
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

tahunan dalam runtun waktu (time series) dari periode 2005:01 – 2012:12 yang 

diperoleh dari International Finance Statistic (IFS) yang diterbitkan oleh 

International Fund Monetary (IMF), Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 

(SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

B. Definisi Operasional 

 

1. Nilai Tukar Riil dan Pasar Valas 

Nilai tukar riil yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

suatu indeks harga untuk Indonesia (P), sebuah indeks harga untuk harga-harga di 

luar negeri (P*) dan nilai tukar nominal antara rupiah dengan mata uang asing (e), 

akan dapat diukur nilai tukar riil keseluruhan antara Indonesia dengan negara-

negara lain selama periode 2005:01 – 2012:12. 

(e x P) / P* 
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Dimana: 

e =  nilai tukar nominal antara rupiah dengan mata uang asing, 

P = suatu indeks harga untuk Indonesia,  

P* = sebuah indeks harga untuk harga-harga di luar negeri. 

 

2. Cadangan Devisa  

Merupakan asset dari bank sentral yang dipergunakan untuk mengatasi 

ketidakseimbangan neraca pembayaran selama periode 2005:01 – 2012:12. 

3. Financial Deepening 

Semakin kecil rasio antara M2 dan GDP  maka semakin dangkal sektor keuangan 

suatu negara. Suatu negara dikatakan memiliki sektor keuangan yang dalam 

apabila M2 > 20% dari GDP dan dangkal apabila M2 < 20% dari GDP yang 

digunakan selama periode penelitian 2005:01 – 2012:12.  

 

C. Metode Analisis 

Dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel- variabel 

yang ada dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS).  

Fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

Y = f (X1, X2)  . (1)  

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam model persamaan 

regresi linear berganda (multiple reggression) sebagai berikut :  

Y =  + 1X1 + 2X2 + µ …........…...  (2)  
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Dimana : 

Y : Nilai Tukar Riil  

 

 : Intercept  

 

 1, 2  : Koefisien regresi  

 

X1  : Cadangan Devisa 

 

X2  : Financial Deepening  

 

µ  : Terms error  
 

 

D. Uji Asumsi Klasik 

 
1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearity adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi apakah terdapat 

korelasi variabel indepenen diantara satu sama lainnya.Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas  dapat dilihat dari nilai R
2
, F-hitung, t-hitung , dan 

standart error.  

Adanya multikolinearity ditandai dengan :  

•     Standart error tidak terhingga  

•     Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan  

•     Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori   

•     R
2
   sangat tinggi.  

 

2. Uji Autokorelasi (Serial Correlation) 

Serial correlation didefenisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Model regresi linear klasik 

mengasumsikan autokorrelasi tidak terdapat didalamnya distribusi atau gangguan. 
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Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan autokorrelasi, yaitu:  

1.   Dengan menggunakan atau memplot grafik  

2.   Dengan  D-W  Test  (Uji  Durbin-Watson)   

Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh 

nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan 

varians (homoskedastisitas) yang tidak konstan, yaitu varians error bernilai sama 

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

maka dugaan OLS tidak bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimation), 

karena akan menghasilkan dengan alat baku yang akurat.   

Adanya heteroskedastisitas ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

E(ei) = σ
2 

I = 1,2,..,N 

Dimana :  

Untuk uji asumsi heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Metode 

White.  Hal White mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan 

asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan.  Untuk uji White 

menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: tidak terdapat Heteroskedastisitas 

Ha: terdapat heteroskedastisitas 

 

Kriteria pengujiannya adalah : 

(1) Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai (n x R
2
) < nilai Chi-kuadrat 
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(2) Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai (n x R
2
) > nilai Chi-kuadrat 

Jika Ho ditolak, berarti terdapat heteroskedastisitas, jika Ho diterima berarti tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 

 

4. Uji Asumsi Normalitas Metode Jarque – Bera (J-B) 

Pengujian normalitas dilakukan unutk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. 

Penyimpangan asumsi normalitas akan semakin kecil pengaruhnya jika jumlah 

sampel diperbesar. Uji asumsi normalitas dapat dilakukan salah satunya dengan 

menggunakan metode Jarque - Berra (J-B), yang didasarkan pada chi-squares. 

Jika nilai probabilitas dari statistik J-B besar atau jika nilai statistik J-B tidak 

signifikan maka H0 diterima, karena nilai statistik J-B mendekati nol, demikian 

sebaliknya. 

H0 : data tersebar normal 

Ha : data tidak tersebar normal. 

 

E. Uji Hipotesis 

 
1. Uji t 

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen, dengan menganggap variabel dependen lainnya konstan.  Dalam uji ini 

digunakan hipotesis sebagai berikut :  

Ho : βi ≥ 0 = variabel bebas tidak berpengaruh terhadap nilai tukar riil 
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Ha : βi < 0 = variabel bebas berpengaruh terhadap nilai tukar riil 

 

Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai parameter 

hipotesis, biasanya b dianggap = 0.  Artinya tidak ada pengaruh variabel Xi 

terhadap Y bila nilai t-hitung > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu Ho 

ditolak.  Hal ini berarti bahwa variabel dependen yang diuji berpengaruh secara 

nyata (signifikan) terhadap variabel independen.  

Kriteria pengujiannya adalah : 

(1)  Ho ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung ≥ t-tabel ; t-hitung ≤ t-tabel 

(2)  Ho diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel ; t-hitung > t-tabel  

 

Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat.  Jika Ho diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak 

berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Riil. 

 

2. Uji F 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan dengan menggunakan uji statistik F-hitung 

degan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan df 1 = 

(k-1) dan df 2 = (n-k), hipotesis yang dirumuskan : 

Ho: bi = 0, variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Riil. 

Ha: bi ≠ 0, ada pengaruh nyata antara variabel dengan Nilai Tukar Riil. 
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Kriteria pengujiannya adalah : 

(1) Ho ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F tabel 

(2) Ho diterima dan Ha ditolak, jika F hitung ≤ F tabel 

Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap 

variable terikat.  Jika Ho diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak 

berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Riil. 


