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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian Dan  Ruang Lingkup Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, dimana peneliti akan menganalisis pengaruh penerbitan obligasi 

pemerintah terhadap investasi swasta.  Variabel-variabel yang digunakan antara 

lain jumlah obligasi yang diterbitkan, suku bunga pasar, dan investasi swasta. 

Periode penelitian dilakukan mulai tahun 2000 sampai 2011, dimana dalam 

periode ini merupakan kondisi pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan 

merupakan penelitian yang akan melihat perkembangan kondisi jumlah obligasi 

pemerintah yang akan berefek terhadap investasi swasta, sehingga akan 

memberikan informasi terbaru tentang kondisi tersebut. 

   

3.2.    Spesifikasi Model 

Dalam penelitian Azhar Puteh (2009) yang berjudul “ Pengaruh Obligasi 

Pemerintah Terhadap Investasi Pemerintah Di Indonesia”. Menggunakan regresi 

linear sederhana dengan variabel obligasi pemerintah dan investasi, yang di 

formulasikan dalam model : 

Inv = a + bObg + et............................................................................ (3.1) 

Dalam penelitian Hendrin sawitri (2006) yang berjudul “ Dampak Defisit 

Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Menggunakan Metode Lag pada 

Variabel Independen dengan variabel rasio ekspor, PDB, dan pertumbuhan 

ekonomi. Model ini menggunakan model generalized evaluation estimator. 

Secara matematis hubungan formal dari model ditulis sebagai berikut: 
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rPDB = a + b1PDB-1 + b2X/PDB-1 + b3Defs/PDB-1 + b4TrendWkt + 

b5dum........................................................................................................ (3.2) 

Asih widajati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “ Inflasi Dan Suku 

Bunga Terhadap Harga Obligasi Negara Ritel yang Diterbitkan Pemerintah”.  

Dengan menggunakan metode persamaan regresi sederhana dan persamaan 

regresi linier berganda. Variabel yang digunakan inflasi sebagai variabel bebas, 

tingkat bunga sebagai variabel moderator, harga obligasi sebagai variabel 

tergantung. Di mana model regresinya berupa: 

Tingkat bunga SBI =풂ퟎ+ b inflasi + 흐ퟏ...............................(3.3) 

Harga obligasi = 풂ퟎ + 풃ퟏ inflasi+ 풃ퟐ tingkat bunga SBI + 

흐ퟐ................................................................................................................ (3.4) 

Ndari surjaningsih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak 

Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi“. Dengan menggunakan Model 

Vector Error Correction Model (VECM) diaplikasikan atas data triwulanan, 

mencakup periode 1990 – 2009 dengan variabel pengeluaran, penerimaan dan 

defisit fiskal. Dimana model regresinya berupa: 

풀풕 = 푨ퟎ +∑풌풊 ퟏ 푨ퟏ풀풕 ퟏ +풆풕.............................................................................(3.5) 

 

Dari beberapa permodelan penelitian terdahulu diatas maka dapat 

diturunkan menjadi model yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa 

regresi linear berganda dengan bentuk fungsi sebagai berikut : 

Y = f (X1, X2,X3).........................................................(3.6) 

: 
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Bentuk fungsional dari fungsi jumlah investasi swasta tersebut adalah:: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3 + e.........................................................(3.7) 

Keterangan : 

Y   = Investasi Swasta 

β0          = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi 

X1     = Pengeluaran Pemerintah 

X2     = Obligasi Pemerintah 

X3    = Suku Bunga Kredit 

e           = error term 

 

3.3. Definisi operasional 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ada dua jenis variabel yaitu 

variabel independent (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). 

Dimana variabel independent dalam penelitian yang akan dilakukan berupa 

jumlah obligasi pemerintah dan suku bunga pasar. Sedangkan untuk variabel 

dependent dalam penelitian ini berupa investasi swasta. Selanjutan akan 

dijelaskan variabel tersebut dibawah ini: 

 

3.3.1 Pengeluaran Pemerintah 

 Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 
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selain itu juga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesubroto,1993). 

