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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini memilih ruang lingkup nasional yaitu negara Indonesia. 

Dengan menggunakan pertimbangan potensi dan peluang sektor Pertanian 

Nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk kebutuhan 

ekspor. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan pemenuhan kebutuhan 

dalam negeri dapat tercukupi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan 

juga  ekspor sektor pertanian agar dapat bersaing di dunia Internasional. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakna penelitian 

bersifat deskriptif kuantitatif (angka) yaitu dengan mencari fakta berdasarkan 

data yang telah tersedia. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel. 

Data ini bersumber dari lembaga-lembaga pemerintah yang dipubilkasikan 

secara resmi antara lain, Badan Pusat statistik ( BPS ), Bank Indonesia, 

Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan lembaga pemerintah 

lainnya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Data Pertumbuhan Ekspor Sektor Pertanian Indonesia tahun 

2009-2017  

b. Data Pertumbuhan Output Pertanian Indonesia tahun 2009-2017  

c. Data Kurs Tukar Rupiah tahun 2009-2017  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi 

dengan mengunakan data sekunder, dan menganalisis laporan mengenai 

Nilai ekspor sektor pertanian, output pertanian, kurs rupiah terhadap dollar di 

Indonesia dari BPS (Badan Pusat Statistik), Kementrian Pertanian, 

Kementrian Perdagangan, Bank Indonesia dan U.S. Labour Departemen. 

E. Definisi Operasional 

1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variapen independen(variabel bebas). variabel 

dependen ( Y ) dalam penelitian ini adalah nilai ekspor sektor  

Pertanian yaitu ukuran nilai Dollar Amerika serikat (US$) dari ekspor 

sektor pertanian. 

2. Variabel bebas (X) 

a. Output Pertanian (X1) 

Output Pertanian adalah keseluruhan nilai output produksi 

Sektor pertanian  dinyatakan dalam satuan Ton. 

b. Kurs Tukar Rupiah ( X2) 

Yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain, 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai tukar rill (REER) 

terhadap dollar amerika dengan menggunakan perhitungan kurs 

nominal dikalikan harga domestik dan dibagi dengan harga luar 

negeri.  
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Pertumbuhan Ekspor 

Dengan menggunakan rumus pertumbuhan ekspor dibawah ini: 
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Dimana :  

P   :Pertumbuhan Ekspor 

tX   : Tahun Periode Tertentu 

1t
X  : Tahun Periode Sebelumnya 

2. Metode Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linier 

berganda adalah teknik statstistik untuk meengetahui pengaruh dua atau 

lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap variabel 

dependen. Dengan menggunakan data time series, maka model fungsi 

yang akan digunakan sebagai berikut : 

      
eXXY  22110  ..........................(1) 

Dimana : 

Y         = Nilai Ekspor Sektor Pertanian 

210  = Intercep 

X1     = Output Produksi Pertanian 
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X2        = Kurs Tukar Rupiah  

e      = Error 

3. Metode Regresi Data Panel  

Pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode adalah data 

yang diperoleh menggunakan cara data gabungan antara cross-section 

dan data time series. Data cross-section dalam penelitian ini adalah data 

Komoditas Pertanian Indonesia.Metode yang digunakan regresi linier 

berganda dengan model sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 : Ekspor Sektor Pertanian 

       : Konstanta 

           : koefisien regresi 

       : Output Pertanian 

 : Kurs tukar Rupiah 

    : kesalahan pengganggu(error) 

Untuk mengetahui variabel-variabel independen terhadap 

dependen makam dilakukan uji statistik t dan uji statistik F dengan 

tingkat signifikasi 5%. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, 

data panel terdiri dari cross-section dan time series. Pada data panel 

terdapat tiga metode yang digunakan yaitu Model common Effect 

eXXXY  3322110 loglogloglog 

Y

0

321 

1X

2X

e
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(OLS). Fixed Effect  dan Randdom Effect. Ketiga teknik tersebut 

digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dengan metode 

berikut : 

a. Common Effect 

Berikut ini hasil regresi teknik data panel dengan 

menggunakan model Common Effect sebagai berikut : 

 

b. Fixed Effect 

Berikut ini hasil regresi teknik data panel dengan 

menggunakan model Fixed Effect sebagai berikut: 

 

c. Random Effect 

Berikut ini hasil regresi data penel dengan menggunkan 

model Random Effect 

 

4. Pemilihan Teknik Analisis Estimasi Regresi Data Panel 

Terdapat tiga jenis estimasi pada model regresi data panel yaitu 

dengan menggunakan model ommon Effect, Fixed Effect dan Random 

Effect. Setelah terdapat tiga jenis model regresi data panel kemudian 

dari tiga model tersebut terdapat tiga uji yang digunakan untuk memilih 

teknik yang paling tepat atau sesuai digunakan dalam mengestimasi 

regresi data panel. Teknik yang paling sesuai atau paling tepat 

digunakan dalam pemilihan model regresi data panel yaitu Uji Lagrage 

Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman: 
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a. Uji Chow 

Uji yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya 

perubahan struktural dalam regresi. Uji Chow sebagai pengujian 

statistik untuk menentukan apakah model Common Effect atau 

Fixed Effect yang paling sesuai dipergunakan dalam penelitian ini. 

