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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekunder 

pada negara Indonesia, dengan menggunakan data penanaman modal asing / foreign 

direct investment (FDI), ekspor, Impor dan Produk Domestik Bruto pada tahunn 1981 - 

2017.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif kuantitatif  yaitu: 

penelitian dilakukan untuk menekankan analisisnya pada data – data numerik (berupa 

angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu dengan mendeskripsikan gejala – 

gejala sektor secara tepat dan ringkas berdasarkan data yang ada.  

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penanaman Modal Asing / Foreign Direct Investment (FDI) 

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga 

negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia 

yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Penanam modal asing 

adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing 

yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman 

modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakuksn usaha di wilayah negara 

Republik indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan 

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 
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negeri. (UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Data yang 

digunakan menggunakan satuan US$. 

2. Ekspor (X2) 

Ekspor adalah kegiatan menjual barang yang dihasilkan didalam negeri dan dijual 

kembali ke dalam negeri baik berupa barang mentah, setengah jadi maupun barang jadi 

ya.ng nantinya diharapkan dapat menambah devisa negara dan meningkatkan stabilitas 

perekonomian di negara pengekspor. Data Ekspor ini menggunakan satuan U$$. 

3. Impor (X3) 

Impor adalah kegiatan membeli barang atau komoditas dari luar negeri ke dalam 

negeri untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah 

karena disbabkan permintaan yang lebih banyak dari komoditas atau barang ang 

disediakan. Data ini menggunakan satuan U$$. 

4. Produk Domestik Bruto (Y) 

Mankiw (2000). Produk Domestik bruto adalah pendapatan total dan pengeluaran 

total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. Dalam dat ini 

menggunakan satuan U$$. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini memakai data sekunder dengan 

menggunakan bentuk time series. Data di peroleh dari website resmi WorldBank. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

dokumentasi data sekunder dari beberapa lembaga terkait yang berupa Penanaman 

Modal Asing, Ekspor, Impor dan Produk Domestik Bruto Indonesia. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menghitung dari data tahunan yang dimulai dari 

tahun 1981 – 2017 dan menggunakan alat analisis Eviews 9 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan model 

Partial Adjusment Model (PAM) dengan time series tahun 1981 – 2017. 

Rumus Partial Adjusment Model: 

𝒀𝒕 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑿𝟏𝒕 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒕 + 𝜷𝟑𝑿𝟑𝒕 +  𝜷𝟒 𝒀𝒕−𝟏 

 

Keterangan : 

𝒀𝒕  = PDB (US$) 

𝜷𝟎  =  constanta 

𝜷𝟏, 𝜷𝟐,  𝜷𝟑, 𝜷𝟒 = Koefisien parameter  

𝑿𝟏𝒕  = Penanaman Modal Asing (U$$) 

𝑿𝟐𝒕  = Ekspor (U$$) 

𝑿𝟑𝒕  = Impor (US$) 

𝒀𝒕−𝟏  = PDB (US$) – 1 

Maka persamaan tersebut diperoleh : 
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𝑌 =  𝐴 𝑃𝑀𝐴𝛽1 𝑋𝛽2 𝑀𝛽3 

Atau 

𝑙𝑜𝑔𝑌 = 𝐿𝑜𝑔𝐴 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑃𝑀𝐴 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑋 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑀 

 

 Keterangan : 

PMA  = Penanaman Modal Asing 

X   = Ekspor 

M   = Import 

A   = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Koefisien 

 

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikan atau keeratan hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka digunakan berbagai uji ekonometrik dan uji statistik 

diantaranya : 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu 

mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya. (Nachrowi dan Usman, 

2006). Uji yang digunakan dalam mendeteksi adanya autokorelasi adalah 

dengan menggunakan uji Durbin Watson Statistic (D-W). Jika nilai statistik D-

W berada pada kisaran angka dua, menunjukkan bahwa tidak terdapatnya 

autokorelasi, dan begitu juga sebaliknya. Jika semakin jauh dari angka dua, 

maka akan terjadi peluang autokorelasi yang besar baik itu autokorelasi positif 

maupun negatif. 
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Karena uji D-W memiliki beberapa kelemahan, maka untuk menguji 

autokorelasi dapat juga dengan menggunakan uji yang dikembangkan oleh 

Breusch-Godfrey. Uji ini dikenal dengan uji Lagrange Multiplier Test. Kriteria 

uji yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan uji Lagrange 

Multiplier, yaitu: 

 

- Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square > taraf nyata (α) yang digunakan, 

maka model persamaan yang digunakan tidak mengandung autokorelasi. 

- Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square < taraf nyata (α) yang digunakan, 

maka model persamaan yang digunakan mengandung autokorelasi. 

 

2. Heteroskedastisitas 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), varians (ui
2
) yang tidak konstan atau 

selalu berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis. Kasus heteroskedastis tidak 

hanya terjadi pada persamaan regresi majemuk tetapi memungkinkan terjadi 

pada regresi linier sederhana juga. Akibat yang ditimbulkan dari 

heteroskedastisitas ini adalah varian koefisien regresi yang lebih besar sehingga 

menimbulkan beberapa konsekuensi lain. Konsekuensi itu diantaranya interval 

kepercayaan yang semakin besar, uji hipotesis tidak akurat, berdampak kepada 

hasil keakuratan kesimpulan. Cara mendeteksi heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya metode gambar dan 

menggunakan Uji Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity. 
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Pada metode gambar, suatu nilai variabel bebas X atau sekelompok nilai X 

variabel bebas akan mempunyai nilai var (ui
2
) yang berbeda dengan variabel 

bebas X atau sekelompok nilai X lainnya. Oleh karena itu, jika nilai-nilai ui
2
 

diplotkan dengan nilai-nilai variabel bebas akan ditemui suatu pola atau bentuk 

yang tidak random. 

Sedangkan kriteria uji yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas 

dengan metode White Heteroskedasticity, yaitu: 

- Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square > taraf nyata (α) yang digunakan, 

maka model persamaan yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas. 

- Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square < taraf nyata (α) yang digunakan, 

maka model persamaan yang digunakan mengalami heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Normalitas 

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini kurang dari 30, maka uji 

normalitas perlu dilakukan. Uji normalitas ini disebut Jarque-Bera Test (J-B) yang 

pengujiannya dilakukan pada error term yang harus terdistribusi secara normal. 

Kriteria uji yang digunakan adalah: 

- Jika nilai probabilitas pada (J-B) > taraf nyata (α) yang digunakan, maka 

error term dalam model persamaan yang digunakan terdistribusi normal. 

- Jika nilai probabilitas pada (J-B) < taraf nyata (α) yang digunakan, maka 

error term dalam model persamaan yang digunakan tidak terdistribusi 

normal. 
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Uji Statistik 

1. Uji F-Statistik 

Uji-F dilakukan untuk melakukan uji koefisien regresi secara bersamaan. 

Secara umum, hipotesis yang digunakannya adalah: 

H0: a1 = a2 = a3 = a4 = ........ = ak = 0 

H1: tidak demikian (paling tidak ada satu slope yang ≠ 0) 

(k merupakan banyaknya variabel bebas) 

Setelah didapat Fhitung, lalu dibandingkan dengan Tabel F dengan df sebesar k 

dan n-k. 

Jika Fhit > Fα (k,n-k-1) maka tolak H0 

Jika Fhit < Fα (k,n-k-1) maka terima H0 

Jika H0 ditolak, maka ini menunjukkan bahwa paling tidak ada satu variabel 

bebas yang signifikan secara statistik berpengaruh terhadap variabel tak bebas 

atau variabel terikat. Sedangkan jika H0 diterima maka tidak ada satu pun variabel 

bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas secara statistik. 
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2. Uji t-Statistik 

Setelah melakukan uji koefisien secara keseluruhan, maka koefisien regresi 

dihitung secara individu dengan menggunakan suatu uji yang dikenal dengan 

Uji-t. Pengujian ini berfungsi juga untuk mengetahui tentang pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah signifikan atau 

tidak. 

     

 Dalam Uji-t, hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : ai = 0    

H1 : ai ≠ 0 i = 1,2,3,....., k 

 Setelah didapat thitung, lalu dibandingkan dengan nilai t tabel: 

Jika thit > tα/2 (n-k) maka tolak H0 

Jika thit < tα/2 (n-k) 
maka terima H0 

Jika H0 ditolak, maka variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel 

tak bebas, sedangkan jika H0 diterima maka variabel bebas tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel tak bebas. 
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3. R Squared 

 

Koefisien determinasi menggambarkan tingkat hubungan antara satu atau 

beberapa variabel bebas dengan terikat. 𝑅2 merupakan besaran non negatif, 

batasnya adalah 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1. Suatu 𝑅2 sebesar 1 berarti terjadi hubungan 

sempurna, sedangkan 𝑅2 yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel 

terikat dengan variabel bebas, dengan demikian semakin kecil 𝑅2 semakin lemah 

hubungan antar variabel. 

 


