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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penenelitian ini dilakukan di Indonesia guna melihat adanya 

pengaruh ekspor dan penerimaan pariwisata internasional terhadap gross domestic 

product di negara China, Korea Selatan dan Jepang. 

B. Definisi Operasional dan Variabel Penlitian 

Guna meminimalisir adanya kesalahan dalam penelitian dan pembahasan, 

maka diperlukan adanya pemaparan mengenai definisi operasional atau pengertian 

dari masing-masing variabel. Variabel tersebut adalah sebagai berikut : : 

1. Ekspor, penelitian ini mengambil objek ekspor dimana ekspor tersebut 

mencakup ekspor dari migas maupun non migas yang dilakukan oleh 

negara China, Jepang, dan Korea Selatan dalam satuan juta dolar AS. 

Ekspor ini dilakukan terhadap seluruh negara, dimana data yang 

diperoleh dari World Integrated Trande Solution dengan satuan ribuan 

Dollar Amerika Serikat. 

2. Penerimaan Pariwisata Internasional adalah pengeluaran oleh 

pengunjung internasional yang masuk, termasuk pembayaran kepada 

maskapai nasional untuk transportasi internasional. Tanda terima ini 

termasuk pembayaran di muka lainnya yang dibuat untuk barang atau 

jasa yang diterima di negara tujuan. Data ini bersumber dari Word Travel 

and Tourism Organisation dibawah naungan World Bank dnegan satuan 

ribuan Dollar Amerika Serikat
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3. Gross domestic product (GDP) meupakan indikator yang dapat 

digunakan sebagai acuan gross domestic product suatu negara, dimana 

indikator ini berasal dari penerimaan secara keseluruhan pendapatan 

warga yang ada di negara tersebut, baik warga negara asli (dalam negeri) 

maupun warga negara asing (WNA) yang sedang berada di negara 

tersebut. GDP nominal yang digunakan dalam penelitian  ini merupakan 

akumulasi barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku pada saat 

itu. Bersumber dari World Bank dnegan satuan ribuan Dollar Amerika 

Serikat. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Data merupakan segala 

macam keterangan yang berisikan tentang kebenaran dan fakta dan dapat dijadikan 

suatu kajian mendasar. Data yang diguinakan dalam penelotian ini adalah data 

sekunder yang merupakan data. Penelitian ini menggunakan analisis data panel, 

dimana data panel sendiri merupakan model statistic data kombinasi antara time 

series dan cross section.  

 Data panel yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada tahun 1997 

hingga 2016 dengan data cross section dari tiga negara di kawasan Asia Timur, 

yaitu negara China, Jepang dan Korea Selatan. Data yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Ekspor China, Jepang dan Korea Selatan pada tahun 1997-2016 (dalam ribu 

US$) 

2. Penerimaan Pariwisata Internasional negara China, jepang dan Korea 
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Selatan pada tahun 1997-2016 (dalam ribu US$) 

3. Gross domestic product rill negara China, jepang dan Korea Selatan pada 

tahun 1997-2016 (dalam ribu US$). 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

beberapa sumber, yaitu berasal dari publikasi – publikasi swasta maupun instansi 

pemerintah, seperti: 

1. Data ekspor negara China, jepang dan Korea Selatan pada tahun 1997-2016 

(dalam ribu US$) diperoleh dari (WITS) World Integrated Tradding 

Solution  

2. Data penerimaan Pariwisata Internasional China, Jepang, Korea Selatan 

pada tahun 1997-2016 (dalam ribu US$), diperoleh melalui World Bank 

(Public Data) 

3. Gross domestic product dalam China, Jepang, Korea Selatan pada tahun 

1997-2016, (dalam ribu US$)  diperoleh melalui World Bank (Public Data) 

4.  Data kualitatif lain yang menunjang seperti data publik dari masing-masing 

negara maupun data public yang disediakan oleh institusi kredibel lainnya. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelian ini, 

dimana metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diambil 

dari buku, literatur, jurnal ilmiah maupun referensi lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini seperti penelitian terdahulu. 
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E. Metode Analisis Data 

