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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai tukar mengambang seperti uang beredar, suku bunga 

Indonesia(BI rate), neraca pembayaran selama periode tahun 2000:Q1-

2010:Q4. 

a. Jenis data menurut sifatnya 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu 

berupa data triwulan yang berbentuk angka dan dapat diukur/dihitung. 

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai 

uang beredar, suku bunga Indonesia(BI rate), neraca pembayaran selama 

priode 2000:Q1-2010:Q4. 

b. Jenis data menurut sumbernya 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau 

metode baik secara komersial maupun non komersial. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia, Departemen Keuangan RI, Bank Indonesia,dan berbagai 

instansi serta literatur lainnya yang yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengambil data dari berbagai dokumentasi atau publikasi dari 

berbagai pihak yang berwenang, instansi terkait. 

B. Batasan Variabel 

Pengertian dan batasan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Nilai tukar(E) 

Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar 

Indonesia pada periode tahun 2000:Q1-2010Q4, yang merupakan 

dokumentasi dari Bank Indonesia. 

b. Uang Beredar(M2) 

Uang Beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah uang 

beredar(M2) di Indonesia pada periode tahun 2000:Q1-2010:Q4, yang 

merupakan dokumentasi dari Bank Indonesia. 

c. Suku Bunga Indonesia(BI rate) 

Suku bunga Indonesia(BI rate)  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah periode tahun 2000:Q1-2010:Q4, yang merupakan dokumentasi 

dari Bank Indonesia. 

d. Neraca pembayaran 

Neraca pembayaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca 

pembayaran Indonesia yang merupakan neraca keseluruhan atas dasar 
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periode tahun 2000:Q1-2010:Q4 yang merupakan dokumentasi dari Bank 

Indonesia. 

C. Metode Analisis  

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

Error Correction Model.  Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka pendek dan 

penyesuaian (speed of adjustment) yang cepat untuk kembali ke 

keseimbangan jangka panjangnya. Dalam analisis ini dilakukan dengan 

bantuan Eviews 4.1 dengan tujuan yang telah dibahas pada bab sebelumnya 

untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependennya.  

Fungsi Persamaan umum yang akan diamati dalam penelitian ini adalah : 

E =  f( M2,r,N )                                                                        

Secara pengertian ekonomi, penjelasan fungsi matematis tersebut adalah Nilai 

tukar rupiah (E) akan dipengaruhi oleh perubahan Jumalah Uang beredar 

(M2), BI rate (r), dan neraca pembayaran (N). 

Diperoleh model regresi yang akan diteliti :  

Et = α0 + α1 M2t + α2 rt + α3 Nt + et                                  

Keterangan: 

Et : Nilai Tukar di Indonesia(Rp) Periode tahun 2000:Q1-  2010:Q4 

M2t :Uang beredar(Milyar) di Negara Indonesia Periode tahun 

2000:Q1-  2010:Q4 



46 
 

Nt                :Neraca pembayaran(milyar US$) Di Negara Indonesia Periode 

tahun 2000:Q1-2010:Q4 

 rt                      :Suku Bunga Indonesia(BI rate%) Periode tahun 2000:Q1-

2010:Q4 

  0   : Intercept 

  1,2,3,4,5  : Koefisien regresi 

et   : Error term periode t 

Persamaan tersebut merupakan model penelitian yang akan ditaksir dengan 

menggunakan metode Engle-Granger Error Correction Model (EG-ECM). 

Adapun pertimbangan penggunaan  alat analisis tersebut karena model ECM 

mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi 

jangka pendek maupun jangka panjang, serta mampu mengkaji konsistensi 

model empiris dengan teori ekonomi (Insukindro, 1999).  Selain itu, model ini 

mampu mencari pemecahan terhadap persoalan variabel runtun waktu (time 

series) yang tidak stasioner dan regresi lancung (spurious regression) dalam 

ekonometri (Thomas, 1997). 

1. Uji Stasionary (Unit Root Test) 

Uji Unit Root digunakan untuk melihat apakah data yang diamati stationary 

atau tidak.  Data dikatakan stationary bila data tersebut mendekati rata-ratanya 

dan tidak terpengaruhi waktu.  Apabila data yang diamati dalam uji akar-akar 

unit (unit root test) ternyata belum stationary maka harus dilakukan uji 

integrasi (integration test)  sampai memperoleh data yang stationary. 
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Pada umumnya data ekonomi time-series sering kali tidak stationary pada level 

series.  Jika hal ini terjadi, maka kondisi stationary dapat tercapai dengan 

melakukan differensiasi satu kali atau lebih.  Apabila data telah stationary pada 

level series, maka data tersebut adalah integrated of order zero atau I(0).  

