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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode, Jenis dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukuan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber data yang terkait. 

Metode tersebut digunakan karena penelitian ini adalah penelitian yang 

menggunakan data sekunder yang tersedia di instansi-instansi terkait. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: data cross section 5 negara tujuan ekspor 

yaitu Amerika, Singapura, Jerman, Korea, dan Kanada dan data time series selama 

10 tahun yaitu tahun 2009 sampai 2018.   

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, sifatnya menyampaikan 

deskripsi secara umum tentang pembahasan yang akan diteliti berupa angka atau 

data untuk dianalisis dan dipresentasikan menjadi pembahasan penelitian. 

Deskriptif kuantitatif merupakan teknik penelitian pada suatu objek dan kondisi 

yang bertujuan mendeskripsikan fakta-fakta dan keterkaitan antara kejadian yang 

akan diteliti dengan menganalisis terlebih. 

2. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data sekunder yang memiliki 

definisi yaitu data yang terdiri dari data time series tahun 2009-2017 dan cross 

section yaitu negara mitra dagang utama. Jenis data yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu : 
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 volume ekspor karet Indonesia ke negara tujuan ekspor, Gross Domestic 

Product negara mitra dagang utama, dan nilai tukar mata uang negara tujuan 

ekspor terhadap USD. Data tersebut didapatkan dari website resmi Gapkindo 

(Gabungan Pengusaha Karet Indonesia), Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 

Bank Indonesia (BI) dan World Bank 

 

B.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan konsep untuk mengetahui variabel 

yang akan diteliti. Untuk itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah faktor-faktor yang diukur untuk menentukan 

pengaruh variabel yang bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

volume ekspor karet Indonesia. Ekspor merupakan pnjualan barang dan jasa 

keluar negara. Selain merupakan kegiatan penjualan, ekspor menjadi salah satu 

komponen perdagangan luar negeri yang memberikan sumber devisa bagi 

negara yang bersangkutan (Nugroho, 2011 : 29). Dalam penelitian ini data 

yang digunakan adalah Volume ekspor karet Indonesia dalam ribu ton. 

 Variabel Independen 

Variabel independen adalah faktor-faktor yang diukur untuk menentukan 

hubungan diantara fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa variabel independen yang akan di uji sebagai berikut: 
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1. Gross Domestic Product artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa 

akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara 

selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

2. Nilai Tukar merupakan harga relatif mata uang dari suatu negara yang 

diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya yang juga biasa disebut 

dengan kurs. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diteliti menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu kumpulan dokumen atau data yang dapat memberikan 

informasi jelas dan berhubungan dengan prosesnya pengumpulan data. 

Dengan metode dokumentasi pengumpulan data diambil dalam bentuk tertulis 

maupun melalui media yang tersedia dari lembaga atau institusi tersebut. 

Sehingga data pendukung untuk variabel yang digunakan dapat disusun dan 

diolah sesuai kegunaan dalam penelitian.  

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan dari nilai 

maksimum dan minimum, serta nilai rata-rata (mean) GDP, Nilai Tukar, dan 

Ekspor Karet Alam Indonesia. Untuk mengestimasi data menggunakan 

analisis regresi data panel yang dibantu dengan program Eviews 9.  
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 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan penyajian data yang digunakan untuk 

mendeskripsikan obyek penelitian melalui data sampel dan populasi yang 

sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku. Cara-cara 

penyajian data dari statistik deskriptif yaitu dengan tabel biasa maupun 

distribusi frekuensi, grafik, dan simpangan baku. 

