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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data triwulanan dalam

runtun waktu (time series) dari periode 2002:Q1 – 2014:Q4 yang diperoleh dari

laporan Bank Indonesia dalam situs resmi Bank Indonesia di http://www.bi.go.id,

Badan Pusat Statistik (BPS), serta media informasi internet. Selain itu juga

digunakan buku-buku bacaan sebagai referensi yang dapat menunjang penulisan

skripsi ini.

Tabel 2.  Nama Variabel, Simbol Variabel, Periode Waktu, Satuan Ukuran
dan Sumber Data

Nama Variabel Simbol Variabel Periode Waktu Satuan Ukuran Sumber Data

Pertumbuhan
Ekonomi

PDB Triwulanan Persentase BPS

Suku Bunga
Sertifikat Bank
Indonesia

Rsbi Triwulanan Persentase BI

Suku Bunga
Deposito

rDEPO Triwulanan Persentase BI

Suku Bunga
Kredit Modal
Kerja

rKMK Triwulanan Persentase BI

Suku Bunga
Kredit Investasi

Rkinv Triwulanan Persentase BI

Suku Bunga
Kredit
Konsumsi

rKKONS Triwulanan Persentase BI
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Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan

ekonomi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, suku bunga deposito, suku bunga

kredit modal kerja, suku bunga kredit investasi, dan suku bunga kredit konsumsi

yang dapat dilihat pada tabel 2.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel-variabel yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang

diproduksi oleh kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Menurut penelitian

Seprillina (2013), acuan Bank Indonesia dalam mengintervensi kebijakan

moneternya harus melihat kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu, jika

terdapat keadaan setelah resesi, maka untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi

sebaiknya menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif yaitu menaikkan

jumlah uang beredar dengan cara menurunkan suku bunga kebijakan sehingga

dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Data Pertumbuhan Ekonomi yang

digunakan adalah data triwulanan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik

2. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank

Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan

sistem diskonto/bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan

Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan rupiah. Dengan menjual SBI, Bank



45

Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Suku Bunga SBI

yang digunakan adalah suku bunga SBI jangka waktu 3 bulan yang diperoleh dari

Bank Indonesia dalam satuan persen. Data dalam penelitian ini menggunakan data

triwulanan yang diperoleh dari SEKI Bank Indonesia

3. Suku Bunga Kredit Investasi

Suku bunga kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap masyarakat yang

membutuhkan dana untuk investasi. Data yang digunakan adalah data kredit

investasi pada bank umum. Data yang diperoleh berupa data triwulanan

bersumber dari data SEKI Bank Indonesia.

4. Suku Bunga Deposito

Suku Bunga yang diberikan oleh perbankan terhadap masyarakat yang

menitipkan/menginvestasikan uang mereka di bank. Data yang digunakan adalah

data tabungan pada bank umum. Dalam penelitian ini menggunakan bank umum

karena suku bunga umum relatif stabil dan juga merupakan pedoman bagi bank

swasta, dan dapat mewakili seluruh bank di Indonesia. Data yang diperoleh

berupa data triwulanan, bersumber dari data SEKI Bank Indonesia.

5. Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Data yang digunakan adalah data

suku bunga kredit modal kerja pada bank umum. Data yang diperoleh berupa data

triwulanan periode.
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6. Suku Bunga Kredit Konsumsi

Suku Bunga yang diberikan oleh perbankan terhadap masyarakat yang

membutuhkan dana, namun dana tersebut hanya digunakan untuk konsumsi.

C. Prosedur dan Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model ECM untuk menjawab permasalahan yang

telah dikemukakan di awal dengan menggunakan data time series jika data yang

digunakan stasioner dan terdapat kointegrasi. Sedangkan, jika data yang

digunakan stasioner namun tidak terdapat kointegrasi didalamnya maka penelitian

ini akan menggunakan model VAR. Proses pengolahan data pada penelitian ini

menggunakan software eviews 6.1. Adapun tahapan dalam melakukan analisis

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Uji stasioneritas akar unit (Unit Root Test) merupakan uji yang pertama harus

dilakukan sebelum melakukan analisis regresi dari data yang dipakai. Tujuan uji

stasioneritas adalah untuk melihat apakah rata-rata data konstan sepanjang waktu

dan kovarian antara dua atau lebih data runtun waktu hanya tergantung pada

kelambanan antara dua atau lebih periode waktu tersebut. Pada umumnya data

time-series sering kali tidak stasioner. Jika hal ini terjadi, maka kondisi stasioner

dapat tercapai dengan melakukan diferensiasi satu kali atau lebih. Terdapat

beberapa pengujian unit root, diantaranya yang sering digunakan adalah Dickey-

Fuller dan Philiips-Perron unit root test.

