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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini mengunakan data sekunder berdasarkan runtun waktu (time series) 

periode Januari 2001- Desember 2008 yang diperoleh dari publikasi resmi, 

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Laporan Tahunan Bank 

Indonesia, kepustakaan serta literatur-literatur yang berkaitan dan mendukung 

penulisan ini. 

 

 

B. Batasan Peubah Variabel 

Batasan-batasan peubah variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Y (Obligasi). 

Sebagai tetapan peubah digunakan jumlah obligasi yang di emisi pada 

masyarakat pada  tahun 2001 -  tahun 2008.  

2. X1 (Suku Bunga SBI) 

Sebagai tetapan peubah digunakan suku bunga nominal jangka waktu satu 

bulan yang diperoleh dari SEKI (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) 

beberapa edisi tahun 2001 - tahun 2008. 
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3. X2 (Produk Domestik Bruto) 

Sebagai tetapan peubah digunakan Produk Domestik Bruto menurut harga 

konstan tahun 2000 dari tahun 2001 sampai tahun 2008.  Data bulanan dari 

pendapatan riil diperoleh dengan melakukan metode expand procedure. 

4.   X3 (IHSG) 

Sebagai tetapan peubah digunakan Indeks Harga Saham Gabungan satu bulan 

di BEJ yang diperoleh dari laporan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 

tahun 2001 - tahun 2008.   

5.   X4 (Ekspektasi Inflasi) 

Sebagai tetapan peubah digunakan Laju ekspektasi Inflasi masyarakat dengan 

menggunakan adaptive expectation.    
      

             
  .  Dimana 

  
  adalah pengharapan  adaptif dari inflasi waktu t, dan λ adalah konstanta 

antara nilai 0 dan 1. Pengolahan data ekspektasi inflasi dapat dilihat di 

lampiran. 

 

 

C. Alat Analisis 

 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ECM (Error Correction 

Model) dengan menggunakan bantuan program Eviews 4.0. ECM merupakan 

teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju 

keseimbangan jangka panjang yang dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan 

oleh Engle dan Granger. Metode ini adalah suatu regresi tunggal menghubungkan 

diferensi pertama pada variabel terikat  (ΔYt) dan diferensi pertama untuk semua 

variabel bebas dalam model. 
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Dalam melakukan estimasi, parameter-parameter yang diestimasi harus linier, 

untuk melinierkan parameter-parameter tersebut maka digunakan fungsi log.  

 

Model umum dari ECM adalah sebagai berikut : 

                         

Untuk mengetahui spesifikasi model dengan ECM merupakan model yang valid, 

dapat terlihat pada hasil uji statistic terhadap residual dari regresi pertama, yang 

selanjutnya akan disebut Error Correction Term (ECT). Jika hasil pengujian 

terhadap koefisien ECT signifikan, maka spesifikasi model yang diamati valid. 

Model ECM dalam penelitian ini adalah: 

ΔLnB
d

t= α + β1 ΔrSBIt + β2 ΔLnIHSGt + β3 ΔLnPDBt + β4 Δπ
e
t + β5 ECt-1 + e 

Dimana: 

B
d   

= Permintaan Obligasi 

rSBI  = Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

IHSG   = Indeks Harga Saham Gabungan 

PDB  = Produk Domestik Bruto 

π
e  

= Ekspektasi Inflasi 

β1, β2,  β3,  β4 = Koefisien Regresi 

ECt-1  = Error Correction Term pada periode sebelumnya 

e  = Error Term 
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D. Pengujian Hipotesis 

Langkah-langkah pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengujian akar unit (Unit Root Test) 

Sebelum  melakukan analisa regresi dengan menggunakan data time-series, perlu 

dilakukan uji  stationary terhadap seluruh variabel untuk  mengetahui apakah 

variabel-variabel  tersebut stationary atau  tidak.  Suatu series dikatakan 

stationary apabila rata-rata, varian dan autocovariance nilainya konstan dari 

waktu ke waktu. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Data Yang Tidak Stationary 

Gambar 2 (a) menunjukkan bahwa nilai Y semakin tinggi seiring dengan 

meningkatnya waktu.  Nilai rata-ratanya juga mengalami peningkatan yang 

sistemik (tidak konstan) sedangkan variannya konstan. Sedangkan pada gambar 2 

(b) terlihat adanya peningkatan rata-rata yang tidak sistemik atau konstan namun 

variannya menjadi semakin tinggi ketika terjadi penambahan waktu atau ada 

heteroskedastisitas.  Kedua kondisi inilah yang menunjukkan bahwa data tidak 

stationary. 

Y 

t 

Y 

t 

(a) (b) 
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Dalam analisis time series, informasi apakah data bersifat stasionary merupakan 

hal yang sangat penting.  Variabel-variabel ekonomi yang terus menerus 

meningkat sepanjang waktu adalah contoh dari variabel yang tidak stationary.  

Dalam metode OLS, mengikutsertakan variabel yang non stationer dalam 

persamaan mengakibatkan standard error yang dihasilkan menjadi bias dan 

menghasilkan kesimpulan yang tidak benar.  Banyak ditemukan bahwa koefisien 

estimasi signifikan tetapi sesungguhnya tidak ada hubungan sama sekali. 

