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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan 

Timur pada tahun 2009 kuartal I – 2016 kuartal IV. Pemilihan lokasi tersebut 

disebabkan karena Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki 

laju pertumbuhan ekonomi terendah diantara provinsi lain di pulau Kalimantan, 

padahal provinsi tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. 

Objek penelitian merupakan fokus utama penelitian untuk memperoleh data 

dengan tujuan tertentu mengenai sesuatu hal yang bersifat objektif (Sugiyono : 

2003). Objek penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai pengaruh investasi 

asing langsung dan net ekspor non migas terhadap pertumbuhan ekonomi. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

melakukan perhitungan pada data Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi 

Kalimantan Timur untuk memecahkan masalah pertumbuhan ekonomi sesuai 

dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh investasi asing dan ekspor non migas terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.  

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian merupakan hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi operasional 
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variabel merupakan pengertian dan maksud dari jenis variabel-variabel yang akan 

diteliti, yang bertujuan menjelaskan arti dari variabel yang digunakan untuk 

indikator penelitian. Adapun definisi dari masing-masing variabel yaitu: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel independen, dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel 

dependen adalah: 

a. Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi provinsi maka menggunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (2010) 

pada tahun 2009 kuartal I – 2016 kuartal IV yang dinyatakan dalam satuan 

juta rupiah. 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel dependen, dalam penelitian ini terdapat (2) variabel independen yaitu: 

a. Investasi Asing (X1) 

Penanaman modal asing yang dilakukan oleh investor asing dalam 

bentuk investasi langsung yang sudah terealisasi di Provinsi Kalimantan 

Timur pada tahun 2009 kuartal I – 2016 kuartal IV yang dinyatakan dalam 

satuan U$$. 

b. Net Ekspor Non Migas (X2) 

Ekspor merupakan aktifitas perdagangan (trade) dimana terjadi 

penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri sedangkan impor yaitu 
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kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Net ekspor 

merupakan selisih dari nilai ekspor dengan impor. Net ekspor atau ekspor 

bersih (X-M) yang dipakai adalah nilai total ekspor non migas dikurangi 

nilai total impor non migas tahun 2009 kuartal I -2016 kuartal IV dalam 

satuan U$$.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari lembaga atau instansi yang berhubungan secara langsung dengan 

obyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Produk 

domestik regional bruto atas dasar harga konstan (2010), investasi asing langsung 

dan net eskpor non migas (selisih dari ekspor non migas dikurangi impor non 

migas) di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sumber-sumber data diperoleh dari 

sumber yang relevan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur dan 

pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur 

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kalimantan Timur periode 

tahun 2009 kuartal I – 2016 kuartal IV. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan. Metode dokumentasi yaitu 

teknik pengumpulan data dengan menyalin atau memfotocopy data yang telah 

diterbitkan oleh suatu instansi.  
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F. Teknik Analisis Data 

Adapun tujuan dari teknik ini untuk dapat menjawab rumusan masalah 

sehingga mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas terkait penelitian yang 

dilakukan. Setelah data dikumpulkan, agar bermanfaat maka data harus diolah dan 

dianalisis dalam bentuk-bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan 

diinterpretasikan. Pengujian atau pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan software statistic eviews 10.  

1. Uji Stasioner 

Uji stasioner merupakan tahap yang paling penting dalam menganilisis 

data time series untuk menghilangkan otokorelasi yang menyebabkan data 

menjadi tidak stasioner. Data yang stasioner dibutuhkan agar hasil estimasi 

tidak bersifat lancung (suporious regression) (Enders,1995). Dalam pengujian 

ini peneliti menggunakan uji akar unit dengan metode Augmented Dickey 

Fuller Test (ADF Test) terhadap seluruh variabel dalam model penelitian. 

Model persamaannya sebagai berikut: 

∆Yt = 𝑎0 + γYt−1 + ∑ β
z

i=1
∆Yt−1 + et 

Keterangan: 

Y  = Variabel yang diamati 

∆Yt = Yt−Yt−1 

t  = Trend waktu 

2. Model Analisis 

Model of expectations adalah model analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini. Adapun bentuk model of expectations yaitu sebagai berikut: 
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Y* = f (𝐗𝟏, 𝐗𝟐, e) 

Keterangan: 

Y*= Pertumbuhan Ekonomi yang diinginkan 

X1 = Penanaman Modal Asing 

X2 = Net Ekspor Nonmigas 

e = tingkat kesalahan  

Apabila disederhanakan, maka model empiris jangka panjang yang 

digunakan sebagai berikut : 

Y* = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏𝐗𝟏 + 𝛂𝟐𝐗𝟐 + 𝐞 

Y*= Pertumbuhan Ekonomi yang diinginkan 

X1 = Penanaman Modal Asing 

X2 = Net Ekspor Nonmigas 

e = tingkat kesalahan (standart error) 

Karena bentuk Y* (pertumbuhan ekonomi yang diinginkan) tidak dapat 

di lapangan maka peneliti menggunakan model PAM (Partial Adjusted 

Model) dengan sebagai berikut : 

Yt − Yt−1 =  λ (Yt
∗ − Yt−1) 

Yt = Yt−1 +  λ (Yt
∗ − Yt−1) 

Yt = λ Yt
∗ − (1 − λ)Yt−1 

Maka rumus regresinya sebagai berikut : 

