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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan lokasi penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi (GDP) di 

Indonesia yang dipengaruhi oleh variabel Foreign Direct Invesment, tenaga 

kerja dan keterbukaan perdagangan yang nanti digunakan sebagai variabel 

analisis regresi linier berganda. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang sifatnya 

memberikan gambaran secara umum mengenai bahasan yang diteliti dalam 

bentuk data atau angka yang kemudian dianalisa, diklasifikasikan dan 

dipresentasikan dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengamati obyek penelitian yang telah dipilih kemudian menganalisa 

serta menyimpulkan ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu 

Foreign Direct Invesment, tenaga kerja dan keterbukaan perdagangan 

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (GDP) di Indonesia. 

C. Definisi Operasional Variabel  

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Variabel Terikat (Dependent variable) 
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Dependent variable atau variabel terikat adalah variabel yang  

besaran nilainya dipengaruhi oleh variabel  bebas, dimana biasanya 

variabel terikat selalu dinotasikan dalam huruf (Y). Adapun yang menjadi 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah : 

 Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut (Sukirno, 2008) pertumbuhan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini 

merupakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1986-2017 

dalam satuan persen (%). 

2) Variabel Bebas (Indendent Variable) 

Independent variable atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat tiga 

variabel yang termasuk dalam variabel bebas, ketiga variabel bebas 

tersebut adalah Foreign Direct Invesment (Satuan %) (X�), Tenaga Kerja 

(Satuan Juta) (X�) dan Keterbukaan Perdagangan (Satuan %) (X�). 

Berikut definisi dan pengukuran setiap variabel bebas (Independent 

Variable): 

a. Foreign Direct Invesment(X�) 

Krugman (2003) menyatakan bahwa Foreign Direct Invesment 

adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara 

mendirikan atau mempeluas perusahaannya di negara lain. Foreign 
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Direct Invesment dalam penelitian ini merupakan Foreign Direct 

Invesment di Indonesia dari tahun 1986-2017 dalam satuan persen 

(%). 

b. Tenaga Kerja (X�) 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja disini 

seluruh jumlah penduduk yang bekerja dan sanggup bekerja jika tidak 

ada permintaan kerja. Penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 

tahun. Tenaga kerja dalam penelitian ini merupakan tenaga keja di 

Indonesia dari tahun 1986-2017 dalam satuan juta jiwa. 

c. Keterbukaan Perdagangan (X�) 

Keterbukaan Perdagangan adalah indikator pengaruh relatif 

perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara. Keterbukaan 

perdagangan adalah rasio jumlah ekspor dan impor barang dan jasa 

terhadap produk domestik bruto. Keterbukaan perdagangan dalam 

penelitian ini merupakan keterbukaan perdagangan di Indonesia dari 

tahun 1986-2017 dalam satuan persen (%). 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap 

mempunyai sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau 

persoalan (Sugiyono, 2004). Data yang digunakan di dalam penulisan 
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penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 

diambil dari pihak lain atau data yang telah diolah oleh pihak ketiga 

secara berkala (time series) yang sering digunakan untuk melihat pola 

perkembangan obyek penelitian selama periode-periode tertentu. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data 

analisis regresi linier berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Penelitian ini menggunakan data time series 

yaitu tahun 1986-2017 dengan data cross section Indonesia. 

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia 1986-2017. 

b) Foreign Direct Invesment Indonesia tahun 1986-2017. 

c) Tenaga Kerja Indonesia tahun 1986-2017. 

d) Keterbukaan Perdagangan Indonesia tahun 1986-2017. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

beberapa sumber, yaitu berasal dari publikasi – publikasi swasta maupun 

instansi pemerintah, seperti: 
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a) Data Pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia 1986-2017  bersumber 

dari Worldbank. 

b) Data Foreign Direct Invesment Indonesia tahun 1986-2017 

bersumber dari Worldbank. 

c) Data Tenaga Kerja Indonesia tahun 1986-2017 bersumber dari 

Publik Data. 

d) Data Keterbukaan Perdagangan Indonesia tahun 1986-2017 

bersumber dari Worldbank. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan teknik 

dokumentasi yaitu menyalin dokumen yang telah dipublikasikan oleh Bank 

Dunia/World Bank,Publik Data dan beberapa laporan, jurnal ilmiah, literatur 

serta sumber – sumber lainnya yang mendukung dan memiliki hubungan 

dengan kajian penelitian ini. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan 

analisis regresi dengan bantuan program EViews versi 9.0 dengan 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Squares) atau metode kuadrat 

terkecil biasa. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dan 

kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu permasalahan dan menganalisis data 

danhal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 

perhitunganyang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. 
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1. Metode Estimasi Data Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya 

(Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas X (X1, X2, 

X3,…,Xn) dan tetap masih menunjukkan diagram hubungan lurus atau 

linear. 

Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan 

karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih saja ada variabel yang 

terabaikan. Berikut bentuk persamaan regresi linear berganda :  

Y = a+b1X1+ b2X2 + b3X3+e 

Dimana : 

Y  : Variabel Terikat (Dependent)  
X1  : Foreign Direct Invesment(Independent)  
X2  : Tenaga Kerja (Independent)  
X3  : Keterbukaan Perdagangan (Independent) 
e  : nilai gangguan/error 
a  : nilai Y, bila X = 0 (Harga Konstan) 

b1 dan b2: Koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau 

penuruanan variabel dependent. Apabila positif maka naik, apabila 

minus maka turun. 