Apabila data stationary pada differensiasi tahap 1, maka data tersebut adalah 

integrated of order one atau I(1).  Terdapat beberapa metode pengujian  unit 

root, dua diantaranya yang saat ini secara luas dipergunakan adalah Phillips–

Perron unit root test.  Prosedur pengujian stationary adalah sebagai berikut 

(Awaluddin: 2004): 

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 stationary pada tingkat level atau series terintegrasi 

pada I(0). 

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

digunakan adalah dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). 

3. Jika dalam uji terhadap level series hipotesis adanya unit root untuk 

seluruh series diterima, maka pada tingkat level seluruh series adalah non 

stationary. 

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 stationary atau dengan kata lain semua series 

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

menggunakan metode kointegrasi.  
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6. Jika uji unit root pada level series menunjukkan bahwa tidak semua series 

adalah stationary, maka dilakukan first difference terhadap seluruh series. 

7. Jika hasil dari uji unit root pada tingkat first difference menolak hipotesis 

adanya unit root untuk seluruh series, berarti seluruh series pada tingkat 

first difference terintegrasi pada orde I(0), sehingga estimasi dilakukan 

dengan metode regresi Ordinary Least Square (OLS) pada tingkat first 

difference-nya. 

8. Jika hasil uji unit root menerima hipotesis adanya unit root, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan differensiasi lagi terhadap series sampai 

series menjadi stationary, 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 

stationary 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 stationary atau 

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

stationary, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi. 

2. Uji Kointegrasi 

Pengujian kointegrasi bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

keseimbangan atau kestabilan jangka panjang antar variabel yang diamati.  

Dalam penelitian ini digunakan uji kointegrasi Engle-Granger (EG).  Untuk 

melakukan uji EG ini terlebih dahulu dilakukan regresi dari persamaan yang 
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diteliti untuk memperoleh residualnya.  Dari hasil residual ini kemudian diuji 

dengan ADF.  Adapun persamaan uji ADF adalah seagai berikut (Agus, 2007): 

                ∑   
 
               

Dari hasil estimasi nilai statistik ADF kemudian dibandingkan dengan nilai 

kritisinya.  Jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisinya maka variabel-

variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka 

panjang. 

3. Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

Error Correction Model atau ECM pertama kali digunakan oleh Sargan pada 

tahun 1984 dan selanjutnya dipopulerkan oleh Engle dan Granger untuk 

mengoreksi ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam jangka pendek.  

Teorema representasi Granger menyatakan bahwa jika dua variabel saling 

berkointegrasi, maka hubungan antara keduanya dapat diekspresikan dalam 

bentuk ECM.  Model ECM mempunyai beberapa kegunaan namun yang paling 

utama bagi pekerjaan ekonometrika adalah mengatasi masalah data time series 

yang tidak statonary dan masalah regresi lancung (spurius regression).  Model 

umum dari metode ECM (Gujarati:2003): 

 ∆yt = α0 + α1∆xt + α2 εt-1 + μt                                                                                                                             

yang mana:  

∆yt  = Perubahan variabel y pada perode t 

α0 = Intersep 

α1 = koefisien dari perubahan variabel x 

εt-1 = Nilai lag 1 periode dari galat 

 α2 = Nilai obsolut dari tingkat keseimbangan. 



50 
 

Jika α2 tidak signifikan, maka y menyesuaikan diri dengan perubahan x pada 

waktu yang sama.  Sebaliknya, jika α2 signifikan berarti bahwa y menyesuaikan 

diri dengan perubahan x tidak pada waktu yang sama.  

4. Uji Asumsi Klasik 

Asumsi Klasik ini mengindikasikan beberapa pengujian di dalamnya seperti 

Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji 

Autokorelasi. Pengujian jenis ini dilakukan karena sangat berkaitan dengan Uji 

T dan Uji F. 

4.1 .Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel 

variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak.  Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.  

Dalam software EViews normalitas sebuah data dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai Chi Square tabel.  Uji JB 

didapat dari histogram normality yang akan kita bahas dibawah ini. 

