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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian yang penulis angkat adalah membahas mengenai 

pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN yang terdapat di 4 negara 

yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja yang dipengaruhi oleh 

konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel analisis 

regresi data panel. Dalam upaya memperolehnya data-data, peneliti 

mengambil dari website yang berkaitan dengan penelitian yaitu CEICDATA. 

B. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif yang menyampaikan gambaran secara umum tentang pembahasan 

yang akan di teliti dalam suatu susunan angka atau data yang kemudian akan 

dianalisis dan di presentasikan dalam bentuk pembahasan penelitian. Pada 

penelitian ini akan melakukannya suatu perhitungan terhadap data 

pertumbuhan ekonomi yang telah di peroleh untuk memecahkannya masalah 

yang ada. Deskriptif kuantitatif merupakan teknik penelitian yang 
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mengamati objek dan kondisi yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-

fakta dan kejadian yang akan diteliti dengan menganalisa terlebih dahulu 

serta menyimpulkan dan menginterpretasikan ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN yaitu Indonesia, 

Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. 

1. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari pihak 

lain / data yang telah diolah oleh pihak ketiga secara berkala (time series) 

yang digunakan untuk melihat perkembangan objek penelitian. Data 

sekunder di peroleh dari buku-buku literatur, jurnal, skripsi terdahulu serta 

sumber yang lainnya untuk memperoleh landasan yang teoritis yang 

komprehensif mengenai pertumbuhan ekonomi. Analisis yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data panel. Data 

panel merupakan data yang memiliki 2 dimensi yaitu waktu (time series) 

dan individu (cross-section), yang dimana dari setiap unit cross-section 

(individu) diulang dalam periode waktu tertentu. Proses yang 

mengkombinasikan data cross-section dan time series dalam pembentukan 

data panel disebut dengan pooling. Pada penelitian ini menggunakannya 

data time series yaitu tahun 2009 - 2018 dengan data cross-section 4 negara 

yang terdapat di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan 
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Kamboja. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari publikasi / 

instansi CEICDATA yang merupakan perusahaan multinasional yang 

menyediakan data ekonomi. 

1. Pertumbuhan ekonomi ke negara tujuan Indonesia, Malaysia, Vietnam, 

dan Kamboja. 

2. Konsumsi ke Negara tujuan pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2018. 

3. Investasi ke Negara tujuan pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2018. 

 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu subjek atau objek yang memilikinya 

karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

diambil dan dipelajarin, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini dengan mengambilnya 10 negara ASEAN. 

2. Sampel 

Sampel adalah perwakilan dari kelompok yang telah diseleksi dari 

populasi, sehingga dapat mengeneralisasikan hasil dari penelitian yang 

diperoleh ke dalam populasi. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik pengambilan acak sederhana ( simpel random 

sampling ), yang dimana dalam pemilihan dilakukan dengan secara bebas. 

Dan penelitian ini menggunakan 4 negara ASEAN yang menjadi sampel 

yang dipilih secara random ( Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Kamboja ).  
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D. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Dependen variabel / variabel terikat adalah suatu variabel yang 

nilainya di pegaruhi dengan adanya variabel bebas, yang dimana dalam 

variabel terikat biasanya selalu di gambarkan dengan huruf (Y). Variabel 

terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi terhadap negara-negara di 

ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja) mulai 2009-2018. 

Variabel pertumbuhan ekonomi disajikan dalam satuan persen (%) tahun 

2009-2018, data bersumber dari CEICDATA.  

