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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu (time

series) dari periode 2005Q1 – 2014Q4. Penggunaan data pada penelitian ini

meliputi variabel terikat yaitu cadangan devisa dan variabel bebas yaitu variabel

foreign direct investement (FDI), utang luar negeri, net ekspor, pembayaran utang

luar negeri, dan cadangan devisa periode sebelumnya. Sumber perolehan data

berasal dari Bank Indonesia: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI),

Laporan dari situs resmi Bank Indonesia di http//www.bi.go.id.

B. Batasan Variabel

Batasan peubah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cadangan devisa

Cadangan devisa (Reserve Asset), dibagi menjadi emas moneter (monetary gold),

Special Drawing Rights (SDR), Reserve Position In The Fund (SPF), serta

cadangan devisa lainnya (order reserve asset) yang mencangkup Uang Kertas

Asing (UKA) dan simpanan, surat berharga, dan tagihan lainnya (other claims).

Data yang digunakan pada penelitian adalah data cadangan devisa dari tahun ke
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tahun dinyatakan dalam juta US $. Spesifikasi periode data yang digunakan

adalah kuartal. Sumber data diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia

http//www.bi.go.id selama periode 2005Q1 – 2014Q4.

2. Foreign Direct Investement (FDI)

Investasi asing langsung (foreign direct investemen)t merupakan partisipasi

jangka panjang oleh suatu negara lain pada negara lain. Biasanya melibatkan

partisipasi dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi,

dan konsultasi pakar. Ada tiga tipe dari investasi asing langsung yaitu investasi

asing langsung ke dalam, investasi asing langsung ke luar, dan "stock of foreign

direct investment", yang merupakan jumlah kumulatif dalam suatu periode. Data

yang digunakan adalah data nilai FDI dengan satuan juta US $. Spesifikasi

periode data yang digunakan adalah kuartal. Data FDI diperoleh dari situs resmi

Badan Pusat Statistik http//www.bps.go.id selama periode 2005Q1 – 2014Q4.

3. Utang Luar Negeri

Utang luar negeri Indonesia adalah kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada

bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontijen, yang membutuhkan

pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang. Data

yang digunakan adalah data utang luar negeri. Spesifikasi periode data yang

digunakan adalah kuartal yang dinyatakan dalam juta US $. Sumber data

diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia http//www.bi.go.id selama periode

2005Q1 – 2014Q4.
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4. Net Ekspor

Net Ekspor atau ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor.

Ekpor neto yang positif menunjukkan bahawa ekspor lebih besar dari impor. Data

yang digunakan adalah data selisih antara nilai ekpor dan nilai impor. Spesifikasi

periode data yang digunakan adalah kuartal. Sumber data diperoleh dari situs

resmi Bank Indonesia http//www.bi.go.id selama periode 2005Q1 – 2014Q4.

5. Pembayaran Utang Luar Negeri

Pembayaran utang luar negeri adalah pembayaran utang luar negeri yang

diklasifikasi sektor institusi debitor terdiri dari pemerintah, bank sentral, dan

swasta (bank dan bukan bank). Data yang digunakan adalah jumlah pokok dan

bunga dari utang luar negeri yang dilakukan para debitor. Spesifikasi periode data

yang digunakan adalah kuartal yang dinyatakan dalam juta US $. Sumber data

diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia http//www.bi.go.id selama periode

2005Q1 – 2014Q4.

6. Cadangan Devisa Periode Sebelumnya

Cadangan Devisa Periode Sebelumnya adalah nilai cadangan devisa yang

digunakan pada periode waktu sebelum penelitian. Data yang digunakan pada

penelitian adalah data cadangan devisa dari tahun ke tahun dinyatakan dalam juta

US $. Spesifikasi periode data yang digunakan adalah kuartal. Sumber data

diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia http//www.bi.go.id selama periode

2004Q1 – 2013Q4. Lebih lanjut deskripsi tentang jenis dan sumber data dari

variabel terikat dan variabel bebas dirangkum dalam Tabel 5.
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Tabel 5. Nama Variabel Penelitian, Simbol Variabel, Satuan, Pengukuran,
Periode Runtun Waktu, Dan Sumber Data.