Hipotesisi yang digunakan adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 :  Data tidak berdistribusi normal 

Jika hasil dari JB hitung > Chi Square tabel, maka H0 ditolak 

Jika hasil dari JB hitung < Chi Square tabel, maka H0 diterima 
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4.2 .Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.   Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan problem multikolinieritas.  Untuk menguji ada 

atau tidaknya masalah multikolinearitas dapat kita lakukan melalui 

corelation common sample dengan tolak ukur koefisien korelasi 

maksimum 0,85. (Widarjono, 2009).  Multikolinearitas merupakan 

hubungan linear antara variabel-variabel bebas di dalam suatu regresi. 

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas atau 

tidak, yaitu:  

a.Dengan adanya nilai R
2
 yang tinggi namun hanya sedikit variabel bebas  

yang signifikan 

b. Menggunakan korelasi parsial antar variabel bebas 

4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi saat error-term mempunyai koefisien yang tidak 

sama. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam suatu regresi, maka:  

Metode White dengan beberapa tahapan: 

1. Mengestimasi model dan mengetahui nilai residunya 

2. Setelah itu mencari residual test        no-cross term, maka akan terbentuk 

equation baru 
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3. Akan terlihat di sana terdapat Obs*R-Squared, yang merupakan hasil 

dari N*R-Squared = χ
2
 

4. Dengan indikasi tersebut, jika χ
2 

hitung lebih besar dari χ
2

tabel maka H0 

ditolak dan ada heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika χ
2 

hitung lebih 

kecil dari χ
2

tabel maka H0 diterima dan tidak ada heteroskedastisitas. 

4.4 .Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan antara observasi dengan 

observasi lainnya dalam model tersebut dalam time-series maupun cross-

section. Untuk mendeteksi autokorelasi, terdapat  metode yaitu: 

 Metode Breusch-Godfrey 

Otokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan 

observasi lain yang berlainan waktu.  Apabila dihubungkan dengan metode 

OLS, otokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan 

dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono, 2007: 155). Metode yang 

digunakan untuk mengatahui masalah autokorelasi dalam model penelitian 

ini adalah metode Breusch-Godfrey  atau yang sering disebut dengan 

Lagrange Multiplier Test (LM test). Langkah yang dilakukan untuk 

mendeteksi adanya otokorelasi menurut Breusch-Godfrey LM Test adalah 

sebagai berikut (Widardjono,2007:148): 

1. Estimasi persamaan regresi dengan metode OLS dan dapatkan 

residualnya. 

     2. Melakukan regresi residual et dengan variabel bebas Xt (jika ada lebih 

dari satu variabel bebas maka harus memasukkan semua variabel bebas) 
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dan lag dari residual et-1, et-2,...et-p.  Kemudian dapatkan R
2
 dari regresi 

persamaan tersebut. 

3. Jika sampel besar, maka model dalam persamaan akan mengikuti 

distribusi Chi-squares  dengan df sebanyak p.  Nilai hitung statistik Chi-

squares dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:  

(n - p) R
2
 ≈ χ

2
p               

Jika (n – p) R
2
 yang merupakan Chi-squares (χ

2
) hitung lebih besar dari 

nilai kritis Chi-squares (χ
2
) pada derajat kepercayaan tertentu (α), ditolak 

hipotesis (H0).  Ini menunjukkan adanya masalah otokorelasi dalam model.  

Sebaliknya jika Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka 

diterima hipotesis nol.  Artinya model tidak mengandung unsur otokorelasi 

karena semua p sama dengan nol.  

5. Uji Hipotesis 

5.1.Uji Parsial (T)  

merupakan uji variabel terikat (independen) terhadap variabel bebas 

(dependen). Perbedaan uji T pada koefisien regresi parsial pada regresi 

berganda dengan uji T pada regresi sederhana adalah pada regresi 

sederhana, Degree of Freedom sebesar N-2 sedangkan untuk regresi 

berganda, jumlah variabel bebas ditambah dengan konstanta (c).  

a. Satu Sisi 

 H0 : β1 < 0 

 HA : β1 > 0 
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 H0 : β1 > 0 

 HA : β1 < 0 

Rumus untuk uji T: 

T =  β1* - β1 

 Se (β1) 

Dengan jumlah observasi (n), jumlah variabel bebas (k). 

Untuk mendapatkan Degree of Freedom, yaitu: n – k -1.  

 