Menurut (Sadono Sukimo : 1985), pertumbuhan ekonomi merupakan 

perubahan pada tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Jika ingin 

mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukannya 

suatu perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun, yang 

disebut juga dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

2. Varabel Bebas (Independen Variabel) 

Independen variabel / variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhinya pada variabel terikat. Dalam penelitian ini memiliki tiga 

variabel yang temasuk dalam variabel bebas yaitu konsumsi (%) (X1),  

investasi (%) (X2), dan pengeluaran pemerintah (%) (X3). 
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a. Konsumsi 

Konsumsi merupakan pengeluaran total dari pembelanjaan untuk 

memperoleh barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan sampai 

dengan jangka waktu tertentu. Menurut T Gilarso (2003:89), konsumsi 

adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan 

perekonomian dalam masyarakat. Mankiw (2006:11), menjelaskan 

bahwa konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah 

tangga. 

b. Investasi 

Investasi merupakan suatu penanaman modal yang melepaskan uang di 

masa sekarang dengan harapan akan memperolehnya kembali keuntungan di 

masa yang akan mendatang. Menurut Boediono (1992) investasi adalah 

pengeluaran  oleh  sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan 

jasa dalam menambahnya stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. 

Menurut Erduardus (2001, 3) investasi merupakan sejumlah dana / sumber 

daya lainnya yang akan dilakukan sekarang, dengan tujuan akan 

mendapatkannya sejumlah keuntungan di masa yang akan mendatang. 

menjadi sampel yang dipilih secara random ( Indonesia, Malaysia, Vietnam 

dan Kamboja ).  

 

 

 



41 
 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan 

menggunakannya metode dokumentasi yaitu kumpulan data atau dokumen 

(tercetak dan tergambar) yang ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dengan cara mencari informasi yang berbentuk tertulis maupun melalui media 

yang tersedia dari lembaga atau institusi yang berhubungan dengan penelitian. 

Peneliti mencari data dengan melalui dokumen internet yaitu mengunduh website 

data (CEICDATA dan web lainnya). 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis ekonometrik yang digunakan pada penelitian adalah model 

regresi data panel. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan penyajian data yang digunakan untuk 

mendeskripsikannya objek pada penelitian yang melalui data sampel dan 

populasi yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku. 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang 

telah dikumpulkan dari nilai maksimum dan minimum. 

2. Model Regresi Data Panel 

Adapun metode analisis dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis 

adalah analisis regresi data panel yang merupakan alat untuk pengolahan 

data yang memakai Eviews 9. Analisis panel adalah gabungan dari analisis 
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deret waktu (time series data) data yang dari tahun 2009-2018 dan deret unit 

(unit-section) data yang berupa 4 (empat) Negara di ASEAN. Tujuan 

penelitian ini untuk melihat pengaruh konsumsi, investasi dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdapat di 4 (empat) 

negara di ASEAN.  

Rumus regresi data panel yang merupakan gabungan dari data cross 

section dan time series : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Dimana : 

Yit  = Pertumbuhan ekonomi 

α  = konstanta 

β1 β2 β3 = koefisien garis regresi 

X1it  = konsumsi 

X2it  = investasi 

X3it  = pengeluaran pemerintah 

i  = Lokasi 

t  = waktu  
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e  = error   

Analisis data panel merupakan kombinasi antara data time series dan 

data cross-section. Penggunaan data time series dalam penelitian ini adalah 

dari tahun 2009 - 2018, data cross-section dalam penelitian ini menggunakan 

4 Negara yang terdapat di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan 

Kamboja. Total observasi penelitian ini sebanyak 40 data yang dimana total 

tahun dikali dengan total negara.  

a. Model Common Effect  

Pendekatan model data penel yang paling sederhana karena hanya 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang 

tidak terobservasi (intersep sama). Pada model ini mirip dengan model 

linear berganda yang memakai pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) / teknik kuadart terendah dalam mengestimasinya model data 

panel. 

b. Model Fixed Effect  

Model FE diasumsikan terdapat keheterogenan antar individu yang 

tidak terobservasi. Estimasi parameter model Fied Effect dapat memakai 

metode Least Square Dummy Variabel yaitu  menambahkan variabel 

dummy yang bersesuaian pada masing-masing dari nilai variabel 

independen. 

c. Model Random Effect  
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Model ini mengestimasi data panel dengan variabel residual yang 

diduga mempunyai hubungan antar waktu dan subjek. Model RE dapat 

mengatasinya kelemahan pada model fixed effect dengan memaki 

variabel dummy. Estimasi model menggunakan metode Generalized 

Least Square (GLS). 

