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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mengacu pada analisis pengaruh 

GDP dan nilai tukar mitra dagang utama terhadap ekspor udang Indonesia. 

Periode penelitian adalah tahun 2009 hingga tahun 2015. Negara yang menjadi 

fokus penelitian adalah Jepang, Amerika, Tiongkok, Malaysia dan Inggris karena 

kelima negara tersebut merupakan pasar utama dan negara potensial bagi pasar 

udang Indonesia dan pada tahun 2009 hingga 2015 pertumbuhan ekspor udang 

kelima negara tersebut berfluktuatif dan cenderung menurun. 

 

B.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

tersebut terdiri dari data time series tahun 2009 - 2015 dan cross section negara 

mitra dagang utama. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

volume ekspor udang ke negara mitra dagang utama, GDP negara mitra dagang 

utama, dan nilai tukar mata uang negara mitra dagang utama terhadap rupiah. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data 

publikasi Bank Indonesia (Bl), dan World Bank. 
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C. Definisi Operasional 

1. Variabel Terikat (Dependen variable) 

variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang 

besaran nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel terikat selalu 

dinotasikan menggunakan huruf (Y). Varibel terikat dalam penelitian ini adalah 

ekspor udang Indonesia ke negara mitra dagang (Study Negara Jepang, 

Amerika, Tiongkok, Malaysia dan Inggris) tahun 2009-2015. Ekspor pada 

penelitian ini merupakan volume ekspor udang Indonesia dalam satuan ton 

yang hanya terbatas pada ekspor udang Indonesia menurut negara tujuan yaitu 

Jepang, Amerika, Tiongkok, Malaysia dan Inggris. Data diperoleh dari Badan 

Pusat Statistika. 

2. Variabel Bebas (Independen Variable) 

 Variabel bebas atau Independent variable merupakan variabel yang 

berpengaruh pada variabel terikat. Dua variabel bebas dalamdalam penelitian 

ini yaitu PDB (Satuan Juta US$)  (  ) dan Nilai Tukar (Satuan Rupiah)  (  ). 

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto 

merupakan indikator dalam mengukur jumlah output barang akhir (goods) dan 

jasa (services) yang sudah dihasilkan oleh negara, baik penduduknya sendiri 

maupun bukan penduduk. PDB riil dalam peelitian ini adalah negara tujuan 

ekspor Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Malaysia dan Inggris dalam satuan 

juta US$ yang bersumber dari World bank. 

Nilai tukar adalah kemampuan mata uang untuk ditukarkan dengan 

mata uang negara lain. Kurs pada penelitian ini adalah kurs transaksi negara 



22 
 

 
 

Indonesia ke Jepang, Amerika, Tiongkok, Inggris, Malaysia terhadap yang 

dinyatakan dalam rupiah. Kurs transaksi tersebut bersuber dari Bank Indonesia. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini data diperoleh menggunakan teknik dokumentasi yaitu 

menyalin dokumen publikasi oleh Word Bank/Bank dunia dan Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Pemilihan Model 

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel. Data 

panel merupakan penggabungan data cross section dan time series karena 

mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga degree of freedom yang 

ihasilkan lebih besar. Kedua, penggabungan dua data cross section dan time 

series dapat mengatasi masalah ketika ada penghilangan variabel.  

Persamaan dari data panel dapat ditulis sebagai berikut: 

Y   =  
 
  +  

 
   +  

 
    +     ; i= N; t = T  

Y    =  
 
  +  

 
  +  

 
   + e   

LogY  =      
 
  +  

 
     +  

 
       + e 

Dimana: 

Y   = Ekspor udang Indonesia ke negara mitra dagang) pada periode t 

     = Konstanta 

     = Koefisien regresi GDP 
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     = Koefisien regresi nilai tukar 

     = Produk Domestik Bruto (PDB) riil / GDP riil negara tujuan  

ekspor pada Periode t 

     = Kurs Indonesia terhadap US$ pada periode t 

N   = Σ observasi (cross-section) 

T   = Σ waktu (time-series) 

N x T = Σ data panel 

e   = error  

2. Metode Estimasi Data Panel 

 Data time series pada penelitian ini adalah tahun 2009 hingga 2015. Data 

cross-section pada penelitian ini adalah negara tujuan ekspor udang  Indonesia 

yaitu Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Malaysia dan Inggris. Jumlah 

observasi dalam penelitian didapatkan dari jumlah tahun dikalikan jumlah 

negara, sebanyak 75 data. 

a. Model Common Effect 

 Model polled/common effect (CE) mengansumsikan bahwa tidak ada 

keheterogenan antara individu yang tidak terobservasi (intersep sama), 

sebab semua keheterogenan telah dijelaskan variable independen. Estimasi 

parameter pooled model menggunakan metode OLS. 

b.  Model Fixed Effect 

 Model pendekatan ini mengasumsikan adanya perbedaan intersep. Fixed 

effect didasarkan adanya perbedaan intersep antara variabel namun 
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intersepnya sama antar waktu (time invariant) dan juga mengasumsikan 

bahwa koefisien regresi (slope) antar variabel adalah tetap.   

c. Model Random Effect 

 Ada ketidakpastian model yang digunakan dalam estimasi data panel 

menggunakan fixed effect melalu teknik variabel dummy, untuk 

mengatasinya dapat digunkan variabel residual atau disebut juga dengan 

metode Random Effect Model (REM). Pendekatan ini yaitu apabila dalam 

model FEM asumsinya error term memiliko korelasi dengan regressor (X) 

maka dalam REM, error term asumsinya tidak memiliki korelasi dengan 

regressor (X) atau bersifat random. 