Nama Variabel
Simbol

Variabel
Satuan

Pengukuran

Periode
Runtun
Waktu

Sumber
Data

Cadangan Devisa CD Juta US $ Kuartal
Bank

Indonesia
Foreign Direct

Investment
FDI Juta US $ Kuartal

Bank
Indonesia

Utang Luar Negeri ULN Juta US $ Kuartal
Bank

Indonesia

Net Ekspor NX Juta US $ Kuartal
Bank

Indonesia
Pembayaran

Utang Luar Negeri
PULN Juta US $ Kuartal

Bank
Indonesia

Cadangan Devisa
Periode

Sebelumnya
CDT JutaUS $ Kuartal

Bank
Indonesia

C. Metode Analisis

Analisis data dilakukan untuk memperkirakan secara parsial pengaruh dari

variabel-variabel dependen terhadap variabel independen. Pada penelitian ini

menggunakan data deret waktu (time series) dan diolah menggunakan aplikasi

ekonometrika dengan Eviews 6. Analisis data menunjukkan bahwa data tidak

stasioner, namun seringkali menunjukkan stasioner melalui proses diferensiasi.

Prosedur penentuan data stasioner atau tidak stasioner dengan cara

membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritis yaitu distribusi

statistik Mackinnon.

Pada Lampiran 2 menunjukkan variabel cadangan devisa, foreign direct

investment, utang luar negeri, net ekspor, pembayaran utang luar negeri, dan

cadangan devisa periode sebelumnya dinyatakan tidak stasioner pada level dengan
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uji ADF (Agumented Dickey-Fuller). Pada keenam variabel tersebut nilai absolute

statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya. Data akan stasioner pada langkah

selanjutnya dengan proses diferensiasi. Setelah stasioner pada tingkat diferensiasi

maka model ekonometrika yang tepat digunakan yaitu Model Koreksi Kesalahan

atau Error Correction Model (ECM).

ECM adalah metode yang digunakan untuk mengatasi persoalan variabel runtun

waktu yang tidak stasioner (nonstationary) sehingga jika regresi diteruskan akan

menghasilkan regresi lancung (spurious regression), artinya estimasi koefisien

determinasi ganda R2 yang relatif tinggi namun statistik Durbin-Watson rendah.

1. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Pengujian stasioner banyak digunakan para ahli ekonometrika menggunakan uji

akar unit (Unit Root Test). Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-

Fuller dan dikenal dengan Uji akar unit Dickey-Fuller (FD). Dalam penggunaan

data time series hal penting yang harus dilakukan apakah data yang dianalisis

sudah stasioner atau tidak stasioner. Dikatakan stasioner apabila data yang

digunakan memiliki nilai rata-rata dan varian yang konstan sepanjang waktu.

Penggunaan data yang stasioner pada model time series dapat lebih stabil dan

stimator yang dihasilkan konsisten dan tidak bias (Widarjono, 2009).

Pengujian mengunakan data tidak stasioner maka data tersebut dipertanyakan

validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang berasal akan meragukan

atau disebut dengan regresi lancung (spurious regression). Spurious Regression

adalah situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien determinasi yang tinggi

namun hubungan antar variabel di dalam model tidak saling berhubungan. Untuk
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menghindari masalah regresi lancung dilakukan perubahan data dari data

nonstasioner menjadi data stasioner (Widarjono, 2009).

Uji stasioner data melalui proses diferensiasi yang disebut uji derajat integrasi.

Data yang telah stasioner pada level series, maka data disebut integrated of order

zero atau I(0). Apabila data stasioner pada differensial tahap 1, maka data tersebut

adalah integrated of order one atau I(1). Namun jika data belum stasioner pada

deferensiasi satu maka dilanjutkan pada diferensiasi yang lebih tinggi sehingga

diperoleh data yang stasioner (Widarjono, 2009)

Dalam menguji data mengandung akar unit atau tidak, Dickey-Fuller

menyarankan melakukan beberapa metode yaitu uji Augmented Dickey-Fuller

(ADF) dan Philip-Pheron unit root test. Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF)

dikembangkan dengan memasukkan unsur AR yang lebih tinggi dalam modelnya

dan menabahkan kelambanan variabel deferensi di sisi kanan persamaan. Philip-

Pheron unit root test dikembangkan dengan memasukkan unsur adanya

autokorelasi di dalam variabel gangguan dengan memasukkan unsur kelambanan

diferensi (Widarjono, 2009).

