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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini tentang Model Moneter Penetapan Nilai Tukar Rupiah 

Terhadap Dolar AS di Indoenseia. Secara garis besar penelitian ini berfokus pada 

ruang lingkup secara garis besar penelitian ini berfokus pada variabel moneter 

(Jumlah Uang Beredar, Cadangan Devisa, Hutang, Kurs Sebelumnya). 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang menganalisis Pengaruh Variabel Moneter (Jumlah uang 

beredar, Cadangan devisa, Hutang) terhadap kurs di Indonesia tahun 2001.3 – 

2014.10 adalah analisis deskriptif kuantitatif. 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitaif, yaitu berupa angka. 

Adapun sumber data yang dignuakan adalah data skunder, yaitu data yang 

diperoleh dari lain dalam bentuk dokumen (Sugiyono, 2009).Data yang dipakai 

berupa data jumlah Uang beredar dalam miliar rupiah, Cadangan devisa dalam 

juta US, Hutang juta US, Nilai tengah kurs dalam rupiah terhadap dolar Amerika 

(Bank Indonesia, 2014). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, 

dengan cara mempelajari, melakukan penganalisaan dan pengolahan terhadap data 

yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Adapun data yang diperlukan 

adalah sebagai berikut : 
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Data dari bank Indonesia Jumlah uang beredar, Cadangan devisa, 

Hutang, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (kurs terngah). 

1. Variabel Oprasional 

 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada tiga, yaitu : 

a. Cadangan devisa 

Cadangan devisa dalam valuta asing (foreign currency 

reserves) adalah keseluruhan tagihan Bank Indonesia kepada bukan 

penduduk baik dalam bentuk simpanan dan Uang Kertas Asing 

(deposits & currency) maupun surat-surat berharga (securities) adalah 

salah satu instrumen kebijakan moneter bank Indonesia yang 

digunakan untuk menjaga kestabilan atau nilai tukar rupiah. 

b. Jumlah uang beredar  

        Jumlah uang beredar dalam arti lebih luas (broad money) 

adalah M1 ditambah dengan deposito berjangka dan tabungan milik 

masyrakat pada bank. 

c. Hutang Pemerintah  

     Hutang Pemerintah adalah jumlah uang yang wajib di bayar 

pemerintah pusat atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai 

dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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d. Hutang Swasta  

      Hutang Swasta adalah sebagian dari total utang suatu negara 

yang diperoleh dari para kreditor dari luar negeri guna menambah 

modal maupun peningkatan produktivitas. 

e. Nilai tukar  

     Mata uang rupiah terhadap uang dolar Amerika dalam 

penelitian ini kesetabilan variabel nilai tukar rupiah merupakan 

sasaran utama yang dijalankannya kebijkan suku bunga dan jumlah 

uang beredar. 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

variabel terikat, berupa nilai tukar rupiah (Y) dan variabel bebas (X) 

yang terdiri dari Jumlah Uang Beredar (X1) Cadangan devisa (X2) 

Hutang Pemerintah (X3) Hutang Swsata (X4) Kurs sebelumnya Yt-1,. 

2. Teknik Analisa Data dan Uji Hitpotesa 

a. Teknik Analisa 

Dalam menganalisa data yang ada menggunakan alat uji 

statistik berupa regeresi linier berganda. Regresi linier berganda 

merupakan regresi lebih dari dua variabel, dimana regresi ini 

dilakukan atas satu variabel terikat (Y) terhadap lebih dari satu 

variabel bebas atau dengan dua atau lebih variabel bebas (Xi). Pada 

regresi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Misalkan : Y variabel 

terikat dan X1, X2, X3, X4, Yt-1 variabel bebas. 
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Adapun model ekonomtrika yang digunakan , yaitu : 

Log Y= bo + b1 log  x1 + b2 log  x2 + b3 log  x3 + b4 log  x4 + b5 log  yt-1 

+e 

Keterangan :  

Y  : nilai tukar rupiah  

a  : konstanta 

Log X1 : jumlah uang beredar 

Log X2 : cadangan devisa 

Log X3 : hutang pemerintah 

Log X4 : hutang swsata 

Log  Yt-1 : nilai tukar sebelumnya 

e  : standar error  

b. Uji Hipotesis  

Langkah selanjutnya setelah melakukan regresi adalah menguji 

hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Adapun hipotesa ini ada dua 

macam, yaitu : Uji parsial (uji t) dan uji serentak (uji F). 

1) Uji t (Parsial) 

Uji hipotesa (uji t ), aadalah untuk menguji koefisien regresi 

secara parsial atau mengetahui masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji ini dilkukan dengan maksud untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial tehadap variabel 

terikatnya. 
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Uji  hipotesa dua arah memiliki dua daerah penolakan Ho yaitu 

daerah positif (di sebelah kanan µ) dan negatif (disebelah kiri µ). Jika 

letak nilai t statistik berada di sebelah kiri di daerah t kritis negatif 

atau sebelah kanan daerah positif maka Ho ditolak (signifikan). 

Namun apabila t statistik berada di dalam t kritis maka Ho diterima 

(tidak signifikan). 

Hipotesa yang disusun adalah sebagai berikut : 

Ho ; β =0, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel 

bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Yi). 

Hi ; β ≠ 0, berarti ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas 

(Xi) terhadap variabel terikat (Yi). 

