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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. 

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berdasar pada hitungan yang 

telah disesuaikan, sehingga penyelesaian masalah yang terjadi dasar 

pengujiannya terdiri dari angka, yang dihasilkan dari perhitungan statistika 

variabel yang termasuk pada model (Creswell, 2003). Sedangkan menurut 

(Ndraha, 1987) pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang meneliti dan 

menemukan informasi seluas-luasnya mengenai variabel yang dibahas.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di Indonesia. Peneliti fokus pada 

Indonesia, karena negara ini memiliki perekonomian yang cukup besar, berada 

dalam proses industrialisasi, serta berkontribusi cukup signifikan pada total emisi 

CO2 global.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini mengacu pada waktu yang tertera pada data yaitu 

dari tahun 1971 hingga tahun 2013. 
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3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen, sering disebut juga variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono, 2010). Penelitian ini 

menggunakan dua variabel bebas, yaitu: 

a. Gross Domestic Product per kapita - GDP

GDP dalam penelitian ini digunakan sebagai pendekatan pertumbuhan

ekonomi dalam model IPAT. GDP per kapita adalah Gross Domestic Product 

yang dibagi dengan jumlah populasi. GDP adalah nilai keseluruhan atas semua 

output yang diproduksi dalam perekonomian  Indonesia, termasuk yang 

dihasilkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, yang diambil pada 

periode tahun 1971 hingga tahun 2013. GDP dalam penelitian ini menggunakan 

satuan US dollar. 

b. Konsumsi Energi per kapita - KEN

Konsumsi energi disini berdasar pada konsumsi energi primer yang

intensif digunakan dalam proses produksi, yang diambil pada periode tahun 1971 

hingga tahun 2013. Konsumsi energi digunakan sebagai pendekatan dari 

variabel teknologi dalam Model IPAT yang telah direvisi menjadi IAT oleh Dietz 

dan Rosa, dengan satuan setara kg minyak per kapita . 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau sering disebut juga variabel terikat, merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, sehingga dapat dikatakan 

merupakan sebuah akibat oleh variabel bebas (Sugiyono, 2010). Penelitian ini 

menggunakan Emisi Karbondioksida (CO2) sebagai variabel dependen. CO2 
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merupakan senyawa yang terbentuk dari 1 atom karbon (C) dan 2 atom oksigen 

(O). Sebagian besar CO2 terbentuk sebagai zat sisa dari berbagai macam 

aktivitas manusia, seperti transportasi, industri dan kegiatan lain, dimana bila 

CO2 terakumulasi dalam jumlah banyak pada atsmosfer, maka akan 

mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim pada jangka panjang. 

Dalam penelitian ini emisi CO2 yang digunakan adalah emisi CO2 Indonesia 

periode 1971-2013 dan diukur dalam satuan kiloton. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 

didapat secara tidak langsung, melainkan melalui pihak perantara, meliputi data 

kuantitatif variabel periode 1971 hingga 2013 dan data kualitatif lainnya. Dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu studi 

literatur dan pengumpulan arsip dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa 

literature yang sekiranya berhubungan. 

Berikut merupakan beberapa data yang akan diolah dalam penelitian ini: 

1. GDP per kapita Indonesia periode 1971-2013 dari WDI (World

Development Indicators).

2. Konsumsi energi (energy use) per kapita Indonesia periode 1971-

2013 dari WDI (World Development Indicators).

3. Emisi CO2 per kapita Indonesia 1971-2013 dari WDI (World

Development Indicators).
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3.5  Metode Analisa Data 

3.5.1 Metode Analisis OLS dan Data Time Series 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series, 

sehingga akan lebih baik menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). 

Data runtut waktu (time series) adalah data dari suatu variabel yang dikumpulkan 

berdasarkan waktu tertentu (Riduwan & Kuncoro, 2011). Sedangkan analisis time 

series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu 

(Gujarati, 2004). Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan 

terualang. Hasil analisis time series dapat menghasilkan ukuran-ukuran yang 

dapat digunakan untuk membuat keputusan pada masa sekarang,maupun untuk 

keperluan peramalan dan perencanaan.  

OLS atau Ordinary Least Square adalah suatu metode ekonometrik 

dimana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan 

variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier. 

