
 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Setiap Negara selalu berusaha 

mengembangkan nilai ekspor dari komoditas ekspor unggulannya. 

Perkembangan ekspor sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan 

Negara yang berdampak pada perkembangan ekonomi nasional. Sejak saat itu 

ekspor menjadi fokus utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring 

dengan berubahnya strategi industri dari penekanan pada substitusi impor pada 

ekspor. Komoditi unggulan ekspor Indonesia adalah di sector Non-migas. 

Sedangkan untuk sector Migas sendiri perkembangannya masih sangat jauh 

dibawah sector Non-migas. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriftif kuantitatif dengan teknik pengumpulan 

datanya berupa dokumentasi data sekunder yang bersumber dari World Bank. 

Melalui pendekatan deskriptif ini, maka diharapkan akan memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Foreign Income 

terhadap Ekspor di Indonesia tahun 1987-2017. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh 

melalui website dan publikasi dari World Bank. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumantasi, dimana untuk 

memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan merekam data-

data yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait. Hal ini 

dilakukan karena data yang telah dipublikasikan tanpa harus melakukan 

penelitian langsung ke lapangan. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian. Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (independent) dan satu 

variabel terikat (dependent). Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel sebagai pihak yang diterangkan oleh 

variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel 

terikat yang digunakan adalah Ekspor (Y). 

- Ekspor dalam penelitian ini merupakan nilai nominal ekspor baik migas 

maupun non migas secara keseluruhan yang dilakukan oleh Indonesia 

dalam satuan juta USD. Ekspor disini hanya terbatas pada ekspor 

Indonesia. 

2. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas yang terdiri dari satu atau lebih variabel dan sebagai pihak 

yang menerangkan dari variabel terikat atau dapat juga dikatakan variabel 
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yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Inflasi 

Tingkat inflasi yang tinggi akan membawa permasalahan bagi 

perkeonomian dalam negeri dan juga dalam hubungannya dengan 

perdagangan dengan negara asing. Hubungan perdagangan yang 

dilakukan oleh beberapa negara meliputi ekspor, impor dan seberapa 

jauh ketergantungan sebuah negara terhadap ekspor dan impornya. 

Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat 

bersaing di pasaran internasional sehingga akan berdampak pada 

menurunnya ekspor. Inflasi dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi 

dari tahun 1987-2017. Data bersumber dari Worldbank. 

b. Nilai Tukar 

Penentuan kurs valuta asing menjadi pertimbangan penting bagi negara 

yang terlibat dalam perdagangan internasional. apabila nilai rupiah 

terdepresiasi terhadap mata uang asing maka akan berdampak pada 

nilai ekspor yang naik sedangkan nilai impornya akan turun (apabila 

penawaran ekspor dan permintaan impor cukup elastis). Jika kurs 

terdepresiasi pasar dalam negeri terlihat menarik dipasaran 

internasional, harga barang dalam negeri cenderung terlihat lebih 

murah sehingga nilai ekspor mengalami peningkatan. Dalam penelitian 

ini yang dimaksut kurs adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

yang dinyatakan dalam rupiah/dolar AS (Rp/US$). Data yang 
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digunakan adalah data dari 1987-2017  yang bersumber dari 

worldbank. 

c. World Income 

World Income (pendapatan dunia) berpengaruh pada naik turunnya 

ekspor. Jika pendapatan suatu negara naik, maka tingkat konsumsi dan 

daya beli masyarakat terhadap suatu barang akan naik, dan tidak semua 

kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. 

