
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder bersifat runtun waktu (time series) 

dalam periode tahunan dan data antar ruang (cross section). Data sekunder 

tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).  

B. Definisi Operasional Variabel  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2009). Variabel-variabel yang 

dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas. 

1.Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, 

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan 

ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto 

(GDP) atau pendapatan per kapita. Data yang digunakan dalam penelitian ini guna 

mengetahui pertumbuhan ekonomi adalah data GDP per tahun yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2013 

dalam satuan persen (%). 
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2.Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen / terikat (Sugiono, 2009). 

Variable independen dalam penelitian ini adalah: 

1. Ekspor 

Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri baik oleh 

perseorangan maupun badan hukum. Variabel ini diukur dengan Nilai barang dan 

jasa yang dikirim keluar negeri dalam satuan Milyar Rupiah. 

 

2. Impor 

Impor adalah pengiriman barang dagangan dari luar negeri ke pelabuhan di 

seluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri, yang 

bersifat komersial maupun bukan komersial.Variabel ini diukur dengan Nilai 

barang dan jasa yang diperoleh dari luar negeri dalam satuan Milyar Rupiah. 

Tabel 6.  Nama Variabel, Simbol Variabel, Ukuran, dan 

Sumber Data 

No. Nama Variabel Simbol 

Variabel 

Satuan 

Pengukuran 

Sumber Data 

1 Pertumbuhan 

Ekonomi 

PDB Milyar  

Rupiah 

Badan Pusat 

Statistik dan 

Bank 

Indonesia 

2 Ekspor EKS Milyar 

Rupiah 

Badan Pusat 

Statistik 

3 Impor IMP Milyar 

Rupiah 

Badan Pusat 

Statistik 
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C. Metode Analisis 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif-kuantitatif 

dengan menggunakan teori-teori dan data-data yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  Model analisis yang digunakan untuk meneliti hubungan kausalitas 

antara ekspor, impor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2000-2013 

adalah uji Kausalitas Granger dan pendekatan Vector Auto Regression. 

Penggunaan Uji Kausalitas Granger untuk mengetahui adanya hubungan timbal 

balik antara variabel-variabelekonomi, dimana satu sisi suatu dependent variable 

(variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi variabel lain (independent variable) dan 

disisi lain independent variable tersebut dapat menempati posisi dependent 

variable. Hubungan tersebut sering disebut hubungan timbal balik atau hubungan 

dua arah (M. Wahyudin danEny Widatik, 2004 dalam Parmawati dan Sasana, 

2010). 

Model Vector Autoregressive (VAR) sebenarnya merupakan gabungan dari 

beberapa model Autoregresif (AR), dimana model-model ini membentuk sebuah 

vektor yang antara variabel–variabelnya saling mempengaruhi, dan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel maka dilakukan pengujian adalah sebagai 

berikut: 

1. Penentuan Lag Optimum 

Beberapa peristiwa ekonomi tidak dapat langsung memengaruhi variabel ekonomi 

lainnya seperti dampak sebuah kebijakan ekonomi seperti kebijkan moneter 
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biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi tetapi 

memerlukan waktu (lag) (Widarjono, 2007). 

Penentuan panjang lag optimal dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria 

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

kriteria Schwartz Information Criterion (SIC). Lag r akan ditemukan pada 

spesifikasi model yang memberikan nilai SIC paling minimum (Gujarati, 2010). 

2. Uji Akar Unit (Unit Root Test) 

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika 

untuk data runtut waktu (time series). Data stasioner adalah data yang 

menunjukkan mean, varians dan autovarians (pada variasi lag) tetap sama pada 

waktu kapan saja data itu dibentuk atau dipakai, artinya dengan data yang 

stasioner model time series dapat dikatakan lebih stabil. Apabila data yang 

digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut 

dipertimbangkan kembali validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang 

berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan spurious regression. 

Spurious regression adalah regresi yang memiliki R2 yang tinggi, namun tidak ada 

hubungan yang berarti dari keduanya. 

 

Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah 

melalui uji akar unit (unit root test). Uji ini merupakan pengujian yang populer, 

dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) Test. Jika suatu data time series tidak stasioner pada orde 

nol, I(0), maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui order berikutnya 

sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke-n (firstdifference atau I(1), 
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atau second difference atau I(2), dan seterusnya. Model yang dapat dipilih dalan 

uji ini adalah : 

ΔYt = β1 + β2t + δYt-1 + ut (intercept dengan trend waktu) 

Δ = first difference dari variabel yang digunakan 

t  = variabel trend 

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

H0 : δ = 0 (terdapat unit root, tidak stasioner) 

 

 

3. Uji Kausalitas Granger (Granger Causality Test) 

Granger Causality yaitu pendekatan yang mempostulasikan bahwa suatu variabel 

X menyebabkan variabel lain Y, apabila Y saat ini dapat memprediksi lebih baik 

dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu variabel X (Granger, 1996 dalam 

Parmawati dan Sasana, 2010). Uji kausalitas adalah suatu uji yang mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan menunjukan arah 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, studi 

kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat. Uji kausalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel 

eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan antar variabel. Jika 

ada dua variabel Y dan X, maka apakah Y mempengaruhi/ menyebabkan X atau 

X mempengaruhi/menyebabkan Y atau berlaku semuanya/ keduanya atau tidak 

ada hubungan keduanya.  

