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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

 

Berdsarkan kajian beberapa literatur penelitian ini akan menggunakan data sekunder.   

Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time series) Januari 

2005– Juni 2013, yang diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang 

dilansir Bank Indonesia dan beberapa sumber lain yang kemudian di analisa dengan 

alat bantu E-views 5.0.  

 

B. Batasan Variabel 

 

Batasan atau variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Produk Domestik Bruto 

Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan sebagai proxy  perkembangan ekonomi. 

Data PDB yang digunakan adakah PDB riil dengan  harga konstan tahun 2000 

dinyatakan dalam rupiah dimana data PDB adalah data triwulan yang di interpolasi 

menjadi data bulanan dengan eviews 5.0, yang diperoleh dari situs Bank Indonesia di 

http://www.bi.go.id,  Penggunaan variabel ini mengacu pada penelitian sebelumnya 

dan beberapa literatur yang di jabarkan pada tinjauan pustaka.   

 

http://www.bi.go.id/


41 

 

 

2. Total Kredit Domestik 

Total kredit domestik (TK) yang disalurkan oleh bank digunakan sebagai indikator 

perkembangan sektor perbankan. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data 

bulanan volume kredit yaitu posisi kredit rupiah dan valas yang disalurkan bank 

umum kepada sektor swasta yang juga diperoleh dari dari situs Bank Indonesia di 

http://www.bi.go.id,  yang dinyatakan dalam rupiah akan digunakan sebagai indikator 

perkembangan sektor perbankan. Penggunaan variabel ini juga mengacu pada 

penelitian sebelumnya dan beberapa literatur yang di jabarkan pada tinjauan pustaka. 

 

3. Kapitalisasi pasar Saham 

Indidakator  pasar modal menggunakan data kapitalisasi pasar saham (KPS) yang 

diperoleh dari situs  http://www.bapepam.go.id,  dan dinyatakan dalam satuan rupiah, 

yang juga merupakan data bulanan dlam satuan rupiah. Pemilihan kapitalisasi pasar 

saham juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2007) , 

yang meneliti mengenai pengaruh perkembangan pasar modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia . Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa 

secara statistik kapitalisasi pasar saham memiliki  peran yang paling besar dalam 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibanding indikator pasar modal lainnya 

digunakan sebagai indikator perkembangan pasar modal. 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
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C. Metode Analisis 

Rousseau dan Xiao (2007) melakukan penelitian single country, untuk meneliti peran 

sektor keuangan terhadap sektor riil di China juga menggunakan metode VAR dan 

VECM dengan menggunakan data time series periode 1995 sampai dengan 2005. 

Secara spesifik, VAR digunakan untuk melakukan uji kausalitas antara variabel 

output dengan variabel sistem keuangan dan untuk melihat hubungan jangka 

panjangnya. Sementara VECM digunakanuntuk melihat intensitas dan speed of 

adjustment atau respon dari masing- masing variabel. 

Berdasarkan kajian beberapa literatur dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Rousseau dan Xiao (2007) maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

VAR dan VECM.  

 

D. Proses Dan Identifikasi Model Penelitian 

 

1. Uji Stationary 

 

Uji stasioneritas merupakan langkah pertama dalam membangun model VAR 

guna memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang stasioner sehingga 

hasil regresi yang dihasilkan tidak menggambarkan hubungan variabel yang 

nampaknya signifikan secara statistik namun dalam kenyataannya tidak demikian 

 (spurious). Pengujian ini dilakukan dengan melakukan pengujian unit root, yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut mengandung unit root atau tidak. 
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Jika data mengandung unit root maka data tersebut dikatakan data yang tidak 

stationary, sebaliknya data dikatakan stasioner jika data tersebut mendekati rata-

ratanya dan tidak terpengaruhi waktu. 

 

Jika data yang diamati dalam uji akar-akar unit ternyata belum stasioner maka haris 

dilakukan uji integrasi (integration test) sampai memperoleh data stasioner. 

Penentuan orde integrasi dilakukan dengan uji unit root untuk mengetahui sampai 

berapa kali diferensiasi harus dilakukan agar series menjadi stasioner. Apabila data 

telah stasioner pada level series, maka data tersebut adalah integreted of order zero 

atau I(0). Apabila data stasioner pada diferensiasi tahap 1, maka data tersebut adalah 

integreted of order one atau I(1). 

