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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil 

dari data publikasi Bank Indonesia berupa Statistik Ekonomi Moneter, 

Laporan Kebijakan Moneter, Laporan Perekonomian Indonesia, Badan Pusat 

Statistik dan sumber lain baik nasional maupun internasional yang 

berhubungan dengan bahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk 

pendekatan masalah dalam penelitian ini digunakan data bulanan (time 

series) selama periode bulan Juli 2005 hingga bulan April 2013 dan diperoleh 

94 observasi, data-data pada tahun tersebut dianggap peneliti sangat 

berfluktuasi sehingga diharapkan akan mendapat hasil yang signifikan. 

 

Tabel  2. Deskripsi data yang digunakan dalam penelitian 

Nama Data Satuan pengukuran 
Selang periode 

runtun waktu 
Sumber Data 

Inflasi CPI Persen Bulanan BPS / BI 

Output Gap Persen Bulanan BI 

Nilai Tukar Rupiah per Dolar AS Bulanan IMF / BI   

BI Rate Persen Bulanan BI  
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B. Batasan Variabel 

Batasan atau definisi variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Inflasi (INF) 

Inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi Indonesia dari Indeks Harga 

Konsumen (IHK) berupa data bulanan yang berbentuk dalam satuan persen. 

2. Nilai Tukar atau Exchange Rate (ER) 

Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dalam mata uang 

Rupiah terhadap Dolar AS dalam satuan Rupiah per Dolar AS. 

3. Tingkat Suku Bunga (BI Rate) 

Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga nominal Bank Indonesia yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa data bulanan dalam satuan persen. 

4. Output Gap 

Output Gap adalah selisih antara GDP aktual dengan GDP potensial yang 

dihitung dengan metode HP (Hodrick Prescott) filter dalam satuan milyaran 

Rupiah. 

Semua data yang digunakan dalam penelitian di-log-kan terlebih dahulu. Hal 

ini dikarenakan satuan nilai untuk masing-masing variabel tidak sama, maka 

perumusan model digunakan metode double log. Penggunaan logaritma di sini 

juga dilakukan untuk mempermudah dalam penyelesaian analisa, dan hasil 

analisa akan lebih bermakna. (Damor Gujarati; 1991). Nilai koefisien yang 

diperoleh masing-masing variabel bebas juga sudah mencerminkan besaran 
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elastisitas sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan interpretasi 

hasil perhitungan. Selain dari pada itu, model ini sering digunakan untuk 

mengatasi problem regresi yang semula diduga linier ternyata tidak terbukti 

bahwa persamaannya linier, yaitu dengan melakukan transformasi dengan 

jalan menghitung a maupun b berdasarkan logaritma atas nilai Y. 

 

C. Alat Analisis  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis stokastik yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dengan 

penelitian asosiatif dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala/fenomena. Sedangkan 

alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ECM (Error 

Correction Model). ECM merupakan teknik untuk mengoreksi 

ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang 

yang dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle dan Granger. 

Model ekonomi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  INF = f ( ER, BI, OG)   

Model umum dari ECM adalah sebagai berikut : 

  ΔY = β0 + β1 ΔXt + β2 ECt  
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Model ECM dalam penelitian ini adalah : 

INFt = β0 + β1Δ ERt + β2ΔBIt + β3ΔOGt + β5ECt    

Dimana,  

INFt  = Inflasi pada bulan  

ERt  = Nilai Tukar pada bulan  

BIt  = Suku Bunga Bank Indonesia pada bulan  

OGt  =Output Gap pada bulan  

ECt  = Variabel eror pada bulan  

, , dan, β3 merupakan parameter. 

 

D. Metode Analisis Data 

 

 

1. Uji Stationer ( Unit Root Test ) 

Permasalahan yang sering muncul dalam analisis time series adalah 

permasalahan mengenai stationary data. Hal ini perlu diperhatikan karena 

variabel yang tidak stasionary akan menghasilkan regresi lancung. Regresi 

lancung terjadi ketika hasil regresi menunjukkan hubungan yang signifikan 

antar variabel padahal hal tersebut tidak lain adalah hubungan 

contemporaneous dan tidak memiliki makna kausal. Analisis diawali dengan 

pengujian stationary masing-masing variabel dengan menggunakan Uji 

Phillips-Perron (PP) yaitu dengan menggunakan pendekatan nonparametrik 

untuk mengatasi autokorelasi tanpa menambahkan bentuk lag pada model. 