Dalam OLS hanya terdapat satu variable dependen, sedangkan untuk variabel 

independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabel bebas yang digunakan 

hanya satu disebut dengan regresi linier sederhana, sedangkan jika variabel 

bebas yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linier 

majemuk/berganda (Gujarati, 2004).  

OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan 

(error) kuadrat. Model regresi linier yang dipakai dengan metode OLS tersebut, 

harus memenuhi asumsi BLUE (Best Liniear Unbiased Estimator) dalam 

melakukan pendugaan interval dan pengujian parameter regresi populasi 

(Gujarati, 2004). Asumsi-asumsi BLUE antara lain: 

1. Model regresi adalah linier pada parameter-parameternya.
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2. Variable bebas adalah bukan stokastik (memiliki nilai yang tetap

untuk sampel yang berulang) dan tidak ada hubungan linier yang

persis antara dua atau lebih peubah-peubah bebas (no-

multicolinearity)

3. Error term atau galat mempunyai nilai harapan nol

4. Error term atau galat mempunyai varians konstan untuk semua

observasi (homoskedasticity)

5. Error term atau galat pada suatu observasi tidak berhubungan

dengan error term pada observasi lain (no-autocorrelation)

6. Error term atau galat berdistribusi normal

Sehingga untuk memenuhi asumsi BLUE diatas maka perlu dilakukan 

serangkaian uji. Bila diurutkan, maka keseluruhan tahapan yang harus dilakukan 

adalah pembentukan model, uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heterokedastisitas, uji linearitas, uji signifikansi simultan (uji f), uji koefisien 

regresi secara individu (uji t), koefisien determinasi (adjusted R-square) dan yang 

terakhir interpretasi model.  

Untuk bentuk model sendiri, sesuai dengan teori dasar penelitian ini yaitu 

teori IPAT yang telah direvisi menjadi IAT (Dietz & Rosa, 1997), maka 

terbentuklah fungsi awal sebagai berikut: 

Υ  = f(x1 ,x2)......................................................(3.1) 

dimana: 

Y = Emisi CO2 

X1 = Gross Domestic Product 

X2 = Konsumsi energi 
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Fungsi diatas lalu diterjemahkan dalam bentuk model statistik, sehingga menjadi 

seperti berikut: 

Υt  = β  +  β1Xt   +   β2X2t  + εt  ..............................(3.2)

Lalu mempertimbangkan tujuan empiris dan kesesuaian terhadap asumsi, maka 

peneliti menggunakan versi log linier dari model (3.2), sehingga model menjadi 

seperti berikut: 

LnΥt  = β  +  β1LnXt   +   β2LnX2t   + εt  ..............(3.3)

Apabila variabel-variabel yang akan diteliti ditambahkan ke dalam model diatas, 

maka persamaan yang digunakan akan menjadi seperti ini: 

LnCO2t  = βi  +  β1LnGDPt   +   β2LnKENt  + εt  ...(3.4)

Keterangan : 

CO2t = emisi CO2 Indonesia pada tahun T 

GDPt  = GDP Indonesia pada tahun T 

KENt  = konsumsi energi Indonesia pada tahun T 

εt = gangguan stokastik  

β1 dan β2   = koefisien regresi  

βi = konstanta  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Metode OLS meminimisasi jumlah dari error yang dikuadratkan dari 

setiap observasi. Pada dasarnya, model regresi dengan OLS dibangun atas 

asumsi CLRM (Classical Linier Regression Model). Asumsi tersebut memiliki 

properti sesuai dengan Gauss-Markov Theorem yang menuntut adanya 
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karakteristik BLUE dari penduga /estimatornya. Maka dari itu perlu dilakukan uji 

asumsi klasik agar memenuhi syarat tersebut, yaitu:  

3.5.2.1 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan sebuah situasi dimana terdapatnya variabel 

error pada periode tertentu yang berkorelasi dengan variabel error pada waktu 

yang lain, sehingga variabel error terbukti tidak random atau tidak acak (Nathan 

& Thomas, 1997). Umumnya, autokorelasi lebih sering terjadi pada data time 

series. Hal ini disebabkan data yang urut waktu seperti time series, dimungkinkan 

terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, terutama bila interval antara 

dua observasi menunjukkna waktu yang singkat. Metode untuk mendeteksi 

autokorelasi yang digunakan disini adalah uji Durbin-Watson (DW test) dengan 

hipotesa sebagai berikut : 