Terdapat beberapa metode pengujian  unit root, dua diantaranya yang saat ini 

secara luas dipergunakan adalah (augmented) Dickey-Fuller (1981) dan Phillips–

Perron (1988) unit root test.  Prosedur pengujian stationary data adalah sebagai 

berikut : 

a. Melakukan uji terhadap level series. Jika hasil uji unit root menunjukkan 

terdapat unit root, berarti data tidak stationary. 

b. Selanjutnya adalah melakukan uji unit root terhadap first difference dari 

series. 

c. Jika hasilnya tidak ada unit root, berarti pada tingkat first difference, series 

sudah stationary atau semua series terintegrasi pada orde I(1). 

d. Jika setelah di-first difference-kan series belum stationary maka perlu 

dilakukan second difference. 

 

2. Uji Kointegrasi 

Keberadaan variabel non-stationary menyebabkan kemungkinan besar adanya 

hubungan jangka panjang antara variabel di dalam sistem ECM. Berkaitan dengan 
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hal ini, maka langkah selanjutnya di dalam estimasi ECM adalah uji kointegrasi 

untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel.  

Konsep kointegrasi adalah hubungan linier antar variabel yang tidak stasioner. 

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 

statianory-nya, jika stationary pada orde level maka data dikatakan terkointegrasi.  

 

3. Estimasi ECM 

Penentuan Panjang Lag Optimal 

Dampak sebuah kebijakan ekonomi seperti kebijkan moneter biasanya tidak 

secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi tetapi memerlukan waktu 

(lag). 

Penentuan panjang lag optimal merupakan hal yang sangat penting dalam ECM, 

yang berguna untuk menangkap semua pengaruh dari variabel-variabel bebas.  

Penentuan panjang lag optimal digunakan untuk mengetahui seberapa banyak lag 

yang digunakan dalam estimasi ECM. 

Kriteria yang umum digunakan dalam menentukan panjang lag optimal adalah 

Akaike Information Criteria (AIC) dan Schwarz Information Criteria (SIC).  

Akaike’s information criterion, dikembangkan oleh Hirotsugu Akaike pada 1971 
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dan dikemukakan dalam Akaike (1974), yang menghitung ukuran terbaik dari 

sebuah estimasi model statistik.  

Metodologi AIC mencoba mencari model yang mampu menjelaskan data dengan 

parameter bebas yang minimum. AIC memutuskan sebuah model dengan 

seberapa dekat nilai model tersebut terhadap nilai kebenarannya dalam istilah nilai 

pendugaan tertentu. Tetapi sangat penting untuk disadari bahwa nilai AIC 

menandai sebuah model yang hanya menunjukkan peringkat kompetisi model dan 

memberitahukan yang manakah yang terbaik diantara alernatif yang diberikan. 

Penentuan panjang lag optimal dapat dilakukan dengan mengestimasi masing-

masing lag, kemudian dilihat masing-masing nilai kriteria AIC. Lag optimal 

terjadi ketika nilai kriteria turun kemudian naik pada lag berikutnya. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan 

mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, model regresi yang diperoleh 

dari metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS) merupakan 

model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best 

Linier Unbias Estimator/BLUE) kondisi ini terjadi jika dipengaruhi beberapa 

asumsi yang disebut asumsi klasik, maka pengadaan pemeriksaan terhadap 

penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan sebagai berikut: 

a) Multikolinearitas 

Uji asumsi model klasik yang pertama adalah multikolinearitas, multikolinearitas 

adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen, pengujian 
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terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan 

koefisien determinasi parsial, (r2) dengan koefisien determinasi majemuk (R2) 

regreasi awal atau yang disebut dengan metode Klein rule of Thumbs. Jika r2 < 

R2 maka tidak ada multikolineraitas. (Gujarati, 2003). 

b) Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan 

yang lain saling berhubungan, atau dengan kata lain uji korelasi ini dilakukan 

untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota serangkaian data observasi time 

series maupun data cross section.  Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat 

dilakukan dengan Uji Breusch-Godfrey atau untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi dalam model bisa dilakukan menggunakan uji LM atau Lagrange 

Multiplier.  Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut 

adalah dengan memasukkan lag variabel dependen kedalam model regresi 

(Gujarati , 2003). 

c) Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian 

yang sama.  Gejala heterokesdastis akan muncul apabila variabel pengganggu 

memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lain.  Adanya 

heteroskedastis menyebabkan estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak 

efisien.  Untuk mendeteksi gejala heteroskedastis dalam persamaan regresi 

digunakan dengan melihat residual plot persamaan regresi.  Dengan kriteria lain 

heteroskedeastis terjadi apabila koefisien regresi suatu variabel bebas secara 

signifikan berbeda dengan nol.  
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Gejala heteroskedastis ini dapat diatasi dengan cara melakukan transformasi 

variabel-variabel dalam model regresi yang diestimasi yaitu dengan membagi 

model regresi semula dengan salah satu variabel bebas yang memiliki koefisien 

regresi yang tinggi dalam residualnya.  Pengujian terhadap gejala 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan 

cara meregresi residual kuadrat ( Ui2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas 

kuadrat dan perkalian variabel bebas.  Dapatkan nilai R2 untuk menghitung χ2, di 

mana χ2 = Obs*R square. 