Ketidakstasioneran data diketahui dengan melihat peluang nilai uji-τ (tau) 
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lebih dari 5%, sehingga anda terima hipotesis nol yaitu δ = 0, ini berarti ρ = 1 

(Gujarati, 2003: 814-818). 

Pada umumnya data time series sering kali tidak stasionary pada level series. 

Jika hal ini terjadi, maka kondisi stasionary dapat terjadi dengan melakukan 

differensiasi satu kali atau lebih. Apabila data telah stasionary pada level 

series, maka data tersebut adalah integrated of order zero atau I(0). Apabila 

data stasionary pada first difference level maka data tersebut adalah 

integrated of order one I(1). Prosedur pengujian stasionary data adalah 

sebagai berikut : 

1. Langkah pertama dalam uji unit root adalah melakukan uji terhadap level 

series. Jika hasil uji unit root menolak hipotesis nol bahwa ada unit root. 

berarti series adalah stationary pada tingkat level atau dengan kata lain 

series terintegrasi pada I(0). 

2. Jika semua variabel adalah stationary, maka estimasi terhadap model yang 

digunakan adalah dengan regresi OLS. 

3. Jika dalam uji terhadap level series hipotesis ada unit root untuk seluruh 

series diterima,  maka pada tingkat  level seluruh series adalah 

nonstationary.  

4. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji unit root terhadap first 

difference dari series. 

5. Jika hasinya menolak hipotesis adanya unit root, berarti pada tingkat first 

difference, series sudah stationary atau dengan kata lain semua series 
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terintegrasi pada orde I(1), sehingga estimasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode kointegrasi. 

6. Jika uji unit root pada level series menunjukkan bahwa tidak semua series 

adalah stationary, maka dilakukan first difference terhadap seluruh series. 

7. jika hasil uji unit root pada tingkat first difference menolak hipotesis 

adanya unit root untuk seluruh series, berarti sekuruh series pada tingkat 

first difference terintegrasi pada ordo I(0), sehingga estimasi dilakukan 

dengan metode regresi OLS pada tingkat first difference-nya. 

8. Jika hasil uji unit root menerima hipotesis adanya unit root, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan diferensiasi lagi terhadap series sampai 

series menjadi stationary, atau series terintegrasi pada ordo I(d). 

 

Untuk mengetahui stationary data, digunakan Phillips-Perron unit root test. 

Jika hasil uji menolak hipotesis adanya unit root untuk semua variabel, 

berarti semua variabel adalah stationary atau dengan kata lain variabel-

variabel terkointegrasi pada I(0), sehingga estimasi akan dilakukan dengan 

menggunakan regresi linier biasa (OLS).  

Jika hasil uji unit root terhadap level dari variabel-variabel menerima 

hipotesis adanya unit root, maka berarti bahwa semua data adalah tidak 

stationary atatu semua variabel terintegrasi pada orde I(1). jika estimasi 

dengan menggunakan teknik OLS dipaksakan, maka dapat terjadi regresi 

yang palsu (spurious regression). Jika semua variabel adalah tidak 
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stationary, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik 

kointegrasi. 

Prosedur langkah-langkah penggunaan model analisis Ordinary Least Square 

dapat dilihat dalam bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagan Prosedur analisis metode Ordinary Least Square (OLS) 

Sumber: Diadaptasi dari Gujarati (2003) 

 

2. Uji Kointegrasi 

Keberadaan variabel non-stasionary menyebabkan kemungkinan besar adanya 

hubungan jangka panjang antara variabel di dalam sistem ECM. Berkaitan 

dengan hal ini, maka langkah selanjutnya di dalam estimasi ECM adalah uji 
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kointegrasi untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel. Konsep 

kointegrasi adalah hubungan linier antar variabel yang tidak stationary. Salah 

satu catatan penting mengenai kointegrasi adalah seluruh variabel harus 

terintegrasi pada orde yang sama.  

