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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan pendekatan umum untuk membangun topik 

penelitian secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan hal ini, metode 

penelitian merupakan sistem atas peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur, 

sebagai dasar penelitian dan bertentangan dengan klaim atas pengetahuan yang 

secara menyeluruh dievaluasi (Imaduddin, 2006). Bagian ini akan menjelaskan 

mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana 

metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, 

objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka – angka (score, 

nilai) atau pernyataan yang di nilai dan dianalisis dengan analisis statistik. 

Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk membuktikan dan menolak suatu 

teori. Karena penelitian ini biasanya bertolak dari suatu teori yang kemudian 

diteliti, memunculkan data terkait, kemudian dibahas dan setelah itu diambil 

suatu kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan mengamati dan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing secara umum. 

Dimana faktor-faktor itu adalah tingkat inflasi, ekspor, pendapatan domestik 

regional bruto, upah minimum regional/provinsi, serta infrastruktur. Sedangkan 

waktu untuk penelitian ini dilakukan selama rentang waktu 11 tahun, yaitu mulai 

tahun 2004 hingga tahun 2014 
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3.3 Jenis Data, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Untuk memudahkan bidang kajian dalam penelitian ini, peneliti membagi variabel 

penelitian menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Investasi Asing Langsung, sedangkan 

variabel independennya adalah Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Ekspor, 

Upah dan Infrastruktur yang terbagi kedalam Kapasitas Listrik, Panjang Jalan, 

dan Pelabuhan yang akan di jelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 : Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Satuan Sumber 

Investasi Asing 

Langsung (Y) 

Modal yang berasal dari 

perseorangan ataupun 

perusahaan-perusahaan asing 

yang secara langsung masuk 

kedalam perekonomian Indonesia 

tiap tahunnya 

Juta 

USD 

Badan Koordinator 

Penanaman Modal 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

(X1) 

Jumlah nilai tambah barang/jasa 

yang dihasilkan dari seluruh 

kegiatan pekonomian suatu daerah 

dalam satu tahun yang 

diperhitungkan berdasarkan harga 

konstan 

Miliar 

Rupiah 

Badan Pusat 

Statistik 

Ekspor (X2) 

Kontribusi ekspor masing-masing 

provinsi terhadap total ekspor 

nasional 

Persen 

% 

Badan Pusat 

Statistik 

Upah Minimum 

Provinsi (X3) 

Upah Minimum per tahun di 

masing-masing provinsi 

Ribu 

Rupiah 

Badan Pusat 

Statistik 

Inflasi (X4) 

Inflasi masing-masing provinsi 

yang dihitung berdasarkan indeks 

harga konsumen 

Persen 

% 

Badan Pusat 

Statistik, Bank 

Indonesia 

Infrastruktur 

Jalan (X5) 

Rasio jumlah jalan baik terhadap 

total jalan masing-masing provinsi 

Persen 

% 

Badan Pusat 

Statistik, 

Kementrian 

Pekerjaan Umum 

Infrastruktur 

Listrik (X6) 

Daya listrik yang digunakan sektor 

bisnis dan industri pada masing-

masing provinsi 

MWh 

Badan Pusat 

Statistik, 

Perusahaan Listrik 

Negara 

Infrastruktur 

Pelabuhan (X7) 

Pelabuhan umum yang dikelola 

oleh Badan Usaha Milik Negara 

untuk memenuhi kebutuhan dalam 

dan luar negeri 

Dummy 

Sistem Informasi 

Geografis 

Prasarana 

Transportasi 

Sumber: Berbagai sumber (2015) 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2006) adalah wilayah generalisasi yangterdiri 

atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarikkesimpulannya. Dari 

penjabaran tersebut maka yang menjadi populasi dalampenelitian ini adalah 

seluruh provinsi di Indonesia. 

Sedangkan Sampel menurut Sugiyono (2006) adalah bagian dari populasi 

yang dipergunakan sebagai sumber data yang sebenarnya. Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampel 

jenuh, yang merupakan teknik pengumpulan sampel bila semua anggota 

populasi dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan teori tersebut maka semua 

provinsi di Indonesia pada tahun 2004 menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 32 provinsi. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dengan cara menelusuri dan mempelajari catatan-catatan 

atau dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan data dan informasi yang 

diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dari berbagai literatur, buku-buku dan teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai acuan dalam 

pembahasan masalah dan analisis data. 