Menurut Keynes bahwa pengeluaran pemerintah dan pajak juga dapat 

mempengaruhi posisi fungsi permintaan agregat dan selanjutnya dapat 

dimanipulasi untuk mengembalikan perekonomian kepada tingkat pengerjaan 

penuhnya (full equilibrium). Sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 

permintaan Yad = C+I+G+NX, pengeluaran pemerintah G secara langsung 

meningkatkan permintaan agregat. Meskipun demikian, pajak tidak memengaruhi 

permintaan agregat secara langsung, seperti pengeluaran pemerintah. Namun, 

pajak menurunkan jumlah pendapatan yang dimiliki konsumen yang tersedia 

untuk pengeluaran dan mempengaruhi permintaan agregat dengan 

mempengaruhi pengeluaran konsumen.    

 

3.3.2 Suku Bunga 

Suku bunga (interest rate) merupakan biaya pinjaman atau harga yang 

harus dibayar untuk meminjam suatu pendanaan (biasanya dinyatakan sebagai 

persentase pertahun) (Miskhin,2008). Investasi dalam deposito atau SBI, akan 

menghasilkan bunga bebas risiko tanpa memikirkan pengelolaannya.Sementara 

investasi dalam obligasi mengandung risiko seperti kegagalan penerimaan kupon 

atau gagal pelunasan dan kerugian karena kehilangan kesempatan untuk 

melakukan investasi di tempat lain (opportunity cost). Oleh karena itu, yield 

obligasi yang diperoleh harus lebih tinggi dari pada tingkat deposito atau SBI. 

Suku bunga digunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian yang 

akan dilakukan ini karena adanya korelasi antara jumlah investasi swasta dengan 

obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu juga suku bunga yang dilihat 

dalam penelitian yang akan dilakukan ini berupa suku bunga tahunan (12 bulan) 



29 

 

 

 

karena dalam penelitian yang akan dilakukan ini mencoba melihat kondisi 

investasi swasta di tiap tahunnya yang di akibatkan suku bunga tiap tahunnya. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini ada dua suku bunga yang digunakan 

yaitu suku bunga kredit dan suku bunga deposit. Dimana dalam besar kecilnya 

suku bunga dari keduanya akan menentukan investor mau menanamkan 

modalnya apakah mau investasi ke perbankan atau investasi ke obligasi 

pemerintah. 

 

3.3.3 Investasi Swasta 

Pada dasarnya investasi merupakan tambahan modal baru pada stok 

modal perusahaan. Meskipun modal diukur pada titik tertentu waktu (suatu 

simpanan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). Aliran investasi 

meningkatkan stok modal (Case, 2006). Ada juga yang menjelaskan investasi 

merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di 

masa datang (Tandelilin, 2010). 

Untuk lebih spesifik investasi swasta yang digunakan dalam penelitian 

yang akan dilakukan ini berupa PMDN (penanaman modal dalam negeri) yang 

merupakan salah satu modal swasta yang di investasikan dalam negeri sehingga 

dapat diketahui seberapa besar efeknya. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang sudah berupa publikasi yang diterbitkan oleh lembaga atau 

instansi tertentu yang digunakan bersifat runtut waktu (time series) yaitu data 
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yang diambil mulai tahun 2000 sampai 2011. Dimana pada tahun tersebut 

obligasi pemerintah mengalami kenaikan, sedangkan pertumbuhannya 

mengalami fluktuasi. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Bank 

Indonesia (BI), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana 

lembaga ini menyediakan informasi atau data yang digunakan dalam penelitian 

ini, antara lain: 

1.3 Tabel Sumber Data  

No Variabel Lembaga 

1. Investasi swasta Badan Penanaman Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) 

2. Suku kredit Bank Indonesia (BI). 

3. Pengeluaran pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  

 

4. Jumlah obligasi pemerintah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

Sumber: BKPM, BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BAPEPAM (diolah) 

 

3.5. Metode analisis 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh obligasi 

pemerintah terhadap investasi swasta adalah analisa regresi linear berganda. 