Uji White Test 

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas. 

▪ Ho : ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada heterokedastisitas 

▪ Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada heterokedastisitas 

Perbandingan antara Obs*R square ( χ2 –hitung ) dengan χ2 –tabel, yang 

menunjukkan bahwa Obs*R square ( χ2 -hitung )< χ2 –tabel, berarti Ho tidak 

dapat ditolak.  Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada heterokedastisitas. Sedangkan jika nilai Obs*R square ( χ2 -hitung) > χ2 –

tabel, berarti Ho dapat ditolak.  Dari hasil uji White Test tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada heterokedastisitas.  Atau apabila nilai probabilitas Obs*R 

square lebih kecil dari α (5%) maka data bersifat heterokedastisitas. 
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5. Uji Keberartian Parsial (uji t) 

Pengujian hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan dengan menggunakan 

uji t (t student) untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial.  Uji t 

ini pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan n-k-1. 

Ho : bi ≠ 0, berarti berpengaruh positif 

Ha : bi = 0, berarti tidak berpengaruh 

Apabila: 

t hitung ≤ t tabel : Ho diterima 

t hitung > t tabel : Ho ditolak  

Jika Ho diterima, berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat. 

 

6. Uji Keberartian Keseluruhan (uji F) 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F 

(Fisher Test) pada tingkat keyakinan 95 persen dan derajat kebebasan df1 = (k-1) 

dan df2 = (n-k). 

Ho : bi = 0, bi berarti tidak berpengaruh 

Ho : bi ≠ 0, bi berarti berpengaruh 

Apabila: 

F hitung ≤ F tabel ; Ho diterima 

F hitung > F tabel ; Ho ditolak  
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Jika Ho diterima, berarti variabel bebas yang diuji secara bersama-sama tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat, dan sebaliknya. 

 

7. Quadratic Match Sum 

Data yang bentuknya triwulan, maka dilakukan interpolasi data untuk diubah 

dalam bentuk bulanan.  Interpolasi dilakukan dengan program Eviews metode 

quadratic match sum sebagai berikut : 

M1t = 1/3 [Qt-1,5/3 (Qt-Qt-1)] 

M2t = 1/3 [Qt-0/3 (Qt-Qt-1)] 

M3t = 1/3 [Qt+1,5/3 (Qt-Qt-1)] 

Dimana : 

Mit : Data bulanan 

Qt : Data Kuartalan berlaku 

Qt-1 : Data kuartalan sebelumnya 

 

Metode ini digunakan dalam polynomial quadratic untuk beberapa observasi dari 

frekuensi series yang rendah, kemudian polynomial ini digunakan untuk 

memenuhi semua observasi dari sekumpulan series yang berfrekuensi tinggi 

dalam suatu periode. 

 

8. Metode Perhitungan Ekpektasi Inflasi 

Dalam penelitian ini, data ekspektasi inflasi diolah dengan menggunakan adaptive 

expectation.  Dalam bidang ekonomi, adaptive expectation berarti seseorang 

membentuk ekspektasi mereka tentang apa yang terjadi  di masa yang akan datang 
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berdasarkan dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya, jika inflasi 

lebih tinggi daripada yang di ekspektasikan di masa lalu, maka orang-orang akan 

merevisi ekspektasi mereka di masa yang akan datang. 

Contoh sederhana dari adaptive expectation dapat dinyatakan pada persamaan 

berikut:  

p
e
 = p

e
-1 +  (p-1 – pe-1) 

Dimana,  

pe  =  Tingkat inflasi tahun depan yang saat ini diekspektasikan 

p
e
-1 = Inflasi tahun sekarang yang di ekspektasikan tahun kemarin 

p = Tingkat inflasi aktual sekarang 

 

 adalah antara 0 dan 1 , hal ini mengindikasikan bahwa ekspektasi sekarang dari 

inflasi di masa yang akan datang mencerminkan ekspektasi masa lalu dan 

hubungan error adjustment, dimana ekspektasi sekarang dinaikkan (ataupun 

diturunkan) menurut selisih atau gap antara inflasi aktual dan ekspektasi 

sebelumnya. Error Adjustment ini juga disebut dengan ”partial adjustment”. 

 

Teori adaptive expectation dapat diaplikasikan kepada semua periode 

sebelumnya, jadi ekspektasi inflationary sekarang adalah  

p
e 
= (1-)  (

j
pj) 

Dimana, 

pj = aktual inflasi tahun j dimasa lalu. 
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Jadi, ekspektasi inflasi sekarang mencerminkan rata-rata tertimbang dari semua 

inflasi di masa lalu, dimana timbangan tersebut menjadi lebih kecil jika kita 

menggunakan data lebih jauh di masa lalu. 