 

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

luas dipergunakan secara luas adalah Dickey-Fuller dan Phillips-Perron unit root test. 

Tahapan-tahapan pengujian stasionary adalah sebagai berikut (Awaluddin, 2004; 

Santoso, 2008): 

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

series.   Jika hasil dari unit root menolak hipotesis nol bahwa ada unit root, 

berarti series adalah stasionary pada tingkat level atau series terintegrasi pada 

I(0). 

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

digunakan adalah dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). 
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3. Jika dalam uji terhadap level series terdapat unit root, maka pada tingkat level 

seluruh series adalah non stasionary. 

4. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji unit root terhadap first difference 

dari series. 

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

difference, series sudah stasionary atau dengan kata lain semua series 

terintegrasi pada orde I(1), sehingga estimasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode kointegrasi. 

6. Namun, jika hasil uji unit root masih belum stasioner, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan differensiasi lagi terhadap series sampai series 

menjadi stasionary, atau series terintegrasi pada orde I(d). 

 

Unit root digunakan untuk mengetahui stationarity data.  Jika hasil uji menolak 

hipotesis adanya unit root untuk semua variabel, berarti semua adalah stasioner 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, berarti 

semua data adalah tidak stasioner atau semua data terintegrasi pada orde I(1).  Jika 

semua variabel adalah tidak stasioner, estimasi terhadap model dapat dilakukan 

dengan teknik kointegrasi. 
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2. Penentuan Lag Optimal 

 

Penentuan kelambanan (lag) optimal merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

model VAR mengingat tujuan membangun model VAR adalah untuk melihat 

perilaku dan hubungan dari setiap variabel dalam sistem.  

 

Permasalahan yang muncul apabila panjang lagnya terlalu kecil akan membuat model 

tersebut tidak dapat digunakan karena kurang mampu menjelaskan hubungannya. 

Dan sebaliknya, jika panjang lag yang digunakan terlalu besar maka derajat bebasnya 

(degree of freedom) akan menjadi lebih besar sehingga tidak efisien lagi dalam 

menjelaskan. Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menentukan 

panjang lag adalah dengan melihat Akaike Information Criterion (AIC). Dimana 

rumusnya adalah (Gujarati, 2004) : 

AIC = T Log   + 2 N 

Dimana  ∑ adalah determinan dari matriks residual varians atau kovarians sedangkan 

N adalah jumlah total dari parameter yang diestimasi dalam semua persamaan. 

Gujarati memberikan pedoman dalam melihat nilai AIC, dimana nilai AIC terendah 

yang didapatkan dari hasil estimasi VAR dengan berbagai lag menunjukkan bahwa 

panjang lag tersebut yang paling baik untuk digunakan. Dalam penelitian ini, penulis 

akan mencari lag optimal dengan menguji VECM dengan beberapa lag, yakni dari lag 

1 sampai lag 4. Pengujian hanya sampai dengan lag 4 karena jumlah variabel dalam 

model hanya 3, sehingga jika diuji hingga lebih 4 lag maka dikhawatirkan hasil 

estimasi tidak akan lagi efisien karena derajat kebebasan yang terlalu besar. Dari 
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pengujian keempat lag tersebut, maka akan dilihat hasil output estimasi VECM model 

lag mana yang mempunyai AIC terendah yang menunjukkan lag yang optimal. 

 

3.  Uji Kointegrasi 

 

Langkah selanjutnya dalam estimasi VAR adalah melakukan uji kointegrasi guna 

mengetahui keberadaan hubungan jangka panjang antar variabel. Pada tahapan ini 

akan diketahui apakah model yang akan digunakan merupakan model VAR tingkat 

diferensiasi, jika tidak terdapat kointegrasi, atau model VECM, jika terdapat 

kointegrasi. Engle Granger menyatakan bahwa kombinasi linier dari dua atau lebih 

variabel time series yang tidak stasioner dapat menjadi stasioner. Jika kombinasi dari 

variabel-variabel yang tidak stasioner menghasilkan residual yang stasioner maka 

variabel tersebut dikatakan terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang 

antar variabel di dalam sistem VAR. 