Prosedur uji unit root adalah :

1. Dalam uji unit root yang pertama dilakukan adalah menguji masing-masing

variabel yang kita gunakan untuk penelitian dari setiap level-series.
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2. Jika semua variabel stasioner pada tingkat level, maka estimasi terhadap

model yang digunakan adalah VAR In Level.

3. Dan jika seluruh data dinyatakan tidak stasioner, maka langkah selanjutnya

adalah menentukan first difference dari masing-masing variabel tersebut dan

kemudian melakukan uji unit root kembali terhadap first difference dari series.

4. Jika pada tingkat first difference dinyatakan telah stasioner, maka estimasi

pada model tersebut dapat menggunakan uji kointegrasi untuk menentukan

model analisis apa yang akan digunakan dalam penelitian.

Jika Philip-Perron test statistic lebih besar dari nilai kritis maka Ho ditolak dan Ha

diterima atau dengan kata lain data sudah stasioner. Sebaliknya, jika Philips-

Perron test statistic lebih kecil dari nilai kritis maka Ho diterima dan Ha ditolak

atau dengan kata lain mengandung unit root (data tidak stasioner).

2. Penentuan Lag Optimum

Penentuan Lag Optimum ini digunakan dalam metode impulse responses dan

variance decomposition. Dampak dari sebuah kebijakan ekonomi seperti

kebijakan moneter biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas

ekonomi tetapi memerlukan waktu (Widarjono, 2009).

Penentuan panjang lag optimum dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria

informasi yang tersedia. Kandidat Lag yang dipilih adalah panjang lag menurut

kriteria Akaike Information Criterion (AIC) dan Schwartz Criterion (SC). Lag

optimum dalam penelitian ini akan ditemukan pada spasifikasi model yang

memberikan nilai SBC paling minimum.
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3. Uji Stabilitas VAR

Stabilitas VAR perlu diuji terlebih dahulu sebelum melakukan analisis lebih jauh,

karena jika hasil estimasi VAR yang akan dikombinasikan dengan model koreksi

kesalahan tidak stabil, maka Impulse Responses Function dan Variance

Decomposition menjadi tidak valid (Setiawan, 2007). Untuk menguji stabil atau

tidaknya estimasi VAR yang telah dibentuk maka dilakukan pengecekan kondisi

VAR stabilityberupa roots of characteristic polynomial.

4. Uji Kointegrasi

Uji ini dilakukan setelah uji stasioneritas dan telah berintegrasi pada derajat yang

sama. Uji kointegrasi dilakukan dengan cara menguji stasioneritas dari residual,

jika ternyata residual tidak mengandung akar unit atau data stasioner I(O) maka

variabel-variabel di dalam model terkointegrasi pada tingkat level. Sedangkan

pada tingkat level tidak stasioner, maka dapat diuji stasioner pada tingkat diferensi

yang sama yaitu Y adalah I (d) dan X adalah I (d) dimana d adalah tingkat

diferensi yang sama maka kedua data adalah terkointegrasi. Uji ini dilakukan

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya keseimbangan jangka panjang antar

variabel-variabel yang diamati.

Dalam penelitian ini uji kointegrasi menggunakan uji kointegrasi Johansen. Uji

kointegrasi Johansen ini melihat ada tidaknya kointegrasi didasarkan pada uji

likelihood ratio (LR). Jika nilai LR lebih besar dari nilai nilai kritis LR maka

dapat diterima adanya kointegrasi sejumlah variabel. Nilai kritis LR maka dapat

diterima adanya kointegrasi sejumlah variabel. Nilai kritis LR diperoleh dari tabel

yang diekmbangkan oleh Johansen-Juselius dan Johansen juga menyediakan uji
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statistik alternatif yang dikenal dengan trace test dan maximum  eigeenvalue

statistic (Mardani, 2013).

5. Error Correction Model

Model ECM digunakan apabila data time series tidak stasioner pada level, tetapi

stasioner pada data diferensi dan terkointegrasi sehingga menunjukkan adanya

hubungan teoritis antar variabel. Adanya kointegrasi ini maka model ECM disebut

model VAR yang terestriksi.

Spesifikasi ECM merestriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel

yang ada agar konvergen kedalam hubungan kointegrasi namun tetap membiarkan

perubahan-perubahan dinamis di dalam jangka pendek. Terminologi kointegrasi

ini dikenal sebagai kesalahan (Error Corection) karena bila terjadi deviasi

terhadap keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi secara bertahap melalui

penyesuaian parsial jangka pendek secara bertahap.  Model VAR/ECM secara

umum adalah sebagai berikut :

= + + + + ... + +

Penanaman model VAR ini karena di sebelah kanan persamaan hanya terdiri dari

kelambanan variabel di sebelah kiri sehingga disebut autoregresive. Sedangkan

kata vector karena kita berhubungan dengan dua atau lebih variabel didalam

model. Derajat kointegrasi menunjukkan berapa panjang hubungan jangka

panjang di antara peubah dari model. Salah satu syarat agar model ECM dapat

dibangun selain model tidak stasioner adalah terkointegrasi. Derajat kointegrasi

ditentukan dengan menggunakan Johansen procedure.