Pembelanjaan yang semakin besar ini membuat terjadinya peningkatan 

dalam bidang industri yang menyebabkan Negara tersebut mengimpor 

barang dari negara lain. Data yang digunakan adalah data GDP (GDP
w
-

GDP
indo

) dari tahun 1987-2017 dalam satuan Triliun yang bersumber 

dari Worldbank. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan 

menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut 

dengan menggunakan paket program E-views. Analisis data dilakukan dengan 

bantuan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis 

regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokesdastisitas. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier Berganda adalah teknik statistika yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh dua variable independen atau lebih yang 

bersifat linier terhadap satu variable dependen. Model umum regresi linier 

berganda yaitu 
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Di mana: 

   = nilai variable dependen dari observasi ke-i 

   = intersep  

   = parameter/koefisien regresi dari variabel independen 

   = nilai variabel independen dari observasi ke-i 

   = parameter/koefisien regresi dari variabel independen 

        = nilai variabel independen dari observasi ke-2i 

        = parameter/koefisien regresi dari variabel independen 

     = nilai variabel independen dari observasi ke-3i 

  e = nilai gangguan/error 

2. Uji Kelayakan Model 

a. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R
2
) memiliki arti bahwa menganalisa seberapa 

berpengaruh model dalam menjelaskan variasi variabel bebas (x). 

tujuan untuk memperoleh hasil yang benar banyak peneliti 

menyarankan memakai adjusted  R
2
. 

b. Uji F Test  

Hipotesis yang diuji serentak yaitu 

Diduga besar Inflasi, Nilai Tukar dan GDP mempengaruhi Ekspor di 

Indonesia tahun 1987-2017 

Hipotesis yang melandasi uji F yaitu : 

H0 =   =  =  =……0 

H1 =   ≠   ≠   ≠…. 0 
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Uji F (Kriteria Pengujian) 

H0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05 

c. Uji t Test  

Hipotesis yang diuji dalam uji t yaitu 

H0 :   = 0 

H1 :   ≠ 0 

Mengacu pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam  penelitian ini adalah: 

H0 = besar Inflasi tidak mempengaruhi Ekspor di Indonesia. 

H1 = besar Inflasi mempengaruhi Ekspor di Indonesia. 

H0 = besar Nilai Tukar tidak mempengaruhi Ekspor di Indonesia. 

H2 = besar Nilai Tukar mempengaruhi Ekspor di Indonesia. 

H0 = besar Foreign Income tidak mempengaruhi di Indonesia. 

H3 = besar Foreign Income mempengaruhi di Indonesia. 

Kriteria pengujian : 

H0 : ditolak jika nilai Prob T-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob T-Stat > 0,05 

d. Model Regresi Linier Berganda 

Model Regresi Linier Berganda pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                    

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

dependent variabel dan independent variabel keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali,2001). Normalitas error dapat diuji menggunakan uji Jarque-

Bera dengan rumus yaitu 

   JB = n[
  

 
 

      

  
] 

Dimana: 

n = jumlah pengamatan 

S = koefisien skewness 

K = koefisien kurtosis 

 

Hipotesis yang diuji: 

H0 : error berdistribusi normal 

H1 : error tidak berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2001). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi 

adalah dengan Menganalisa matrik korelasi variabel bebas jika terdapat 

korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi (lebih besar dari 0,90) hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

c. Heteroskedastisitas 
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Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varians gangguan/error dari 

model regresi bersifat tidak konstan konstan. Heteroskedastisitas sering 

terjadi pada data cross-section. Selain itu, kesalahan spesifikasi model 

fungsional dan pemilihan variabel independen juga dapat menyebabkan 

heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Ketentuan 

autokorelasi dengan Durbin Watson dinyatakan sebagai berikut : 

Tolak H0 

Korelasi 

Positif 

Inconclusive 

Gagal Tolak H0 

(Tidak ada auto 

korelasi 

Inconclusive 

Tolak H0 

Korelasi 

Negatif 

         0                 dL                  dU          2            4-dU                 4-dL                 0 

Tabel 3.1 Skema kriteria Uji Durbin-Watson 

Dinyatakan tidak ada autokorelasi jika DW berada antara dU dan 4-dU 

(dL<dU<dw<4-dU<4-dL) 

 