 Model Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan data runtun waktu yang memiliki 

objek banyak pada tahun yang sama atau data yang sudah dikumpulkan dalam 

satu waktu terhadap banyak objek (Basuki & Prawoto, 2016). Model regresi 

data panel dipilih beberapa peneliti untuk membantu penelitian yang datanya 

cukup terbatas. Dalam penelitian ini mencakup data GDP dan Nilai Tukar 

negara tujuan Ekspor dan Volume Ekspor Karet Alam Indonesia. Untuk 

mengestimasi parameter dengan data panel ada beberapa model yang 

digunakan, yaitu: 

a. Model Common Effect 

   Model common effect merupakan model dari data panel yang 

paling sederhana, hal ini karena hanya menggabungkan data time series 

(runtun waktu) dan cross section (objek individu) yang diregresikan ke 

dalam metode OLS. Pada model ini tidak memperhatikan data berdasarkan 

dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku 

data perusahaan sama dalam kurun waktu. Secara umum model linier 

untuk model common effect adalah sebagai berikut: 
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 Di mana   adalah cross section (individu) dan   adalah periode 

waktu dengan asumsi komponen error dalam pengolahan kuadrat terkecil 

biasa dan proses estimasi dilakukan secara terpisah untuk setiap unitnya. 

Adapun persamaan model Ordinary Least Square (OLS) dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

                    

Keterangan: 

Yit : Volume Ekspor Karet Indonesia 

   : Konstanta 

    : Gross Domestic Bruto (GDP) 

    : Nilai Tukar 

   : Error Terms 

   : Negara Tujuan Ekspor 

   : Tahun 

b. Model Fixed Effect 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intercept. Dalam model fixed effect setiap 

parameter yang tidak diketahui kemudian akan diestimasi menggunakan 

variabel dummy (Basuki & Yuliadi, 2015, hal. 201). Model estimasi ini 

sering juga disebut dengan teknik Last Square Dummy Variabel 

(LSDV). Model fixed effect secara matematis ditulis sebagai berikut: 
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Dimana D2i adalah 1 dummy untuk bank umum syariah adalah 2, 0 

jika bukan; D3i adalah dummy untuk bank umum syariah adalah 3, 0 

jika bukan; dan seterusnya. 

c. Model Random Effect 

Model ini untuk mengestimasi data panel di mana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. 

Pada model random effect perbedaan intercept diakomodasi oleh error 

terms masing-masing perusahaan. Efek spesifik dari masing-masing 

individu dianggap sebagai bagian dari komponen error yang bersifat 

acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. 

Model ini sering disebut dengan Error Component Model (ECM).  

Pada model random effect metode OLS tidak bisa digunakan untuk 

memperoleh estimator yang efisien, karenanya digunakan metode 

Generalized Least Square (GLS) dengan asumsi homokedastik dan 

tidak ada cross-sectional correlation. Adapun persamaan model 

random effect sebagai berikut:  

                   

Dimana: 

   =        

    adalah error term gabungan yang terdiri atas dua komponen 

antara lain     yaitu komponen error yang cross section atau spesifik 

individual, dan     yaitu komponen error gabungan time series dan 

cross section. 
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1. Pemilihan Model Terbaik dalam Mengelola Data Panel 

Pemilihan model dalam data panel dilakukan untuk menentukan 

model estimasi terbaik yang digunakan dalam penelitian antara model 

fixed effect dengan random effect. Menurut (Nachrowi, 2006, hal. 318) 

pemilihan model fixed effect atau random effect dapat dilakukan dengan 

pertimbangan tujuan analisis atau ada kemungkinan data yang digunakan 

sebagai dasar pembuatan model hanya dapat diolah oleh salah satu model 

saja.  

Menurut (Gujarati & Porter, 2012) jika kondisi N lebih besar dari T 

dengan pemilihan sampel cross section yang diambil tidak acak dan hasil 

estimasi yang didapatkan bisa berbeda signifikan, sehingga pemilihan 

model fixed effect lebih tepat digunakan. Sedangkan jika kondisi N lebih 

besar dari T dengan asumsi random effect terpenuhi dan hasil estimator 

random effect lebih kuat, sehingga pemilihan model random effect lebih 

tepat digunakan. 