Kausalitas adalah hubungan dua arah. Dengan demikian, jika terjadi kausalitas di 

dalam model ekonometrika maka tidak terdapat variabel independent, semua 

variabel adalah variabel dependent. Ada atau tidaknya kausalitas diuji melalui uji 
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F atau dapat dilihat dari probabilitasnya (Widaryono, 2007). Untuk melihat 

hubungan kausalitas Granger dapat dilihat dengan membandingkan F-statistik 

dengan nilai kritis F-tabel pada tingkat kepercayaan (1% atau 5% atau 10 %) dan 

dapat pula dari membandingkan besarnya nilai probabilitas dengan tingkat 

kepercayaan (1% atau 5% atau 10 %). Jika nilai F-statistik lebih besar daripada F-

tabel pada tingkat signifikan (1% atau 5% atau 10 %), maka variabel Y (terikat) 

mempengaruhi X (bebas) berarti variabel-variabel tersebut hanya memiliki 

kausalitas satu arah, begitu pula sebaliknya. Jika seluruh variabel yang diuji 

memiliki F-statistik yang lebih besar dari F-tabel, maka kedua variabel tersebut 

memiliki kausalitas dua arah. Namun, jika kedua variabel tersebut ternyata 

memiliki F-statistik yang lebih kecil dari F-tabelnya, maka tidak ada kausalitas 

diantara kedua variabel tersebut. 

4. Pengujian Arah Kausalitas 

a. Pengujian Arah Kausalitas Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

EKS→ PDB, PDB→ EKS 

Model Dasar: 

PDBt = a0 + Σk=1→m akPDBt-k + Σ1-1→n b1EKSt-1 + u1t 

EKSt = α0 + Σk=1→m αkEKSt-k + Σ1-1→n β1PDBt-1 + u2t 

b. Pengujian Arah Kausalitas Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

IMP→ PDB, PDB→ IMP 

Model Dasar: 

PDBt = a0 + Σk=1→m akPDBt-k + Σ1-1→n b1IMPt-1 + u1t 

IMPt = α0 + Σk=1→m αkIMPt-k + Σ1-1→n β1PDBt-1 + u2t 
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6. Pendekatan Vector Auto Regression 

Model VAR merupakan salah satu model linear dinamis (MLD) yang banyak 

digunakan untuk aplikasi peramalan variabel-variabel ekonomi dalam jangka 

panjang maupun dalam jangka menengah panjang. Selain itu model VAR juga 

dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Sebagai bagian dari 

ekonometrika, model VAR merupakan salah satu pembahasan dalam runtun waktu 

multivariat. 

 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model hubungan 

antara perdagangan internasional (ekspor dan impor) dengan pertumbuhan 

ekonomi, tanpa diawali dengan argumentasi variabel mana yang merupakan 

variabel dependen dan variabel mana yang merupakan variabel independen. 

Model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perdagangan 

internasional (ekspor dan impor) dengan pertumbuhan ekonomi adalah model 

vector autoregressive (VAR). Jika pertumbuhan ekonomi diberi simbol PDB dan 

perdagangan internasional (ekspor dan impor) diberi simbol EKS dan IMP, maka 

model VAR antara ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
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PDBt adalah pertumbuhan ekonomi pada periode t dan PDBt-j merupakan 

pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya. EKSt adalah ekspor pada 

periode t dan EKSt-j merupakan ekspor pada periode sebelumnya.IMPt adalah 

impor  pada periode t dan IMPt-j merupakan impor pada periode sebelumnya. µ 

merupakan stochastic error terms. Atau di dalam istilah model VAR disebut 

impuls atau inovasi, atau shok (Gujarati, 2003). 

 

D.   Uji Hipotesis (Uji F Statistik) 

Untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen digunakan uji F. Pada penelitian ini dalam melakukan uji F peneliti 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan df 1 =(k-1) dan 

df 2 = (n-k), adapun langkah-langkah dalam uji F ini yaitu (Widarjono, 2009), 

keputusan menolak atau menerima H0 sebagai berikut:: 

Ho : β1 = 0  artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Ha : β1> 0   artinya terdapat pengaruh positif variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Mencari nilai F hitung dan nilai F kritis pada tabel distribusi F. Nilai F kritis 

berdasarkan besarnya α dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator  (k-1) 

dan df  untuk denominator (n-k). Adapun nilai F hitung dapat dicari dengan 

formula sebagai berikut: 
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Keputusan menolak atau menerima H0 sebagai berikut: 

a. Jika F hitung > F kritis, maka H0 ditolak 

b. Jika F hitung < F kritis, maka H0 diterima. 