H0 : autokorelasi negative 

H1 : autokorelasi positif 

3.5.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan unutk mengetahui apakah data telah terdistribusi 

normal atau tidak. Tes yag digunakan dalam penelitian ini adalah tes Jarque-

Bera, yang mana  nantinya bisa dilihat dari hasil nilai probability pada tampilan 

eviews. Apabila lebih kecil dari tingkat eror 5% pada tabel chi-square maka dapat 

disimpulkan data sudah normal.  
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3.5.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada sebuah model ditemukan 

adanya hubungan antar variabel bebas atau tidak (Gujarati, 2004). Hal ini dapat 

diketahui melalui hasil Variance Inflation Factors. Bila angka Centered VIF lebih 

kecil dari sepuluh, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. 

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Asumsi kemungkinan terjadinya Heterokedastisitas dapat muncul apabila 

residual atau error suatu model yang telah diamati terdahulu tidak 

memperlihatkan perubahan dari satu arah observasi ke observasi yang lain. Hal 

ini menyebabkan estimator yang diperoleh nantinya tidak efisien. Metode yang 

akan digunakan adalah Breusch-Pagan-Godfrey dan akan dilihat pada angka 

prob chi square pada Obs*R-squared, bila lebih besar daripada 0.05 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Sedangkan hipotesa yang digunakan adalah: 

H0 : data dari model tidak terdapat heterokedastisitas atau asumsi 

homokedastisitas terpenuhi 

H1 : data dari model terdapat heterokedastisitas atau asumsi 

homokedastisitas tidak terpenuhi 

3.5.2.3 Uji Linearitas 

Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang 

linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Kriteria yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Ramsey RESET Test pada Eviews 9. Tolak ukurnya adalah 

probability F-statistic yang harus lebih kecil dari tingkat error sebesar 0,05 untuk 

bisa dikatakan terdapat hubungan linear antar variabel independen dan 

dependen.     
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3.5.3 Uji Kelayakan Model 

Setelah sebuah model lolos uji asumsi klasik, masih terdapat beberapa uji 

stattistika lain, yang sering disebut sebagai uji kelayakan model. Hal in iperlu 

dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan dan kebenaran sebuah fungsi 

regresi dalam mengukur dan mempresentasikan keadaan sebenarnya. Uji 

kelayakan model akan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu uji signifikansi simultan 

(uji f), uji koefisien regresi secara individu (uji t) dan koefisien determinasi 

(adjusted R-square). 

3.5.3.1 Uji Signifikansi Simultan (uji F) 

Disebut uji F karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiaannya 

seperti One Way Annova. Uji dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Tolak ukurnya adalah apabila nilai  F-statistic (pada model regresi yang 

dihasilkan) lebih kecil dari batas kritis penelitian sebesar 0,05. Bila hal ini 

ditemukan, maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen secara serentak 

mempengaruhi variabel dependen.  

3.5.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Individu (uji t) 

Uji yang sering juga disebut uji T parsial ini, merupakan uji yang dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya 

terhadap variabel terikat secara individu. Kriterianya bisa dilihat pada nilai  p 

value t staitistic masing-masing variabel pada model regesi yang dihasilkan. Bila 

p value lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varaibel independen 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.5.3.3 Koefisien Determinasi (adjusted r-square) 

Koefisien determinasi dapat digunakan unutk menemukan seberapa 

besar proporsi pengaruh seleuruh variabel bebas terhadap variabel dependen (J 

Supranto, 1983). Nilai koefisien determinasi bisa diukur oleh nilai r-square atau 

adjusted r-square. R-square digunakan ketika variabel bebas yang digunakan 

hanya satu, sedangkan adjusted r-square digunakan ketika variabel bebas lebih 

dari satu. Besarannya sendiri bisa kita lihat pada hasil regresi pada eviews. Tolak 

ukurnya adalah ketika nilai adjusted r-square semakin mendekati 1, maka bisa 

dikatakan variabel independen yang ada mampu memberikan hampir semua 

informasi untuk memprediksi variabel dependen. 