Jika ada dua variabel yang terintegrasi pada orde yang berbeda, maka kedua 

variabel ini tidak mungkin berkointegrasi (Enders, 1995: 358-360). Jadi 

sebelum melakukan uji kointegrasi, seluruh variabel harus terintegrasi pada 

orde yang sama. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode 

Engle dan Granger. Dari hasil estimasi regresi akan diperoleh residual. 

Kemudian residual tersebut diuji stationary-nya, jika stationary pada orde 

level maka data dikatakan terkointegrasi. 

Setelah melakukan uji regresi kointegrasi dan hasil pada model kointegrasi 

atau dengan kata lain mempunyai hubungan atau keseimbangan jangka 

panjang. Bagaimana dengan jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi 

ketidakseimbangan atau keduanya tidak mencapai keseimbangan. Teknik 

untuk mengoreksi keetidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan 

jangka panjang disebut dengan Error Correction Model (ECM), yang 

dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle-Granger. 

3. Uji Error Correction Model (ECM) 

Setelah melakukan uji regresi kointegrasi dan hasil pada model kointegrasi 

atau dengan kata lain mempunyai hubungan atau keseimbangan jangka 

panjang. Bagaimana dengan jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi 

ketidakseimbangan atau keduanya tidak mencapai keseimbangan. Teknik 
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untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan 

jangka panjang disebut dengan Error Correction Model (ECM), yang 

dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM 

mempunyai beberapa kegunaan namun yang paling utama bagi pekerjaan 

ekonometrika adalah mengatasi masalah data time series yang tidak 

stationary dan masalah regresi lancing (spurious regression).  

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normal diperlukan untuk mengetahui kenormalan galat (error term) dan 

variabel-variabel, baik variabel bebas maupun terikat, apakah data sudah 

menyebar secara normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan metode Jarque-

Bera (JB). Metode JB didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan 

bersifat Asymptotic. Uji statistik dari JB ini menggunakan perhitungan 

skewness dan kurtosis. Formula uji statistik J-B yaitu: 

  JB = n { S
2
/6 + (K – 3)

2
/24}   

Dimana S adalah koefisien Skewness dan K adalah koefisien Kurtosis. 

Dikutip dari Widarjono (2007: 54), jika suatu variabel didistribusikan secara 

normal maka koefisien S = 0 dan K = 3. Oleh karena itu, jika residual 

terdistribusi secara normal maka diharapkan nilai statistik JB akan sama 

dengan nol. Nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi chi squares 

dengan derajat kebebasan (df = k). jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB 
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besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari JB ini tidak signifikan 

maka menerima hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal 

karena nilai statistik JB mendekati nol. Sebaliknya jika nilai probabilitas ρ 

dari statistik Jb kecil atau signifikan maka menolak hipotesis bahwa residual 

mempunyai ddistribusi normal karena nilai statistik  JB tidak sama dengan 

nol. 

Ho : data tersebar normal 

 Ha : data tidak tersebar normal 

Kriteria pengujiannya adalah : 

(1) Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai JB > χ
2
- table (Chi square) 

(2) Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai JB < χ
2
- table (Chi square) 

Jika Ho ditolak, berarti data tidak tersebar normal. Jika Ho diterima berarti 

data tersebar normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan jika satu variabel bebas berkorelasi dengan 

satu atau lebih variabel bebas yang lainnya, dalam hal ini berkorelasi 

sempurna atau mendekati sempurna, yaitu koefisien korelasinya satu atau 

mendekati satu (Gasperzt,1991). Konsekuensi penting untuk model regresi 

yang mengandung multikolinearitas adalah kesulitan yang muncul dalam 

memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak 

bebas. Akibatnya model regresi yang diperoleh tidak tepat untuk menduga 

nilai variabel tak bebas pada nilai variabel bebas tertentu. 

Multikolinearitas akan mengakibatkan: 
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1. Koefisien regresi dugannya tidak nyata walaupun nilai R
2
nya tinggi. 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah proporsi total variansi dalam satu 

variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya. 

2. Simpanan baku koefisien regresi dugaan yang dihasilkan sangat besat 

jika menggunakan metode kuadrat kecil. mengakibatkan nilai R dan nilai 

F ratio tinggi. Sedangkan sebagian besar atau bahkan seluruh koefisien 

regresi tidak signifikan (nilai t hitung sangat kecil). 