Analisis regresi linear berganda, yaitu suatu persamaan yang menjelaskan 

hubungan variabel independen (lebih dari satu variabel) dan variabel dependen 

dimana sekaligus persamaan yang diperlukan untuk mengestimasi rata-rata nilai 

variabel dependen berdasarkan variabel independen tertentu (Gujarati, 2002). 
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3.5.1 Hipotesa Statistik 

Hipotesis statistik merupakan dugaan atau pernyataan mengenai satu 

atau lebih populasi yang perlu diuji kebenarannya. Benar atau tidaknya suatu 

hipotesis statistik belum dapat diketahui dengan pasti, kecuali kita melakukan 

pengujian dengan menggunakan keseluruhan populasi. Hal ini seringkali tidak 

mungkin dilakukan karena perlu waktu lama dan biaya yang besar untuk meneliti 

seluruh populasi apabila populasinya berukuran besar. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengambilan sampel yang dapat mewakili populasi. 

Dalam statistika, hipotesis yang kita ingin uji kebenarannya tersebut 

biasanya kita bandingkan dengan hipotesis yang salah sehingga akan ditolak. 

Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (H0) dan hipotesis yang 

benar dinyatakan sebagai hipotesis alternatif (H1) yang merupakan hipotesis 

peneliti. Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sampel statistika telah 

mengembangkan uji. Misalnya uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil 

sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol 

(H0). keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji 

statistik yang diperoleh dari data (Widarjono,2005). 

Proses untuk sampai pada suatu pilihan diantara dua keputusan itu 

dinamakan : pengujian hipotesis stastistik. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sering terjadi beberapa masalah yang muncul pada saat analisis regresi 

untuk mengestimasi suatu model dengan sejumlah data variabel.Masalah yang 

terdapat didalam buku ekonometrika dasar termasuk dalam pengujian asumsi 
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klasik yaitu ada atau tidaknya masalah multikolinieritas, heterokedastisitas, 

autokorelasi, dan normalitas (Gujarati, 2002). 

Penyimpangan yang terjadi terhadap asumsi klasik tersebut akan 

menyebabkan uji f-statistik dan uji t-statistik yang dilakukan menjadi tidak valid 

dan secara statistik akan mengacaukan kesimpulan yang diperoleh. Pada 

dasarnya hasil dari estimasi persamaan regresi yang baik adalah hasil regresi 

yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), (Gujarati, 2002) 

maka dalam persamaan regresi dengan metode OLS, penelti merasa harus 

melakukan uji asumsi klasik untuk memperkuat hasil yang diperoleh dari analisis 

dengan macam – macam uji asumsi klaik sebagai berikut : 

 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji distribusi normal adalah uji yang mengukur apakah data kita memiliki 

distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Berdasarkan 

definisi tersebut tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

suatu variabel mempunyai distribusi data yang normal atau tidak (Ghozali,2009). 

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Ketentuan pengujian ini adalah : 

a) Jika Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai probabilitas > 0,05, maka distribusi data 

adalah normal. 

b) Jika Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai probabilitas < 0,05, maka distribusi data 

adalah tidak normal. 
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3.5.2.2 Uji Multikolineraritas 

Uji multikolineraritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 

(Ghozali, 2009). Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya multikolineraritas 

adalah kesalahan pengunaan metode pengumpulan data, adanya keterbatasan 

model, atau adanya spesifikasi model yang tidak tepat. Konsekuensi jika ada 

multikolineraritas yaitu : 

a. Estimasi OLS masih BLUE (parameter masih efisien kecuali kalau 

mempunyai  varian yang besar). 

b. Thitung  tidak signifikan (dikarenakan variannya besar). 

c. Kendati thitung tidak signifikan, R2 masih tinggi. 

d. Paramater estimasi (OLS) dan standar error sangat sensitif terhadap 

perubahan data. 