Hipotesis pada pengujian uji chow sebagai berikut : 

0H  : Model Common Effect sesuai 

1H  : Model Fixed Effect lebih sesuai 

Dengan adanya hipotesis tersebut, sehingga dalam memilih 

model dapat dilihat dengan cara, jika probabilitas < 5 persen (0,05), 

maka 0H  ditolak sehingga 1H  diterima. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan manakah dari 

kedua model yaitu Fixed Effect atau Random Effect yang lebih 

sesuai digunakan dalam penelitian ini. Sehingga hipotesis pada 

pengujian ini adalah : 

0H  : Model Random Effect lebih sesuai 

1H  : Model Fixed Effect lebih sesuai 

Setelah dilakukan pengujian dan adanya hipotesis tersebut 

dalam menentukan model yang sesuai antara Random Effect atau 

Fixed Effect dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melihat 

probabilitasnya. Jika probabilitas <5 persen(0,05) maka 0H  

ditolak dan 1H  diterima. 
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c. Uji Largrange Multiplier (LM) 

 Setelah dilakukan dua pengujian diatas kemudian dilakukan 

pengujian yaitu uji Lagrange Multiplier(LM) yaitu memiliki arti 

bahwa pengujian untuk mengetahui kedua model manakah yang 

sesuai digunakan antara model Random Effecta atau model 

Common Effect(OLS). Uji Lagrange Multiplier memiliki hipotesi 

sebagai berikut: 

0H  : Model Common Effect Lebih sesuai 

 1H  : Model Random Effect lebih sesuai 

Dengan adanya hipotesis tersebut maka untuk menentukan 

mana model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini, 

apakah model Common Effect atau model Random Effect dengan 

melihat nilai probabilitasnya yaitu jika orobabilitasnya <5 % (0,05), 

maka 0H ditolak dan 1H  diterima. 

5. Uji Statistik 

a. Uji t (Parsial) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial 

dengan melakukan Uji t. karena regresi linier berganda menggunakan 

dua prediktor atau lebih , maka akan mengahasilkan perbandiangan 

antara P-value nilai t tiap variabel independen dengan tingkat 

signifikasi yang digunakan masing-masing variabel independen 

digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan antara lain : Jika 



 

 

32 

nilai P-value tiap t lebih kecil dari tingkat signifikasi yang digunakan 

maka diterima dan apabila P-Value nilai t lebih besar dari tingkat 

signifikasi yang digunakan diterima. Hubungan antar variabel 

independen dan dependen dapat diketahui dari koefisien regresi 

masing-masing variabel. Bila koefisien bertanda negatif berarti 

variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan 

yang bersifat terbalik sedangkan bila koefisien regresi bertanda 

positif maka hubungan variabel independen dan dependen searah. 

Penelitian ini menggunakan signifikasi 95% atau α = 5 %. 

Hipotesis Pengujian : 

H0 : Variabel Independen berpengaruh terhadap Variabel Dependen 

H1 : Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap Variabel 

Dependen 

Dengan kriteria pengujian : 

1) Jika t hitung < t table, maka secara parsial tidak terdapat 

pengaruh variabel independen terhadap variable dependen        

2) Jika nilai t hitung > t table maka secara parsial variabel 

independen berpengaruh terhadap variable dependen  

Ketentuan :  

- jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 

- jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima 
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b. Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkna keseluruhan signifikasi 

variabel dalam regresi (H0). apabila P-value nilai F Independen lebih 

kecil dari pada tingkat signifikasi yang digunakan maka H1 diterima, 

berarti bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, dan sebaliknya. Dengan signifikasi 95% atau α = 5% 

Dengan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana : 

2
R     : R-squared 

   n    : Total Sampel 

   k    : Total Observasi 

Hipotesis : 

H0 : Variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

H1 : Variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen 

Dengan kriteria pengujian : 

1) Apabila F hitung < F table, maka variable independen secara 

keseluruhan tidak mempengaruhi variable dependen.  
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2) Apabila F hitung > F table, maka variable indepoenden secara 

keseluruhan berpengaruh terhadap variapel dependen. 

Ketentuan : 

Jika Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak 

Jika Fhitung > Ftabel maka H0 diterima 

c. Koefisien Determinasi ( 2
R ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kebenaran 

model regresi (Gujarti, 2006). koefisien determinasi 2
R  mengukur 

bagian atau presentase total variasi Y yang dijelaskan oleh regresi. 

Namun terdapat hasil yang bias terhadap satu variabel independen 

yang dimasukkan kedalam model, saat menggunakan Koeffisien 

Determinasi.  
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