Cara mendeteksi masalah multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu: 

1. Korelasi antar variabel 

2. Menggunakan korelasi parsial 

Dengan menggunakan korelai antar parsial, maka apabila nilai R
2
 yang 

dihasilkan dari hasil estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi tingkat 

signifikansi variabel bebas berdasarkan uji t-statistik sangat rendah (tidak ada 

atau sangat sedikit variabel bebas yang signifikan). Nilai tertinggi dalam 

perhitungan korelasi adalah 1 (satu), yang menunjukkan hubungan yang 

sempurna antar variabel. 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi biasanya terjadi pada data time series, namun dapat pula terjadi 

pada data lintas ruang (cross section). Masalah autokorelasi hamper 

dipastikan ditemui pada setiap data time series. Langkah-langkah yang 

digunakan untuk menanggulangi autokorelasi ini, secara tidak langsung akan 
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mampu pula menghindari pelanggaran asumsi lainnya. Oleh karena itulah, 

dalam data time series masalah autokorelasi inilah yang menjadi fokus 

perhatian utama. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan 

pengganggu dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey atau sering disebut 

LM test. Pedoman yang digunakan adalah membandingkan besar nilai χ
2
-

hitung (obs*R-square) dan nilai χ
2
-tabel (Chi Square pada α = 5% dengan df 

= k). 

Adapun perumusan hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : ρ  0 ; ada masalah autokorelasi 

Ha : ρ = 0 ; tidak ada masalah autokorelasi 

Kriteria pengujiannya adalah : 

Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai χ
2
-hitung < dari nilai χ

2
-tabel 

Ho diterima dan Ha ditolak, , jika nilai χ
2
-hitung > dari nilai χ

2
-tabel 

Jika Ho ditolak, berarti tidak ada masalah autokorelasi. Jika Ho diterima 

berarti ada masalah autokorelasi. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi 

kesamaan varians (homokedastisitas), yaitu varians error bernilai sama untuk 

setiap kombinasi tetap dari X1. X2. … Xp. Jika asumsi ini tidak dipenuhi 

maka dugaan OLS tidak lagi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator), karena akan menghasilkan dugaan dengan galat baku yang tidak 

akurat. Untuk uji asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui Uji White. 

Pedoman yang digunakan pada uji White adalah membandingkan nilai χ
2
 –



61 
 

hitung (Obs*R-square) dan nilai χ
2 

–tabel (Chi Square). Maka terlebih dahulu 

ditentukan df χ
2 

–tabel. 

Adapun rumusan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Ho  : d = 0 ; ada masalah heterokedasstisitas 

Ha  : d  0 ; tidak terdapat masalah heterokedastisitas 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

Ho ditolak dan Ha diterima, jika χ
2 

–hitung < χ
2 

–tabel 

Ho diterima dan Ha ditolak, jika χ
2 

–hitung > χ
2 

–tabel 

Jika Ho ditolak, berarti tidak ada masalah heterokedastisitas atau dapat 

disimpulkan homokedastisitas. Jika Ho diterima berarti ada masalah 

heterikedastisitas. 

F. Uji Hipotesis 

1. Uji keseluruhan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan dengan menggunakan uji statistik F-

hitung dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat 

kebebasan df 1 = (k-1) dan df 2 = (n-k).  

Kriteria pengujiaanya adalah : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F tabel 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika F hitung  F tabel 

Jika Ho ditolak, berarti keseluruhan variabel bebas yang diuji secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika Ho 

diterima berarti seluruh variabel bebas yang diuji secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
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2. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t pada tingkat 

kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan df = (n - k) – 1. Hipotesis 

yang dirumuskan : 

Ho  : bi = 0, variabel bebas tidak berpengaruh  

Ha  : bi  0, variabel bebas mempunyai pengaruh 

Kriteria pengujiannya adalah : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung t-tabel ; t-hitung -t-tabel; 

Probability Value < α 5% 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel : -t-hitung > -t-tabel; 

Probability Value > α 5% 

Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji secara parsial berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel bebas yang 

diuji secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. 