Uji akar unit melihat data stasioner atau tidak stasioner sampai pada keputusan

pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dengan membandingkan antara

nilai statistik ADF dengan nilai kritis distribusi statistik Mackinnon. Hipotesis

yang digunakan dalam uji akar unit adalah Ho: mempunyai unit root (tidak

stasioner) dan Ha: tidak mempunyai unit root (stasioner). Merujuk jika nilai

absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati
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menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai absolut statistik ADF lebih kecil

dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner (Widarjono, 2009).

2. Uji Kointegrasi (Keseimbangan Jangka Panjang)

Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan jangka panjang pada

variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi atau tidak berkointegrasi.

Sebelum melakukan uji kointegrasi sebelumnya dilakukan pengujian stasioner

pada variabel-variabel yang diamati. Jika variabel mengandung akar unit atau

tidak stasioner, namun terdapat kombinasi linier pada variabel-variabel

kemungkinan terjadi stasioner maka dapat dikatakan terkointegrasi yang berarti

mempunyai hubungan jangka panjang (Widarjono, 2009).

Pengembangan uji kointegrasi ada tiga yaitu: (1) uji kointegrasi dari Engle-

Granger (EG); (2) uji Cointegrating Regression Durbin Waston (CRDW); dan (3)

uji kointegrasi dikembangkan oleh Johansen. Pada penelitian ini digunakan uji

kointegrasi dari Engle-Granger (EG). Melalui pengujian residualnya diuji dengan

pendekatan DF maupun ADF. Dari hasil estimasi nilai residual dependen statistik

DF dan ADF yang kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Jika nilai

statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel-variabel yang diamati

saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang dan sebaliknya

maka variabel yang diamati tidak berkointegrasi. Hipotesis dalam uji kointegrasi

yaitu Ho : Tidak terdapat Kointegrasi dan Ha : Terdapat Kointegrasi (Widarjono,

2009).
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3. Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model / ECM )

Pendekatan model Error Correction Model (ECM) pertama kali diperkenalkan

oleh Sargan dan dikembangkan oleh Hendry yang kemudian dipopulerkan oleh

Engle-Granger. Model ECM digunakan di dalam mengatasi masalah data time

series yang tidak stasioner dan masalah regresi lancung. Setelah melakukan uji

stasioner dan uji kointegrasi dilanjutkan dengan uji ECM. Data yang sebelumnya

tidak stasioner pada tingkat level, tetapi pada tingkat diferensi dan kedua variabel

terkointegrasi maka adanya kointegrasi berarti ada hubungan atau keseimbangan

jangka panjang. Lain hal dengan kesimbangan jangka pendek mungkin saja ada

ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan inilah perlu dilakukan penyesuaian

(adjusment). Model dalam penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi

ketidakseimbangan disebut model ECM (Widarjono, 2009).

Koreksi ketidakseimbangan jangka pendek menggunakan model ECM dengan

memasukkan penyesuaian. Model Error Correction Model (ECM) mempunya ciri

khas dengan dimasukannya unsur Error Correction Term (ECT) dalam model.

ECT merupakan hal terpenting dalam model ECM. Besarnya koefisien ECT

menunjukkan kecepatan penyesuaian (speed of adjustment) jangka pendek untuk

kembali kekesimbangan jangka panjangnya. Apabila koefisien ECT signifikan

secara statistik, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian adalah

valid. Model umum dari ECM adalah sebagai berikut :

ΔYt = β0 + Δβ1Xt-1 +β2ECt-1+ ECT (3.1)

Model ECM yang diasumsikan oleh Widarjono (2009) dalam penelitian ini yaitu:
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ΔCDt = β0 + β1 ΔFDIt + β2 ΔULNt + β3 ΔNXt + β4 ΔPULNt +

β5 ΔCDTt-1 + ECT (3.2)

Dimana:

β0 = Konstanta Regresi

β1, β2, β3, .... = Koefisien Regresi

FDIt = Foreign Direct Investment (Juta US $)

ULNt = Utang Luar Negeri (Juta US $)

NXt = Net Ekspor (Juta US $)

PULNt = Pembayaran Utang Luar Negeri (Juta US $)

CDTt = Cadangan Devisa Periode Sebelumnya (Juta US $)

ECT = Error Correction Term

Jika nilai ECT tidak signifikan, maka y menyesuaikan diri dengan perubahan x

pada waktu yang sama. Sebaliknya, jika nilai ECT signifikan berarti bahwa

signifikan berarti bahwa y menyesuaikan diri dengan perubahan x tidak pada

waktu yang sama (Widarjono; 2009).

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu

keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak (Gujarati, 2003). Uji Hipotesis

dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya yaitu uji t-statistik dan uji F-

statistik. Membuat pernyataan hipotesis yaitu Ho : β1 = 0, Ha : β1 ≠ 0.
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a. Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t-statistik digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing

variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel

dependen). Dalam melakukan penelitian melakukan hipotesis penelitian yaitu

hipotesis nol (null hypothesis) dan hipotesis alternatif (alternative hypothesis).

Menurut Widarjono (2009) prosedur uji t dengan membandingkan t-statistik

dengan t-tabel. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Uji t adalah sebagai

berikut :

1) Membuat hipotesis Ho dan Ha

Jika hipotesis positif, maka : Ho : βi  0 Ha : βi > 0

Jika hipotesis Negatif, maka : Ho : βi  0 Ha : βi < 0

2) Menghitung tingkat keyakinan dan daerah kritis (Df = n – k – 1)

3) Menetukan nilai t-hitung dan t-tabel dan membandingkan nilai t-tabel dan t-

hitung.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika t-hitung positif dimana t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak atau

menerima Ha, sedangkan apabila t-hitung < t-tabel maka Ho diterima atau

menolak Ha.

b. Jika t-hitung negatif dimana t-hitung > t-tabel maka Ho diterima atau

menolak Ha, sedangkan apabila t-hitung < t-tabel maka Ho ditolak atau

menerima Ha.
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Maka pernyataan hipotesis dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan t-tabelnya adalah sebagai berikut:

1. H0 : i = 0 dengan asumsi menyatakan bahwa,

a. Tidak terdapat pengaruh antara foreign direct investment terhadap

fluktuasi cadangan devisa.

b. Tidak terdapat pengaruh antara utang luar negeri terhadap fluktuasi

cadangan devisa.

c. Tidak terdapat pengaruh antara net ekspor terhadap fluktuasi cadangan

devisa.

d. Tidak terdapat pengaruh antara pembayaran utang luar negeri terhadap

fluktuasi cadangan devisa.

e. Tidak terdapat pengaruh antara cadangan devisa periode sebelumnya

terhadap fluktuasi cadangan devisa.

2. Ha : i > 0 dengan asumsi menyatakan bahwa,

a. Terdapat pengaruh positif antara foreign direct investment terhadap

fluktuasi cadangan devisa.

b. Terdapat pengaruh positif antara utang luar negeri terhadap fluktuasi

cadangan devisa.

c. Terdapat pengaruh positif antara net ekspor terhadap fluktuasi cadangan

devisa.

d. Terdapat pengaruh positif antara pembayaran utang luar negeri terhadap

fluktuasi cadangan devisa.

e. Terdapat pengaruh positif antara cadangan devisa periode sebelumnya

terhadap fluktuasi cadangan devisa.
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b. Uji F-statistik

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Anova (Analysis of Variance) yaitu uji

yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas

terhadap variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang ada

signifikan atau tidak signifikan. Dalam Widarjono (2009) uji F dapat dilakukan

dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Hipotesis yang digunakan

dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. H0 : i = 0 dengan asumsi menyatakan bahwa,

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara semua variabel independen secara

bersama terhadap variabel dependen.

2. Ha : i ≠ 0 dengan asumsi menyatakan bahwa,

Ha : Terdapat pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen

terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan kesimpulan sebagai berikut :

a. Jika F-statistik > F-tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima.

Ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

b. Sebaliknya jika F-statistik < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.