3. Pemilihan Model Terbaik dalam Mengelola Data Panel 

Untuk menentukan teknik yang paling tepat dalam mengestimasi regresi 

data panel, melalui tiga uji yaitu : 

a. Uji Chow 

Pengujian untuk menentukannya model Fixed Effect atau 

Random Effect yang tepat digunakan dalam estimasi data panel. 

Pengujiannya dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut : 

H0  = Model Common Effect (CE) 

H1  = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan yang apabila nilai probabilitas F ˂ α 0,05 % 

maka H0 ditolak dan menerima H1. 

b. Uji Husman 

Uji hausman ini digunakan agar dapat menentukannya pada 

pemilihan antara model Fixed Effect atau model Random Effect 

yang lebih tepat untuk digunakan. Pengujian dilakukan dengan 

hipotesa sebagai berikut : 
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H0  = Model Random Effect (RE) 

H1  = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan jika nilai probabilitas chi-square > < α 0,05% 

maka H0 ditolak dan menerima H1. 

c. Uji Langrange Multiplier 

Uji Langrange Multiplier digunakan agar dapat memilih dalam 

pemilihan model random effect / common effect yang paling tepat 

digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut 

: 

H0  = Model Common Effect (CE) 

H1  = Model Random Effect (RE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas breusch pagan ˂ α 0,05% 

maka H0 ditolak dan menerima H1. 

4. Uji Kelayakan Model 

a. Pengujian Koefisien Determinasi 

Dalam pengujian ini dengan tujuan untuk mengetahuinya persentase 

pengaruh variabel independen terhadap masing-masing variabel 

dependen. Koefisien akan menunjukkannya besarnya persentase dalam 

variabel independen yang akan dipakai dalam model, yang dapat 

menjelaskan variabel dependen. Apabila hasil R2 mencapai angka 1, 
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maka besaran varian dalam variabel independen dapat menjelaskan 

varians variabel dependen yang tinggi. Jadi, jika model yang nilai R2 

tinggi dibandingkan dengan model yang lain maka dikatakan sebagai 

model yang terbaik. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Dalam pengujian dilakukannya untuk mengetahui adanya pengaruh 

dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependennya. 

Hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

H0 = 0 ; Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

H1 ≠ 0 ; Berpengaruh bersamaan anatar semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Dengan ketentuan : 

F hit > f tabel ; maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa 

pengaruh variabel independen (X1,X2, dan X3) secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen signifikan. 

F hit  ˂  f tabel ; maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa 

pengaruh variabel independen (X1, X2, dan X3) secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen tidak signifikan. 

c. Uji t (Uji Hipotesis Parsial) 
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Pengujian ini bertujuan untuk memahaminya hubungan pada regresi 

dari setiap individu, dengan menghitung tingkat signifikan dari setiap 

variabel independen terhadap variabel dependen yang di setiap model 

regresi. Berikut ini adalah kriteria dari uji t, sebagai berikut : 

H0 = 0 ; variabel independen terhadap variabel dependen tidak memiliki 

pengaruh. 

H1 ≠ 0 ; variabel independen terhadap variabel dependen memiliki 

pengaruh 

Dalam hipotesis dapat dikatakan diterima / ditolak perlu adanya 

perbandingan antara nilai t-hit dengan t-tabel dengan cara, sebagai 

berikut : 

T-hit > t-tabel : dapat dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima, yang apabila 

variabel independen (X1, X2, dan X3) dari setiap individu memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen. 

T-hit ˂ t-tabel : dapat dikatakan H0 diterima dan H1 ditolak, yang apabila 

variabel independen (X1, X2, dan X3) dari setiap individu tidak 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen 

 

 