 1.  Model Penelitian 

  Analisis metode pada penelitian ini menggunakan anlisis data Panel, 

sedangkan alayt untuk mengolah data menggunakan Eviews 9 Entreprise 

Edition. 

 a. Model Regresi Data Panel 

 Data panel merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini, data 

panel dapat diartikan sebuah data yang terdiri dari gabungan data cross section 

dan data time series. Data cross section pada penelitian ini adalah tiga negara 

kawasan Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan data 

time series pada penelitian ini sejumlah 20 tahun, yaitu tahun 1997-2016. Berikut 

ini merupakan bentuk dari persamaan regresi berganda data panel : 

 

 Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e 

 

Dimana : 

• β0  = Intersep 

• β1, β2 = Koefisien 

• Y  = GDP (Gross domestic product) (US Thousand $)  

• X1  = Ekspor (US Thousand $) 

• X2  = Penerimaan Pariwisata Internasional (US Thousand $) 

• e  = standar deviasi 

b. Uji Model Data Panel  

Terdapat tiga Teknik yang bisa digunakan dalam regresi penggunaan data 
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panel, yaitu model penelitian Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

(Gujarati, 2013).  

• Model Common Effect 

Model Common Effect atau Pooled Least Square adalah metode 

esrimasi yang paling sederhana yang mengasumsikan tidak ada 

gheterogenan anatar individu yang tidak terobservasi (intersep sama), 

karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independent 

. Estimasi parameter menghubungkan (pooled) seluruh data time series 

dan cross-section kemudian melakukan pendugaan (pooling) disetiap 

observasi terdapat regresi sehingga datanya berdimensi tunggal.  

Dari data panel akan diketahun N adalah jumlah unit cross-

section dab T adalah jumlah periode waktu. Dengan menggunakan 

pooling seluruh observasi sebanyak NT, maka dapat ditulis fungsi dari 

model common effect, misalnya yaitu : 

 

Yit = β1 + β2X2it + β3X3it + … + βnXnit + uit 

 

• Model Fixed Effect 

   Pada fixed effect, diasumsikian bahwa terdapatn keheterogenan 

antar individu tidka terobservasi (ai yang tidak tergantung waktu/ time 

invariant).  Apabila diasumsikan terdapat hubungan yang tepa tantara ai 

variable independent, maka model diatas disebut model Fixed Effects (FE) 

atau dengan kata lain intersep β0i untuk setiap Xi berbeda tapi memilikki slope 

sama. Estimasi parameter model FE bias menggunakan metode Least 

Square Dummy Variable, yaitu dnegan menambahkan variable dummy 
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yang bersesuaian untuk masing-masing nilai. Berikut adalah model fixed 

effect :  

  Yit = a1+a2D2 +…+ anDn + … + βnXnit + uit 

     

• Model Random Effect 

Pada estimasi regresi data panel, khususnya dengan metode ficed 

effect dengan variabel dummy akan menunjukkan suatu ketidkapastian 

pada model yang digunakan. Cara untuk mengatasi hal ini adalah 

dengan menggunakan metode Random Effect. Berikut adalah formula 

model random effect : 

 

Yit = β1 + β2X2it + β3X3it + … +  βnX + uit + eit 

 

  Dalam pemiliham model terbaik, guna memilih Random Effect, 

Common Effect dan Fixed Effect, maka dibutuhkan tiga pengujian sebagai 

berikut : 

• Uji Chouw (Likehood ratio atau Redundant Fixed Effect) 

Pada uji Chow digunakan untuk menentukan apakah fixed effect 

ataukah pooled least square yang layak untuk digunakan. Apabila nilai 

probabilitas F < Alpha (0.05), maka H0 akan ditolak dan meneiman H1. 