 

Mengingat penelitian ini akan menggunakan pendekatan VAR maka metode  

kointegrasi yang akan digunakan untuk memperoleh hubungan jangka panjang antar 

variabel dalam penelitian ini adalah metode kointegrasi Johansen. Metode 

kointegrasi Johansen untuk beberapa persamaan agak berbeda dengan metode Engle 

Granger yang lazim digunakan untuk satu persamaan saja. 
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4. Model Umum Vector Auto Regression (VAR) 

 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa model VAR menganggap semua variabel 

ekonomi adalah saling ketergantungan satu sama lain (endogen). Secara sederhana, 

Enders (1995) menuliskan sistem bivariat VAR sebagai berikut: 

 

yt = b10 – b12zt + γ11yt-1 + γ12zt-1 + εyt    

…………………………………….. (3.1) 

zt = b20 – b22zt + γ21yt-1 + γ22zt-1 + εzt 

 

Persamaan (3.1) di atas dikenal sebagai first order atau primitive VAR dengan 

asumsi: 

1. yt dan zt adalah stasioner, 

2. εyt dan εzt adalah proses white noise dengan standar deviasi αy dan αz, dan 

3. εyt dan εzt tidak saling berkorelasi. 

Selanjutnya, persamaan (3.1) tersebut diubah dalam bentuk matriks atau menjadi Bxt 

= Г0 + Г0xt-1 + εt ………..…………………………………………… (3.2) 

dan mengalikannya terhadap inverse matriks B (B-1) sehingga diperoleh persamaan 

VAR dalam bentuk standar 

 xt = A0 + A1xt-1 + ℓ1 ………………………………..............................… (3.3) 

dimana A0 = B-1Г0, A1 = B-1Г0 dan ℓ1 = B-1 εt. 

Jika αi0 didefinisikan sebagai elemen baris I dari vektor A0, αij sebagai elemen baris i 

dan kolom j dari matriks A1, εit sebagai elemen baris i dari ℓt maka persamaan VAR 

yang baru adalah : 
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yt = α10 + α 11yt-1 + α 12zt-1 + ε1t 

                                                  ................................…………………….. (3.4) 

zt = α20 + α 21 yt-1 + α 22zt-1 + ε2t 

 

dari persamaan dasar tersebut dapat diturunkan beberapa macam bentuk estimasi, 

dimana salah satunya adalah respons terhadap inovasi. 

 

5. Prosedur VAR / Vector Error Correction Model (VECM) 

 

Salah satu kegunaan pengujian stasioneritas dan kointegrasi sebelumnya adalah 

digunakan untuk menentukan metode VAR yang akan dipakai melakukan dalam 

estimasi apakah metode VAR in Level ataukah menggunakan metode Vector Error 

Correction Model (VECM). Jika pengujian sebelumnya menunjukkan hasil estimasi 

data yang tidak stasioner namun memiliki kointegrasi dengan variabel data yang lain 

maka akan digunakan metode VECM. Metode ini pada dasarnya menggunakan 

bentuk VAR yang terestriksi. Restriksi tambahan ini harus diberikan karena 

keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM kemudian 

memanfaatkan informasi restriksi kointegrasi tersebut ke dalam spesifikasi model. 

Karena itulah mengapa VECM juga sering disebut sebagai model VAR bagi data time 

series yang bersifat non stasioner dan memiliki hubungan kointegrasi.  
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6. Innovation Accounting 

Pada dasarnya kedua test ini digunakan untuk menguji struktur dinamis dari sistem 

variabel dalam model yang diamati yang dicerminkan oleh variabel inovasi 

(innovation variable). Lag variabel endogen di dalam sistem VAR kemungkinan tidak 

signifikan secara statistik. Selain itu, secara individual, koefisien di dalam model 

VAR sulit diinterpretasikan. Umumnya model VAR digunakan untuk analisis 

dinamis data time series. Dalam hal ini beberapa analisis penting yang bisa dihasilkan 

di dalam model VAR adalah Impulse Response Function dan Variance 

Decomposition. 

