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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di lakukan di Negara Indonesia yang merupakan suatu 

negara agraris yang dianugrahi tanah yang subur. Negara Indonesia di jadikan 

sebagai bahan penelitian karena sejak jaman dahulu sebagian besar penduduk 

Indonesia bermata pencaharian pada sektor pertanian. Walaupun sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, kenyataanya masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah di kebanyakan bekerja sebagai petani.  

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam analisis ini menggunakan data 

sekunder. Data sekunder ialah data yang dipublikasi oleh pihak lain. 

Ada empat data sekunder yang digunakan, data Nilai Tukar Petani dari 

tahun 2004 sampai 2018, data Impor Beras dari tahun 2004 sampai 

2018, data Inflasi  dari tahun 2004 sampai 2018, dan data Luas Lahan 

Sawah dari tahun 2004 sampai 2018. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari 

dua sumber. Data Nilai Tukar Petani, data Impor Beras, dan data Luas 

Lahan Sawah di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan 

data Inflasi diperoleh dari Kementrian Perdagangan (Kemendag). 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. 

Dokumen yang digunakan berbentuk transip data dari web Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan web Kementrian Perdagangan (Kemendag). 

D. Teknik Analisa Data 

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda. Fungsi Regresi linier berganda yaitu menjelaskan 

tentang hubungan pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen 

dan fungsi lainnya yaitu pengukur intensitas seberapa besar pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linier berganda 

yang digunakan yaitu: 

𝐿𝑂𝐺(𝑌) =  𝛼 + 𝛽1𝐿𝑂𝐺(𝑋1) + 𝛽2(𝑋2) + 𝛽3𝐿𝑂𝐺(𝑋3) + 𝑒 

Keterangan : 

Y adalah Nilai Tukar Petani (Persentase) 

α adalah konstanta 

X1 adalah Impor Beras (Ton) 

X2 adalah Inflasi (Persen) 

X3 adalah Luas Lahan Sawah (Hektar) 

 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 adalah Koefisien Penjelasan masing-masing input 

nilai parameter 

𝑒 adalah Eror 

E. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan model 

regresi linier berganda dilakukan pengujian data yang terdapat dua macam cara 
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pengujian hipotesis yang pertama dengan cara uji F (uji secara serentak). Adapun 

yang kedua yaitu uji T (uji parsial).  

1. Uji F (Uji Secara Serentak) 

 Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara 

keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Kriteria pengujian ini apabila nilai prob F-statistik lebih kecil 

atau < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Uji T (Uji secara Parsial) 

Uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen mempengaruhi terhadap variabel 

dependen. Kriteria pengujian ini apabila nilai prob T-statistik lebih 

kecil atau < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Uji Koefisien Determinasi adalah uji yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa baik variasi variabel independen dapat 

menjelaskan keberadaan variabel dependen. Apabila nilai koefesien 

determinasi tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pula 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

F. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji yang dilakukan untuk model yang diestimasi agar 

tidak bias. Uji asumsi klasik ini meliputi antara lain: 
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1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

model regresi dari variabel independen dan variabel dependen 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis dari uji normalitas ini yaitu: 

𝐻0 : Eror berdistribusi normal 

𝐻1 : Eror tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yaitu: 

 Jika nilai dari Prob statistik uji JB < 0,05 maka 𝐻0  ditolak dan 

eror tidak berdistribusi normal. 

 Jika nilai dari Prob statistik uji JB > 0,05 maka 𝐻0  diterimadan 

eror berdistribusi normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan 

lainnya. Hipotesis dari uji Autokorelasi ini yaitu: 

H0: Tidak terjadi Korelasi 

H1: Terjadi Korelasi 

Kriteria pengujian yaitu: 

 Jika nilai dari prob Chi-Square < 0,05 maka H0 ditolak  

 Jika nilai dari prob Chi-Square > 0,05 maka H0 diterima 

Untuk Rumus uji Autokorelasi seperti dibawah ini: 

∑ (�̂�𝒕�̂�𝒕−𝟏)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

∑ �̂�𝒕
𝟐𝒏

𝒊=𝟏
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Penanganan Autokorelasi terdiri dari dua struktur. Yang pertama 

yaitu struktur autokorelasi (𝜌) diketahui. Struktur ini dapat ditangani 

dengan transformasi persamaan yang disebut metode generalized 

difference equation. Struktur yang kedua yaitu Struktur autokorelasi (𝜌) 

tidak diketahui. Karena (𝜌) tidak diketahui maka harus diestimasi 

terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan generalized difference method. 

Untuk mengestimasi nilai (𝜌) yaitu menggunakan metode two-step 

durbin atau bisa juga menggunakan metode Cochrene-Orcutt. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varian-varian dari 

variabel independen. Sedangkan asumsi yang harus dipenuhi dalam 

asumsi klasik yaitu memiliki varians yang tidak ada heterokedastisitas 

atau homokedastisitas. Ada beberapa metode yang digunakan untuk 

menguji heterokedastisitas seperti uji Breusch pagan, uji Harvey, uji 

Glejser, uji ARCH, dan uji White. Hipotesis dari uji Heterokedastisitas 

ini yaitu: 

𝐻0 : Tidak ada Heterokedastisitas 

𝐻1 : Ada Heterokedastisitas 

Kriteria keputusan yaitu: 

𝐻0 ditolak jika nilai prob Chi-Square  < 0,05 maka 𝐻1  diterima 

dan berarti bahwa terjadi heterokedastisitas. 
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4. Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikoliniearitas adalah suatu kondisi yang mana adanya 

korelasi (hubungan linier) antar variabel independen. Untuk menguji 

multikoliniearitas dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti 

Koefisien Pearson, Koefisien Determinasi (𝑅2) Regresi Auxiliary dan 

Variance Inflation Factors (VIF). 

Koefisien Korelasi Pearson adalah untuk melihat korelasi antar 

variabel independen dalam penelitian. Kriteria keputusan adanya 

multikolineritas jika 𝑟2
12≥0.9. Metode ini efektif jika terdapat 2 

variabel independen. Untuk rumus hitung nya yatiu: 

𝑟2
12 =  

(∑ 𝑥1𝑖𝑥2𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

(∑ 𝑥2
1𝑖

𝑛
𝑖=1 ) (∑ 𝑥2

2𝑖
𝑛
𝑖=1 )
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Koefisien Determinasi (R2) Regresi Auxiliary adalah model 

regresi antar 2 variabel independen serta sisa dari variabelnya. Adanya 

multikolineraritas apabila (𝑅𝑗
2 >  𝑅2). Metode ini efektif apabila ada 

lebih 3 varaibel independen dalam model regresi. 

Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria keputusan terjadi 

multikolinearitas apabila VIF>10. Utuk menghitungnya yaitu: 

𝑉𝐼𝐹 =  
1

1− 𝑅𝑗
2  j= 1,2,....,p 