Dimana H0 menuropakan pooled least square sedangkan H1 adalah fixed 

effect. Maka hipotesis yang berlaku adalah sebagai berikut : 

H0 = Model pengujian lebih tepat menggunakan Common Effect 

H1 = Model pengujian lebih tepat menggunakan Fixed Effect 
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 Penggunaan uji redundant fixed effect atau disebut juga likehood 

ratio akan menolak H0 dan menerima H1 apabila nilai probabilitas F 

lebih kecil dari Alpha (prob-F< 0.05) . Begitujuga sebaliknya. 

• Langrage Multiple (Uji LM) 

Pada uji LM berguna untuk mengetahui apakah model yang sesuai 

common effect atau model random effect, dimana random effect 

merupakan uji yang dikembangkan oleh seorang ahli matematis bernama 

Breusch pagan. Pengujain ini didasarkan pada nilai residual dari metode 

OLS. Maka hipotesis yang berlaku adalah sebagai berikut : 

 H0 = Model pengujian lebih tepat menggunakan Random Effect 

H1 = Model pengujian lebih tepat menggunakan Common Effect 

Penggunaan uji LM, apabila nilai Breusch Pagan bernilai  < Alpha, 

maka H1 akan diterima dan menolak H0, begitu pula sebaliknya. 

• Uji Hausman (Hausman Test) 

Pada model fixed effect maka yang lebih baik akan ditunjukkan 

apabila memiliki nilai signifikan < 0.05 pada nilai prob-chi square. Maka 

hipotesis yang berlaku adalah sebagai berikut : 

H0 = Model pengujian lebih tepat menggunakan Random Effect 

H1 = Model pengujian lebih tepat menggunakan Fixed Effect 

Penggunaan uji Hausman, apabila nilai signifikan menunjukkan 

nilai > .05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

• Uji-t (Uji secara Individu/parsial) 

Uji t merupakan tolak ukur adanya signifikansi hubungan antara 
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variabel X dan variabel Y secara individu, sehingga dapat diketahui 

masing-masing variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat atau 

tidak. Berikut ini merupakan hipotesis yang digunakan dalam pengujian  

• H0 : Variabel bebas yaitu ekspor/penerimaan pariwisata 

internasional tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya yatu 

GDP sebagai acuan gross domestic product ketiga negara 

• H1 : Variabel bebas yaitu ekspor /penerimaan pariwisata 

internasional berpengaruh terhadap variabel terikatnya yatu GDP 

sebagai acuan gross domestic product ketiga negara 

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji t menuurt Ghozali pada 

penelitiannya tahun 2011 menyatakan bahwa  

• Jika signifikansi nilai probabilitas > 0.05 maka H0 akan 

diterima sedangkan H1 akan ditolak 

• Jika signifikansi nilai probabilitas <0.maka H0 akan 

ditolak sdangkan H1 akan diterima 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Uji Signifikansi Indivisu (Uji-t) 

  

 Uji F (Uji secara Simultan/bersamaan) 

Menurut Ghozali tahun 2011 menyatakan bahwa uji F 

H1 ditolak / 
H0 diterima 

 

H0 ditolak 

 

t-tabel 
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merupakan salah satu Teknik analisis guna mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen 

secara simultan atau bersam-sama. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

• H0 : Variabel bebas yaitu ekspor dan penerimaan pariwisata 

internasional tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya yatu GDP 

sebagai acuan gross domestic product ketiga negara 

• H1 : Variabel bebas yaitu ekspor dan penerimaan pariwisata 

internasional berpengaruh terhadap variabel terikatnya yatu GDP 

sebagai acuan gross domestic product ketiga negara 

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F menuurGhozali pada 

penelitiannya tahun 2011 menyatakan bahwa : 

• Jika signifikansi nilai probabilitas > 0.05, maka H1 

ditolak dan H0 diterima. 

• Jika signifikansi nilai probabilitas < 0.05, maka H1 

diterima dan H0 akan ditolak. 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 