Yt = λ (α0 + α1X1 + α2X2 + e) + (1 − λ)Yt−1 

Yt =  λα0 + λα1X1 + λα2X2 + (1 − λ)Yt−1 + λe 
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Bila λα0 =  β0 ; λα1 =  β1 ; λα2 =  β2; (1 −  λ) = β3  maka model jangka 

pendek sebagai berikut: 

Yt = β0 + β1X1 + β2X2 + β3Yt−1 + λ 

Dimana: 

β0 =  α0 λ (Konstanta) 

β1 = λ α1 (Penanaman Modal Asing) 

β2 = λ α2 (Net Ekspor Nonmigas) 

β3 = 1 − λ (Pertumbuhan Ekonomi tahun sebelumnya) 

λ = Tingkat kesalahan/standart error 

Karena menggunakan pendekatan analisis double log function, maka nilai 

estimasi parameter model regresi menunjukkan besarnya elastisitas sehingga 

hubungan antara elastisitas jangka pendek dan elastisitas jangka panjang 

ditentukan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Analisis Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur 

dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 Elastisitas Jangka 

Pendek 

Elastisitas Jangka 

Panjang 

Intersep β0 
α0 =

𝛽0

 λ
=

𝛽0

1 − 𝛽3
 

𝑋1 (Investasi Asing) β1 
α1 =

𝛽1

 λ
=

𝛽1

1 − 𝛽3
 

𝑋2 (NX Non Migas) β2 
α2 =

𝛽2

 λ
=

𝛽2

1 − 𝛽3
 

Sumber : Agus Tri Basuki, 2014 

Sehingga formulasi untuk estimasi dengan metode OLS pada model PAM 

dalam jangka pendek sebagai berikut: 

Log Yt = β0 + β1 Log X1 + β2 Log X2 + β3 Log Yt−1 + λ 
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Sedangkan formulasi untuk estimasi dengan metode OLS pada model 

PAM dalam jangka panjang sebagai berikut: 

Log Yt
∗ = α0 + α1 Log X1 + α2 Log X2 + e 

3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan karena berkaitan erat dengan metode Ordinary 

Least Square (OLS) agar dapat mengetahui apakah hasil estimasi memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. Shochrul, dkk (2011) mengatakan bahwa uji 

normalitas hanya digunakan apabila jumlah observasi kurang dari 30. Jika 

jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas 

karena distribusi sampling error term telah mendekati normal. Pengujian ini 

meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.  

a. Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara anggota-anggota 

dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (time 

series). Kuncoro (2004) mengatakan bahwa autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk 

mendeteksi atau melihat ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Breusch-

Godfrey Serial Correlation (LM Test) dengan nilai X2 hitung uji LM < 

dibandingkan dengan X2  tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi atau model empirik lolos dari masalah autokorelasi. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas yaitu kondisi dimana adanya hubungan atau korelasi 

antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada tidaknya 
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multikolinearitas maka digunakan uji Correlation Variable. Apabila 

koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,9 

maka terdapat permasalahan multikolinearitas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah ada 

ketidaksamaan varian dari residual. Jika asumsi heteroskedastisitas tidak 

terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid. Menurut 

Sumodiningrat (2007) ada beberapa macam pengujian yang digunakan 

untuk menguji heteroskedastisitas yang salah satunya adalah dengan uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel 

bebas terhadap nilai absolute residualnya (Gujarati, 2003). Apabila nilai 

probabilitas Chi-square < α = 0,05 maka model tersebut terkena 

heteroskedastisitas. 

4. Analisis Statistik 

Uji statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Adapun 3 cara dalam pengujian ini yaitu uji 

Simultan (Uji F), uji Parsial (Uji T) dan uji koefisien determinasi (𝑅2). 

a. Uji F (Simultan) 

Uji serentak atau uji F dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya 

pengaruh secara bersama-sama antar seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan melihat perbandingan pada F-tabel. Adapun 

ketentuan pada uji F ini yaitu: 
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1) Apabila Fhit >  Ftabel maka tolak H0 dan terima H1. Dengan kata lain 

berarti ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. 

2) Apabila Fhit <  Ftabel maka terima H0 dan tolak H1. Dengan kata lain 

berarti tidak ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. 

b. Uji t (Parsial) 

Uji individu atau uji t ditujukan untuk menguji hubungan regresi 

secara parsial dengan mengukur tingkat signifikan setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel dan tingkat signifikasi α = 5% 

(0,05). Dimana untuk ketentuan pada uji t ini yaitu: 

1. Jika thitung >  ttabel maka tolak H0 dan terima H1. Dengan kata lain 

berarti ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel 

independen. 

2. Jika thitung <  ttabel maka terima H0 dan tolak H1. Dengan kata lain 

berarti tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel 

independen. 

c. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui  besarnya 

pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinasi (𝑅2) merupakan besaran negatif batasnya 

adalah 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1, yang mana akan memberikan proporsi variasi total 
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dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) 

(Gujarati and Porter, 2012).  Apabila nilai 𝑅2 mendekati satu berarti

variabel independen memberikan semua informasi untuk memprediksi 

variabel dependen atau terjadi hubungan sempurna antara kedua variabel.  

Sedangkan apabila  𝑅2  bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen. 