Dengan ketentuan :  

Uji dua arah wilayah nilai kritis ada dua yaitu negatif dan positif, 

sehingga agar lebih mudah dalam memahami ketentuan berikut, nilai t 

hitung akan dilihat nilai mutlaknya (positif). 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima, berarti 

pengaruh variabel bebas (Xi) dengan variabel terikat (Yi) adalah 

signifikan. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima Hi ditolak, berarti pengaruh 

variabel bebas (Xi) dengan variabel terikat (Yi) adalah signifikan. 

Cara penyimpulan dapat dilihat dengan menggunakan gambar kurva 

sehingga tidak perlu merubah nilai t hitung dengan nilai mutlak. 
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Gambar 3.1 

Kurva uji – t 

          Ho ditolak  

 

 

 

          Hi diterima    

2) Uji F 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

atau tidak, uji statistik f dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Dimana : df = n-k-1 

Pada uji F akan menguji hipotesa sebagai berikut : 

Ho: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ βn ≠ 0, berarti tidak ada pengaruh secara 

serentak antara semua variabel bebas tehadap variabel terikat. 

Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β5  = βn ≠ 0 berarti ada pengaruh secara 

serentak antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan ketentuan :  

Jika F statistik > F kritis , maka Ho ditolak dan Hi diterima, berarti 

pengaruh variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Yi) adalah 

signifikan. Jika F statistic < F kritis, maka Ho diterima dan Hi ditolak, 
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berarti pengaruh variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Yi) 

adalah tidak signifikan.  

Gambar 3.2 

Kurva uji F 

 

           

         

 

 

 

3) Pengujian Validitas Asumsi Klasik  

            Setelah melakukan analisis regeresi dengan metode kuadrat 

terkecil (ols), maka perlu pengujian validitas asumsi klasik yaitu : 

Autorkorelasi, Heteroskadastisitas, Multikolinieritas, Normalitas 

tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memenuhi persyaratan asumsi-

asumsi dalam penggunaan metode kuadrat terkecil. 

a) Pengujian Autokorelasi  

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan baik secara time series 

maupun cros section. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat 

menggunakan metode grafik maupun durbin Watson. Hipotesis 

yang akan diuji adalah sebagai berikut :  

Ho: ρ = 0, berarti tidak ada korelasi antara variabel gangguan (ui) 

yang satu dengan variabel gangguan (ui) observasi lainnya. 
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Ho: ρ ≠ 0, berarti ada korelasi antara variabel gangguan (ui) yang 

satu dengan variabel gangguan (ui) observasi lainnya : 

0 < d < dl, berarti terjadi autokorelasi negatif. 

Dl < d < du, berarti inconclusive atau tidak dapat disimpulkan. 

Du < d < 4-du, berarti tidak terjadi autokorelasi. 

4-du < d < 4-dl, berarti inconclusive atau tidak dapat disimpulkan. 

Gambar 3.3 

Kurva Uji Autokorelasi 

Ho ditolak  tidak dapat Ho diterima tidak dapat Ho ditolak  

Sehingga terjdi disimpulkan sehingga tidak disimpulkan sehingga 

Autokorelasi(-)   autokorelasi   autokorelasi + 

 

b) Pengujian Heteroskedastisitas  

Salah satu asumsi model regresi linier metode ordinary 

least swuare (ols) adalah varians kesalahan pengganggu untuk 

setiap observasi adalah konstan (heteroskadastisitas) atau var (ei) = 

. Apabila varians kesalahan pengganggu berubah-ubah atau var 

(ei) = , maka sifat pemeriksa (β) meskipun tidak bias dan 

konsisten atau tetapi nilai pemerkira menjadi tidak efisien (varians 

β tidak minmum). 

Pengujian asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui 

apakah distribusi probabilitas variabel ganggun tetap sama untuk 
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seluruh pengamatan variabel bebas (X) atau varian dari setiap ui 

adalah sama untuk seluruh varian variabel bebas. Dan disni untuk 

mewakili dari uji heteroskadastisitas maka hanya mengambil uji 

park. 

c) Pengujian Multikolinieritas 

Suatu syarat yang harus terpenuhi dan sifatnya dibutuhkan 

dalam analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil (ordinary 

least square) adalah tidak terjadinya hubungan antara variabel 

bebas yang  satu dengan variabel bebas yang lainnya atau kondisi 

multikolinieritas. Adapaun ciri-ciri dari mulitikolinieritas adalah 

ditandai dengan nilai R2 (R square ) tinggi ( lebih dari 0,9), F 

statistic juga signifikan atau tinggi, namun ada niali t-statistik yang 

rendah atau uji parsial t0 tidak signifikan. Untuk menguji terjadi 

atau tidaknya mulitkolnieritas dalam model dapat digunakan 

metode farrar glauber. Keuntungan menggunakan metode farrar 

glauber adalah dapat mendeteksi lokasi mulitkolinieritas walaupun 

rendah. 
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d) Pengujian Normalitas 

Penerapan OLS (Ordinary Least Square) untuk regresi 

linear klasik, diasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari 

gangguan  memiliki nilai rata-rata yang diharapkan sama 

dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varians yang 

konstan. Dengan asumsi ini OLS estimator atau penaksiran akan 

memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti unbiased 

dan memiliki varians yang minimum. Untuk menguji normalitas 

dapat dilakukan dengan standarized Residual menggunakan 

Eviews. 