Dalam menentukan model yang tepat untuk mengestimasi regresi 

data panel dilakukan terlebih dahulu beberapa uji sebagai berikut: 

a. Uji Chow  

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah menggunakan 

model fixed effect atau model common effect yang paling tepat 

digunakan dalam estimasi data panel dengan melihat sum of residuals 

(RSS). Adapun hipotesis yang dilakukan untuk Uji Chow adalah : 

H0 :  Memilih model Common Effect  

H1 :  Memilih model Fixed Effect  
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Kriteria pengujian yang digunakan adalah : 

 Jika statistik uji chi square dengan probabilitas < alpha ( = 0,05) 

maka H0 ditolak, artinya efek dalam model estimasi regresi data 

panel yang digunakan adalah model Fixed effect. 

 Jika statistik uji chi square dengan probabilitas ≥ alpha ( = 0,05) 

maka H0 diterima, artinya efek dalam model estimasi regresi data 

panel yang sesuai dengan data empirik adalah model Common 

Effect. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mencocokkan model yang akan 

digunakan yaitu model fixed effect dan random effect. Untuk 

menentukan penggunaan model yang akan dipakai menggunakan 

spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman dengan cara perhitungan 

distribusi statistik Chi-Square dengan probabilitasnya. Pengujian ini 

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Memilih model Random Effect  

H1 : Memilih model Fixed Effect  

Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Apabila statistik uji chi square dengan probabilitas < alpha ( = 

0,05) maka H0 ditolak, artinya efek dalam model estimasi regresi 

data panel yang digunakan adalah model Fixed Effect. 

 Apabila statistik uji chi square dengan probabilitas ≥ alpha ( = 0,05) 

maka H0 diterima, artinya efek dalam model estimasi regresi data panel 

yang sesuai dengan data empirik adalah model Random Effect. 
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c. Uji Breusch Pagan (LM) 

Uji Breusch Pagan (LM) dilakukan untuk mengetahui objek 

penelitian mempunyai ragam homogen atau tidak. Apabila objek 

penelitian mempunyai ragam homogen maka model common effect 

adalah model yang paling tepat digunakan, sebaliknya apabila objek 

penelitian tidak memiliki ragam homogen maka model random effect 

adalah model yang paling tepat digunakan. Pengujian ini dilakukan 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Memilih model Common Effect  

H1 : Memilih model Random Effect  

Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Jika statistik uji Lagrange Multiplier < chi square tabel maka 

dinyatakan bahwa objek penelitian tersebut memiliki ragam 

homogen, sehingga model Random Effect adalah model yang tepat 

digunakan. 

 Jika statistik uji Lagrange Multiplier > chi square tabel maka 

dinyatakan bahwa objek penelitian tersebut tidak memiliki ragam 

homogen, sehingga model Common Effect adalah model yang tepat 

digunakan. 

2. Uji Kelayakan Model 

a. Pengujian Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kebenaran 

model regresi yang nilai koefisien determinasinya adalah antara nol dan 

satu. Apabila nilai    semakin mendekati 1 maka model regresinya 
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semakin baik, artinya kemampuan variabel independen memberikan 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Sebaliknya apabila koefisien determinasi semakin mendekati 

0 maka akan semakin kecil kemungkinan pengaruh semua variabel 

independen terhadap nilai variabel dependen.  

Koefisien determinasi dapat diketahui melalui nilai adjusted    

pada output program Eviews. Penggunaan koefisien determinasi adalah 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik, karena deviasi terhadap 

jumlah variabel independen dimasukkan ke dalam model. Jadi, setiap 

ditambahkan satu variabel independen, maka    akan meningkat dan 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. Penolakan hipotesis atas 

dasar tingkat signifikansi α = 0,05 dengan ketentuan dalam Uji F 

sebagai berikut: 

 Jika         >       , maka    ditolak dan    diterima, artinya ada 

pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 Jika         ≤       , maka    diterima dan    ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh. 
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c. Uji t (Uji Hipotesis Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

regresi menjelaskan variasi variabel independen. Kriteria pengujian 

menyatakan apabila probabilitas < alpha (α = 0,05) maka terdapat 

pengaruh signifikan secara parsial (individu) variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Adapun ketentuan dalam Uji t sebagai berikut: 

 Jika         >       , maka    ditolak dan    diterima, artinya ada 

pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 Jika         ≤       , maka    diterima dan    ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 