Model ECM dalam penelitian ini adalah :



50

Model var/ecm secara umum:

= + + + + ... + +

Model ECM:

= + + + +

+ +

Dimana :

: Pertumbuhan Ekonomi

:  Suku bunga SBI

: Suku bunga Deposito

: Suku bunga kredit modal kerja

: Suku bunga kredit investasi

: Suku bunga kredit konsumsi

: Kesalahan keseimbangan

: Intersep / Konstanta

: Faktor pengganggu

Persamaan diatas menunjukkan bahwa tujuh variabel ekonomi yang diamati

dalam dua persamaan yaitu persamaan kebijakaan moneter berpengaruh dengan

menggunakan ECM.
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6. Impulse Responses Function (IRF)

IRF merupakan perangkat VAR yang dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi

dari variabel Y dalam menerima shock dari variabel X. IRF berfungsi untuk

mengukur besaran ( perubahan dalam persen), orientasi (meningkat atau

menurun), dan panjang (seberapa lama shock mempengaruhi variabel-variabel

terikat) dari suatu respon dan mengevaluasi kecepatan dari mekanisme transmisi

dalam beroperasi (Widarjono, 2009:353).

7. Variance Decomposition (VD)

Analisis impulse response sebelumnya digunakan untuk melacak dampak shock

dari variabel endogen terhadap variabel lain di dalam sistem VAR. Sedangkan

analisis varianse decomposition ini menggambarkan relatif pentingnya setiap

variabel di dalam sistem VAR karena adanya shock. Variance Decomposition

berguna untuk memprediksi kontribusi persentase varian setiap variabel karena

adanya perubahan variabel tertentu didalam sistem VAR.

8. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik

kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui

keakuratab data. Dalam penelitian ini, dilakukan 2 jenis uji hipotesis, yaiu :

a. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t-statistik)

Uji statistik untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel ebas

terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung
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atau t-statistik dengna t-tabel. Tahapan pengujian hipotesis secara parsial (t-

statistik) adalah :

1) Menentukan Ho dan Ha.

Jika hipotesis positif, maka : Jika hipotesis negatif, maka :

Ho : β1 ≤  0 Ho : β1 ≥ 0

Ha : β   >  0 Ha : β   < 0

2) Menentukan tingkat keyakinan dan daerah kritis ( = n-k-1)

3) Menentukan nilai t-tabel kemudian membandingkan nilai t-tabel dan nilai

t-statistik.

Hipotesis yang digunakan dalam uji t yaitu Ho : variabel independen tidak

signifikan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan Ha : variabel independen

secara signifikan mempengaruhi variabel independen. Jika kita menolak Ho atau

menerima Ha beratrti secara statistik variabel independen signifikan

mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya jika kita menerima Ho dan

menolak Ha berarti secara statistik variabel independen tidak signifikan

mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan yaitu :

a. Jika statistik positif, t-statistik < t-tabel Ho diterima, sedangkan jika t-

statistik > t-tabel maka H0 ditolak.

b. Jika t-statistik negatif, -t-satistik > -t-tabel maka Ho diterima, sedangkan

jika –tastistik < -t-tabel maka Ho ditolak.

H0:β1=0 variabel suku bunga SBI tidak berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi
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H0 : β1 < 0 variabel suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi

Ho : β1 = 0 variabel suku bunga deposito tidak berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi.

H0 : β1 > 0 suku bunga deposito berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi.

H0 : β1 = 0 variabel suku bunga kredit modal kerja  tidak berpengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

H0 : β1 < 0 variabel suku bunga kredit modal kerja berpengaruh negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi

Ho : β1 = 0 variabel suku kredit investasi tidak berpengaruh negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi

H0 : β1 < 0 variabel suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi

Ho : β1 = 0 variabel suku kredit konsumsi tidak berpengaruh negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi

H0 : β1 < 0 variabel suku bunga kredit konsumsi berpengaruh negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi

9. Uji Hipotesis Secara Simultan ( Uji F-statistik)

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simulan dilakukan dengan

menggunakan uji F-statistik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh

semua variabel bebas yang terdapat dalam model seca5a bersama-sama (simultan)

terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai

berikut :
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Ho : βi = 0, mka variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi

variabel terikat.

Ho : βi ≠ 0, maka variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel

terikat.

Dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa :

Ho diterima jika > , artinya variabel bebas berpengaruh signifikan

terhadap variabel terikat.

Ho diterima jika < artinya, variabel bebas tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel terikat.