Untuk mendeteksi adanya multikolineraritas dapat diketahui dari : 

     - Tolerance mendekati 1 (satu) berarti tidak ada multikolineraritas, atau 

     -  VIF > 10 berarti ada multikollinearitas. 

 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang tejadi diantara anggota- 

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu 

(time series). Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini 
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timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi lainnya (Ghozali, 2009).  

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin Watson, yaitu 

dengan membandingkan DW-test pada hasil regresi dengan tabel du – dL. 

Sebelumnya hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokorelasi  

H1: ada autokorelasi 

Pengambilan keputusan  ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut: 

1. DW < dL                    H0 ditolak (positif autokorelasi) 

2. DW > 4-dL            H0 ditolak (negatif autokorelasi) 

3. du < DW < 4-dL     H0 diterima                                                                                          

4. dL < DW < du           berada di in-conclusive area (tidak ada 

keputusan/ ragu-ragu) 

5. 4-du < DW < 4-dL    berada di in-conclusive area (tidak ada 

keputusan/ ragu-ragu) 

 

3.5.2.4  Uji Heteroskedastisitas 

Hakekat heteroskedastisitas adalah varian dari error term tidak konstan 

atau ada korelasi error term dengan variabel independentnya. 

cov (I , Xi) = 0                                                           

cov (I , Xi)  0 

e (i
2) = 2 homokedastisitas (konstan)                                                         

e (i
2) = 2  heteroskedastisitas    
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 Konsekuensi jika terdapat hetero maka t hitung dan F hitung (dalam uji 

parameter) biasanya akan memberi hasil yang tidak akurat, dengan kata lain 

uji statistiknya menghasilkan hasil yang tidak signifikan. Untuk mengetahui 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Jika β 

signifikan, maka mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas dalam model 

(Ghozali, 2009). 

 

3.5.3 Uji Statistik  

Uji statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (jumlah 

obligasi pemerintah dan suku bunga pasar) mempunyai pengaruh signifikan 

teradap variabel terikat (investasi swasta). Uji statistik yang digunakan adalah uji 

t, uji F, koefisien determinasi (R2), dan uji asumsi klasik.  

 

3.5.3.1 Uji t  

Gunanya untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara individu. Untuk hipotesa pertama yang diuji 

adalah : 

H0    : β1   0  X1, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 

H1   :  β1    0  X1, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. 

Untuk menerima atau menolak hipotesa tersebut dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel  maka H0 ditolak. 

t = 
( )

                      ttabel = t,df                  

df = n-k  
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Dimana β1  adalah koefisien parameter dan Se (β1) adalah standard error 

koefisien parameter. Sedangkan α adalah tingkat signifikansi dan (n-k) derajad 

bebas yaitu jumlah n observasi dikurangi jumlah variabel independen dalam 

model (Ghozali, 2009).  

 

3.5.3.2 Uji F 

Di mana uji F digunakan untuk apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama atau 

simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Hipotesa yang diuji adalah 

: 

H0 : β1 = β2  = 0  X1, X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

H1: minimal ada satu β yang  0  X1, X2 secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

Untuk menerima atau menolak hipotesa tersebut dilakukan dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel  maka H0 ditolak. 

 

Ftabel = F, v1, v2                  v1 = k-1                v2 = n-k    

 

3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi adalah satu koefisien yang menjelaskan besarnya 

proporsi variabel independent dalam menjelaskan variabel dependentnya atau 
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satu koefisien yang menunjukkan peranan relatif dari variabel independent 

terhadap variabel dependent. Dimana bila makin tinggi nilai R2 suatu regresi 

tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan variabel bebas 

secara bersama-sama mampu menerangkan variabel independennya (Ghozali 

2009). 


