilitas, perhitungan dengan sebagai 

berikut : 

F-hitung = 𝑅2 / (K – 1) (1 -  𝑅2 ) / (n – K) 

 𝑅2 = adalah koefisien determinasi 

 n = adalah jumlah sampel 

 K = adalah banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstan 

 Dengan tingkat keyakinan ɑ tertentu df (n-k, k-1) jika F hitung lebih besar 

F table, maka Ho di tolak yang berarti uji secara serempak semua variabel 

independen yang digunakan dapat menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

Hipotesis yang digunakan : 

Ho = β1 = β2 = β3 = 0, maka secara bersama-sama variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 
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Ha = β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, maka secara bersama-sama variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Apabila probabilitas F-statistik < 0,05, maka 

bisa dikatakan signifikan. 

 

 4. Uji Asumsi Klasik 

  Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, pada prinsipnya model regresi 

linier yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE 

(Best, Linear, Unbiased, dan Estimator) dalam pengertian lain model yang dibuat 

harus lolos dari penyimpangan asumsi adanya serial autokorelasi, normalitas, 

heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Terjadinya penyimpangan terhadap 

asumsi klasik tersebut diatas akan menyebabkan uji statistic (uji t-stat dan f-stat) 

yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik akan mengcaukan 

kesimpulan yang diperoleh. 

1. Deteksi Normalitas 

  Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik 

adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Seperti diketahui 

bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Untuk mendeteksi hal ini digunakan uji Jarque-Bera, uji menggunakan 

distribusi probabilitas. Dimana probabilitasnya lebih besar dari alpha 5 persen 

maka uji normalitas diterima. Justifikasi lainnya untuk deteksi ini adalah dengan 

membandingkan nilai J-B hitung dengan 𝑥2 tabel, apabila J-B hitung < 𝑥2 tabel 

maka residual Ut terdistribusi normal. (Gujarati, 1995) 
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Dapat pula diamati melalui penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. 

Menurut Santoso (2001) ketentuannya sebagai berikut : 

a. jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 

b. jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Deteksi Multikolearitas 

  Multikolinearitas adalah tidak adanya hubungan linear antara variabel 

indeoenden dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan 

multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara 

beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan 

kesulitan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Untuk dapat membandingkan adanya multikolinearitas dapat 

dengan membandingkan nilai koefisien determinasi parsial (r2) dengan nilai 

koefisien determinasi majemuk (R2), jika (r2) lebih kecil dari nilai R2, maka tidak 

terjadi multikolinearitas. Cara lain untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas yaitu dengan menggunakan korelasi antar variabel dimana 

apabila kurang dari 0.8, maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya 

apabila hubungan variabel diatas 0.8 maka terjadi multikolinearitas ( Gujarati, 

1995). 
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3. Deteksi Autokorelasi 

  Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah diantara 

variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk 

mengetahui apakah model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan 

pendekatan durbin Watson. Menurut santoso (2001) kriteria autokorelasi ada tiga 

yaitu  

1. dU < DW < (4-dU) maka tidak ada autokorelasi 

2. dL < DW < dU atau (4-dU) < DW < (4-dL) maka tidak dapat disimpulkan  

3. DW < dL atau DW > (4-dL) maka terjadi autokorelasi 

4. Deteksi Heteroskedastisitas 

  Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu engamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteoskedastisitas lebih sering terjadi pada data 

cross section. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

digunakan Uji White. Secara manual, deteksi ini dilakukan dengan meregresi 

residual kuadrat (Ut2) dengan variabel bebas. Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot pada output SPSS, dimana 

menurut Duwi Priyanto (2009) ketentuannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 
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b. Jika titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan 

titik ada pola yang jelas maka dapat dikatakan tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. 

 

 

 