3. Pemilihan Metode Estimasi Dalam Data Panel 

a. Chow Test ( Uji Chow) 

Dilakukannya uji chow untuk menentukan model mana yang lebih 

tepat digunakan saat mengestimasi data panel antara Common Effect dan 

Fixed Effet. Hipotesis : 

    = Model Commont Effect  

    = Model Fixed Effect lebih baik 

Penolakan hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan  

perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Apabila F hitung lebih besar (>) dari 

F tabel maka dilakukan penolakan    sehingga model yang paling tepat 

digunakan adalah Fixed Effect Model. Apabila F hitung lebih kecil (<) dari 

F tabel maka    diterima sehingga model yang digunakan adalah Common 

Effect. 
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b. Lagrange Mutiplier (Uji LM) 

 Pengujian ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Uji LM Breusch-Pagan 

dilakukan guna menentukan model yang lebih tepat antara model Commont 

Effect dan Random Effect 

   = 0 (Model Commont Effect lebih sesuai) 

   ≠ 0 (Mode; Rndom Effect lebih sesuai) 

Statistik Uji LM yaitu LM = 
   

 (   )
[
∑ ((    )

  
   

∑ ∑    
  

   
 
   

  ] 

Dimna:  

T  = Banyaknya periode waktu 

n  = Banyaknya cross-section 

     = error dari model CE 

Dasar dari Uji LM yaitu distribusi chi-squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variable independen. Bila nilai LM statistic lebih 

besar (>) dari nilai kritis statistic chi-squares maka menolak   , yang 

berarti estimasi yang tepat dari kedua model untuk regresi data panel adalah 

Random Effect daripada metode Common Effect. 

c. Hausman Test (Uji Hausman) 

Pengujian dilakukan untuk menguji perbedaan model Fixed Effect dan 

Rndom Effect. Hipotesis Hausman test adalah : 

    = Model Random Effect lebih sesuai 

    = Model Fixed Effect lebih sesuai 

Statistik Uji Hausman m =    var ( )  q 
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Dimana: 

q  = [         ] 

var (q) = [    (    )     (    )] 

Nilai  yang digunakan sebesar 5% sehingga    ditolak bila P-value lebih 

kecil dari nilai . Sebaliknya,    diterima jika P-value lebih besar dari nilai 

.  

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan, dengan menggunakan level of significance 

5 persen. Dengan formula uji-F sebagai berikut : 

F = 

  

(   )

(    )

(   )

 

Dimana : 

   : Koefisien Determinasi 

k  : Jumlah variabel independen 

n  : Jumlah Sampel 

Hipotesis dalam uji F yaitu : 

    : Tidak ada  variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat 

   : ada minimal satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel      

terikat. 
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 Kriteria Uji-F ditentukan dengan : 

   diterima bila prob. F-statistics < α(0,05), yang berarti ada minimal satu 

variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya    

diterima bila prob. F-statistics > α (0,05), yang berarti tidak ada variabel 

bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap 

variabel bebas lainya adalah konsta n, uji parsial menggunakan uji dua arah. 

Dengan menggunakan level of significance 5 persen didapatkan rumus uji-t 

sebagai berikut : 

t-hitung = (bi-b)/Sb 

Dimana : 

bi  : Koefisien bebas ke-i 

b  : nila hipotesis nol 

Sb  : simpangan baku dari variable bebas ke-i 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Hipotesis GDP (  ) 

    = 0 (GDP tidak berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia) 

   ≠ 0 (GDP berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia) 

 Hipotesis Nilai Tukar (  ) 

    = 0 (Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia) 

   ≠ 0 (Nilai tukar berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia) 
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Kesimpulan menggunakan uji-t, ditentukan dengan kriteria uji sebagai 

berikut : 

  diterima jika prob. t-statistics < α (0,05), yang artinya variabel bebas 

tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan    diterima 

apabila prob. t-statistics > α (0,05) yang artinya variabel bebas tersebut tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

c. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Koefisien determinasi dapat mengetahui seberapa besar persentase variabel 

bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

   
   

   
 
 ( ̂   ̅)

 

 (    ̅) 
 

Dimana    semakin mendekati angka 1, maka besar varian variabel 

bebas sangat tinggi dalam menjelaskan varians variabel terikat, sehingga 

apabila model dengan nilai    tinggi (mendekati angka 1 atau tepat 1) 

menunjukan bahwa model tersebut merupakan model yang baik, dengan 

asumsi model tersebut sudah bersifat BLUE atau lolos uji asumsi klasik. 

 

 