2. Uji Hipotesis 

a) Uji Simultan (Uji – F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan, dengan menggunakan level 

of significance 5 persen. Maka didapatkan formula uji-F sebagai 

berikut : 
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Dimana : 

R� : Koefisien Determinasi 

k  : Jumlah variabel independen 

n  : Jumlah Sampel 

 
Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah : 

H�: Tidak terdapat  variabel bebas yang berpengaruh terhadap 

variabel terikat 

H� : Terdapat minimal satu variabel bebas yang berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan uji-F, dapat 

ditentukan dengan menggunakan kriteria uji sebagai berikut : 

H� diterima jika prob. F-statistics<α(0.05), yang berarti terdapat 

minimal satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat.  

Sebaliknya �� diterima jika prob. F-statistics>α(0.05), yang berarti 

tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. 

b) Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap 

variabel bebas lainya adalah konstan, pengujian ini menggunakan uji 
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dua arah. Dengan menggunakan level of significance 5 persen. Maka 

didapatkan rumus uji-t sebagai berikut : 

t-hitung = (bi-b)/Sb 

Dimana : 
bi  : Koefisien bebas ke-i 

b  : nilai hipotesis nol 

Sb : simpangan baku dari variabel bebas ke-i 

 
Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

 Hipotesis Foreign Direct Invesment (X�) 

H�= 0 (Foreign Direct Invesment tidak berpengaruh terhadap GDP  

Indonesia) 

H� ≠ 0 (Foreign Direct Invesment berpengaruh terhadap GDP 

Indonesia) 

 Hipotesis Tenaga Kerja (X�) 

H�= 0 (Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap GDP Indonesia) 

H�≠ 0 (Tenaga Kerja berpengaruh terhadap GDP Indonesia) 

 Hipotesis Keterbukaan Perdagangan (X�) 

H�= 0 (Keterbukaan Perdagangan tidak berpengaruh terhadap GDP 

Indonesia) 

H� ≠ 0 (Keterbukaan Perdagangan berpengaruh terhadap GDP 

Indonesia) 

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan uji-t, dapat 

ditentukan dengan menggunakan kriteria uji sebagai berikut : 
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H�diterima jika prob. t-statistics <α(0.05), yang berarti variabel bebas 

tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya H� diterima 

jika prob. t-statistics >α(0.05), yang berarti variabel bebas tersebut 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

c) Koefisien Determinasi (��) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel 

terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi 

variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

variasi variabel terikat, yang dirumuskan sebagai berikut: 

�� =
���

���
=

Σ(��� ��)�

Σ(�� ��)�
 

Dimana nilai �� yang semakin mendekati angka 1, maka 

besarnya varian dari variabel bebas dalam menjelaskan varians 

variabel terikat sangat tinggi, sehingga model dengan nilai �� yang 

tinggi (mendekati angka 1 atau tepat 1) mengindikasikan bahwa 

model tersebut adalah model yang baik, dengan asumsi model tersebut 

sudah bersifat BLUE atau lolos uji asumsi klasik. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis 

regresilinier, yaitu penaksir tidak bias dan terbaik atau sering disingkat 

BLUE (best linier unbias estimate). Ada beberapa asumsi yang harus 

terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya 
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adalah uji normlitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda) 

dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang 

digunakanmempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model 

regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki 

distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan 

pengujian secara statistik.dasar pengambilankeputusan bisa dilakukan 

berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu: 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

Normal. 

2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidaknormal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresiditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel 

bebas.Jika terjadikolerasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinieritas.Untuk mendeteksi ada tidaknyamultikolinieritas 

dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF).rumus yang 

digunakanadalah sebagai berikut: 

��� =  
�

����
�      j=��,��,....,p 

c. Uji Autokorelasi 
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Uji autokolerasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahuiapakah dalam sebuah model regresi linier ada kolerasi 

antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Untuk memeriksa ada tidaknya autokolerasi, 

maka dilakukan uji Durbin-Watson dengan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika d < �� atau d > 4-�� maka H0 ditolak 

2) Jika  ��< d < 4-�� maka gagal tolak Ho 

3) Jika ��< d <�� atau 4-��< d < 4-�� maka uji Durbin Watson  

tidak menghasilkan hasil yang akurat. 

Uji dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dengan 

rumus: 

� � =
∑(E� E���)

∑ � �
�

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah modelregresi, terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari 

satu pengamatan kepengamatan yang lain. Menurut Gujarati 

(2012:406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan 

uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen 

terhadap nilai absolut dari residual (error). Untuk mendeteksi gejala 

uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi 



56 
 

tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolut 

residual, selanjutnya meeregresikan nilai absolute residual diperoleh 

sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel 

independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen 

dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya 

terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB III METODE PENELITIAN 
	A. Lokasi Penelitian 
	B. Jenis Penelitian 
	C. Definisi Operasional Variabel  
	D. Jenis dan Sumber Data 
	E. Teknik Pengumpulan Data 
	F. Teknik Analisis Data 




