
20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini yaitu berdasarkan dampak Gross Domestic Product dan

kurs mitraa dagang terhadap ekspor kopi di Indonesia. Periode yang dilpilih pada

penelitiaan ini dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Negara yang menjadi

pokok tujuan penelitian ini adalah Jerman, Amerika Serikat, Italy, Belanda, dan

Inggris, karena negara-negara diatas adalah tujuan utaama ekspor kopi Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data volume ekspor kopi negara mitra

dagang, Gross Domestic Product negara mitera dagang dan kurs mitra mata uang

mitera dagang terhadap Rupiah. Data tersebut dirujuk dari World Bank, Publikasi

BI, dan BPS.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang

diteliti. Pada penelitian ini populasinya berjumlah 10 negara, yaitu negara Amerika,

Jerman, Italy, Belanda, Inggris, Malaysia, Jepang, Perancis, dan Denmark. Sampel

adalah adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang ditelitit dan

dianggap mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini metode yang diambil untuk

menjadi sampel ialah lima negara dengan metode pengambilan datanya diambil
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acak dari ke sepuluh negara yang telah disebutkan. Sampel pada penelitian ini

adalah negara Amerika, Jerman, Italy, Belanda, Inggris

D. Definisi Operasional

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat merupakan variabel yang besaran nilainya dipengaruhi variabel

bebas, variabel terikat selalu dinotasikan menggunakan huruf (Y). Variabel terikat

di penelitian ini adalah ekspor kopi Indoneesia ke negara mitra dagang data

diperoleh dari BPS.

2. Variabel Bebas (Independen Variable)

Variabel bebas merupakan variabel yang berpengaruh pada variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitan ini yaitu Gross Domestic Product (Juta US$) (X1).

GDP merupakan total nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi suatu negara

dalam satu periode. dan nilai tukar (Rupiah) (X2), nilai tukar adalah sebuah

perjanjian yang dikenal sebagai transaksi yang dilakukan saat ini atau dikemudian

hari dengan menggunakan dua mata uang negara yang berbeda.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dengan

cara menyalin dokumen publikasi dari world bank.

1. Teknik Analisa Data

a. Pemilihan Model Analisis Data
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Berdasarkan metode analisis dats yang digunakan yaitu model regresi data

panel. Penggabungan data cross section dan time series dapat menyelesaikan

permasalah pada penghilangan variabel.

Persamaaan dari data panel, yaitu seperti berikut:

= + + +
Keterangan:

Y = Ekspor kopi Indonesia ke negara mitra dagang pada tahun t.

α = konstanta

β = Koefisien regresi GDP

β = Koefisien regresi nilai tukar

X = Produk Domestik Bruto (PDB) riil / GDP riil negara tujuan ekspor

pada Periode t

X = Kurs Indonesia terhadap US$ pada periode t

e = error

1) Estimasi Data Panel

Pada penelitian ini menggunakan time series dengan kurun waktu dari tahun

2008 sampai dengan 2017. Data cross sectioon dalam penelitian ini ialah negara

destinasi ekspor kopi Indonesia yaitu, USA, Jerman, Italy, England. Perolehan

observasi di peroleh dari total tahun dikalikan total negara yang berjumlah 50

data.

a) CEM
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CEM amerupakan pendekatan model data panel yang paaling sederhana dengan

menggabungkan antara data cross section dan time series. Model tersebut sama

dengan model regresi linear berganda dengan menggunakan pendekatan Ordinary

Least Square (OLS).

b) FEM

Model Fixed effect ialah model pendekatan yang timbul dikarenakan

mempunyai metode yang sifatnya tidak acak. Berdasarkan hal tersebut membuat

bagian error dari perbedaan antar individu diakomodasikan dari perbedan

intersepnya, kendati demikian slopnya sama antar variabel. Estimasi ini memkai

Least Squares Dummy Variable (LSDV).

c) REM

Random Effect Model merupakan metode yang disebut juga variabel residual

digunakan untuk mengatasi adanya ketidakpastian model yang dipakai dalam

estimasi data panel menggunakan Fixed Effect Model yang melalui teknik variabel

dummy. Pendekatan Random Effect Model asumsinya tidak memiliki korelasi

dengan regressor (X).

2) Pemilihan Metode Estimasi Dalam Data Panel

a. Uji Chow

Metode Uji Chow dapat dilakukan dengan memilih model yang tepat untuk

dipakai saat mengestimmasi ddata panel CE dan FE.

Hipotesis:H = CEM

H = FEM
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Dengan ketentuan jika probabilitas F < 5% maka H ditolak, H diterima.

b. Uji Hausman

Pemgujian dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara FEM dan REM.

Hipotesis Uji Hausman adalah:

H = REM lebih cocok

H = FEM lebih cocok

Dengann syarat jika probabilitass chi-square < 0,05% maka H ditolak, H
diterima.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui bahwa ada pengaruh variabel bebas yaitu

X1 dan X2 terhadp variabel terikat (Y) secara kesluruhan, menggunakan level

signifikan sebesar 5%. Dengan rumus uji F sebagai berikut:

F = ( )( )( )
Keterangan:

: Koefisien Determinasi

k : Total variabel independen

n : Total Sampel

Hipotesis dalam uji F sebagai berikut:

H : Variabell bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.
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H : Terdapat minimal satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel

terikat.

Ciri-ciri Uji F ditentukan dengan:

H diterima apabila prob. F-statistics < α (0,05), yang artinya terdapat minimal

satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mencari nilai signifikansi pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah

konstanta n, uji parsial menggunakan uji dua arah. Dengan menggunakan level of

significnce 5%.

Hipotesis yang diuji adalah:

Hipotesis GDP (X )H = 0 Tidak ada pengaruh Gross Domestic Product terhadap ekspor kopi

IndonesiaH ≠ 0 Terdapat pengaruh Gross Domestic Product terhadap ekspor kopi

Indonesia

Hipotesis Nilai Tukar (X )

H = 0 Tidak terdapat pengaruh Nilai Tukar terhadap ekspor kopi Indonesia
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H ≠ 0 Terdapat pengaruh antara variabel Nilai Tukar terhadap ekspor kopi

Indonesia

Kesimpulan menggunakan uji-t ditentukan dengan kriteria uji sebagai berikut:H diterima apabila prob. F-statistics < α (0,05), yang artinya terdapat minimal

satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya.

c. Koefisien Determinasi ( )
Koefisien determinasi digunakan agar mengetahui besarnya pengaruh

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Koefiesein

determinasi ( ) adalah besaran negatif batasnya adalah 0 ≤ ≤ 1, yang mana

akan memberikan proporsi variasi total dalam variabl terikat (Y) yang dijelaskan

oleh variabel bebas (X). apabila nilai mendekati satu, berrti variabel independen

memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel indepen dengan variabel

dependen.