 

Impulse Response Function (IRF) 

IRF memberikan arah hubungan besarnya pengaruh antar variabel endogen. Dengan 

demikian, shock atas suatu variabel dengan adanya informasi baru akan 

mempengaruhi variabel itu sendiri dan variabel-variabel lainnya di dalam sistem 

VAR. Dengan menggunakan analisa IRF juga bisa dilacak shock untuk beberapa 

periode ke depan. Respon terhadap adanya inovasi (shock) merupakan salah satu 

metode pada VAR yang digunakan untuk melihat respon variabel endogen terhadap 

pengaruh inovasi variabel endogen lain yang ada dalam model. 

 

Analisis IRF mampu melacak respon dari variabel endogen dalam model VAR akibat 

adanya suatu shock atau perubahan di dalam variabel gangguan (e), yang selanjutnya 

dapat melihat lamanya pengaruh dari shock suatu variabel terhadap variabel lain 

hingga pengaruhnya hilang dan kembali konvergen. Fungsi impulse response didapat 
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melalui model VAR yang diubah menjadi vektor rata-rata bergerak (vector moving 

average) dimana koefisien merupakan respon terhadap adanya inovasi (Enders, 

1995). 

 

Adanya shock variabel gangguan (e1t) pada persamaan variabel endogen ke-1 

dalam model VAR, misalnya e1t mengalami kenaikan sebesar satu standar deviasi, 

maka akan mempengaruhi variabel endogen ke-1 itu sendiri untuk saat ini maupun di 

masa yang akan datang. Mengingat variabel endogen tersebut juga mucul dalam 

persamaan variabel endogen yang lain, maka shock variabel gangguan e1t tersebut 

juga akan menjalar ke variabel endogen lainnya melalui struktur dinamis VAR. 

Dengan demikian, shock atas suatu variabel dengan adanya informasi  baru akan 

mempengaruhi variabel itu sendiri dan variabel lainnya dalam model. 

 

Variance Decomposition (VD) 

 

Uji ini digunakan untuk mengukur perkiraan varians error suatu variabel yaitu 

seberapa besar kemampuan satu variabel dalam memberikan penjelasan pada variabel 

lainnya atau pada variabel itu sendiri. Variance Decomposition ini memberikan 

metode yang berbeda di dalam menggambarkan sistem dinamis VAR dibandingkan 

dengan analisis IRF. Analisis IRF digunakan untuk melacak dampak  shock dari 

variabel endogen terhadap variabel lainnya di dalam sistem VAR. Sedangkan analisis 

Variance Decomposition ini menggambarkan relatif  pentingnya setiap variabel di 

dalam sistem VAR karena adanya shock  atau seberapa kuat komposisi dari peranan 

variabel tertentu terhadap lainnya Variance Decomposition berguna untuk 
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memprediksi kontribusi persentase varian setiap variabel karena adanya perubahan 

variabel tertentu di dalam sistem VAR. 

 

7. Spesifikasi Model 

 

Secara teoretis, variabel pertumbuhan ekonomi, perkembangan perbankan, pasar 

modal dan tingkat suku bunga mempunyai hubungan sehingga keempat variabel 

tersebut merupakan variabel endogen, yang kemudian dapat dianalisis dengan 

menggunakan metode VAR. Adapun model yang akan digunakan dalam mengamati 

hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, perkembangan perbankan, pasar 

modal dan tingkat 

suku bunga pada penelitian ini adalah mengacu pada model yang pernah 

dikembangkan oleh Rousseau dan Xiao (2007), Jennifer Lee (2005) serta Rousseau 

dan Watchel (1998) sebagai berikut: 

 

X1,t  = a1,0  +  X1,t-i  + X2,t-i +  X3,t-i +μ1,t 

X1,t  = a2,0  +  X1,t-i  + X2,t-i +  X3,t-i +μ2,t 

X1,t  = a3,0  +  X1,t-i  + X2,t-i +  X3,t-i +μ3,t 

dimana: 

X1 adalah Produk Domestik Bruto 

X2 adalah Total kredit yang di salurkan oleh Perbankan 

X3 adalah Kapitalisasi Pasar Modal 
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Seluruh variable yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk 

logaritma.  

Gambar 5,  Bagan Analisa VAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  hardiati (2010), diolah 
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