 

3.6 Model Analisis 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda dengan data panel. Data panel adalah data yang memiliki jumlah 

crossection dan jumlah time series. Data dikumpulkan dalam suatu rentang 
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waktu terhadap banyak individu. Ada dua macam data panel yaitu data panel 

yaitu data panel balance dan data panel unbalance. Data panel balance adalah 

keadaan dimana unit crossection memiliki jumlah observasi time series yang 

sama. Sedangkan data panel unbalance adalah keadaan dimana unit cross-

sectional memiliki jumlah observasi time series yang tidak sama. Data panel 

digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara penanaman modal asing, 

inflasi, ekspor, upah minimum regional/provinsi, pendapatan domestik regional 

bruto, dan infrastruktur.  

Adapun persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam 

model berikut : 

Yit = αit + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + β7X7it  + 𝜀it(3.1) 

Keterangan : 

Y : Investasi Asing Langsung yang diterima provinsi 

i : Provinsi di Indonesia 

t : Waktu (2003 hingga 2013) 

α : Konstanta 

β1-β7 : Koefisien 

X1 : Pendapatan Domestik Regional Bruto 

X2 : Ekspor 

X3 : Upah Minimum Provinsi 

X4 : Inflasi masing-masing provinsi 

X5 : Infrastruktur Jalan 

X6 : Infrastrukur Listrik 

X7 : Infrastruktur Pelabuhan 

𝜀 : Error Term 
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3.7 Prosedur Analisis 

Pemilihan model pada regresi data panel diawali dengan menetapkan 

model awal terlebih dahulu. Penetapan model awal didasarkan pada bagaimana 

individu (cross-section) diambil. Jika individu diambil dengan dipilih atau 

ditentukan oleh peneliti sendiri, maka model awalnya adalah model efek tetap 

(fixed effect model). Jika individu diambil secara acak dari populasi, maka model 

awalnya adalah model efek acak (random effect model) (Baltagi, 2008). 

Gambar 3.1  Alur Pemilihan Regresi Data Panel 

 
Sumber: Park, 2011 

Jika model awal yang terpilih adalah model efek tetap, dilakukan uji Chow 

untuk memilih antara model koefisien tetap (pooled regression) dan model efek 

tetap. Jika model yang terpilih adalah model efek tetap, maka dilakukan 

pengujian untuk memilih antara model efek tetap dengan model efek acak 

dengan uji Hausman. Jika model awal yang terpilih adalah model efek acak, 

maka dilakukan uji Breusch Pagan untuk memilih antara model efek tetap 

dengan model efek acak (random effect). Jika yang terpilih adalah model efek 
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acak (random effect) maka selanjutnya dilakukan uji untuk memilih antara model 

efek acak dengan model efek tetap, yaitu uji Hausman. 

Jika model yang terpilih adalah model efek tetap dilakukan pengujian 

struktur varians koviarians. Jika sudah didapat model berdasarkan uji-uji diatas, 

maka dilakukan pemerikasaan asumsi-asumsi klasik yang ada pada regresi 

dengan metode estimasi Ordinary Least Square. Kemudian baru dilakukan uji 

keberartian model (goodness of fit test) seperti uji simultan (uji F) dan parsial (uji 

t). Hasil ini didapat dari kesimpulan yang ditarik dari bagan dibawah ini. 

a. Metode Pooled Least Square 

Metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data yang 

berbentuk pool merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam 

pengolahan data panel. Misalkan terdapat persamaan berikut ini : 

Yit = α +  βXit + ɛit (3.2) 

untuk i = 1, 2, ..., n dan t = 1, 2, ..., n 

Dimana n adalah jumlah unit cross section (individu) dan t adalah jumlah periode 

waktunya. Dengan mengasumsikan komponen error dalam pengolahan kuadrat 

terkecil biasa, maka proses estimasi dapat dilakukan secara terpisah untuk 

setiap unit cross section. Untuk periode t = 1, akan diperoleh persamaan regresi 

cross section berikut : 

Yi1 = α +  βXi1 + ɛi1 (3.3) 

untuk i = 1, 2, ..., n dan t = 1, 2, ..., n 

yang akan berimplikasi diperolehnya sebanyak t persamaan yang sama. Begitu 

juga sebaliknya, akan dapat diperoleh persamaan deret waktu sebanyak n 

persamaan untuk setiap t observasi dengan α dan β konstan sehingga akan 

diperoleh bentuk regresi yang leih besar dengan melibatkan n dan t observasi. 

Akan tetapi, perbedaan antar individu maupun antar waktu tidak dapat terlihat. 
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b. Metode Efek Tetap (Fixed Effect) 

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun 

dengan koefisien regresor yang sama. Model ini memperhitungkan kemungkinan 

menghadapi masalah omitted variables yang mungkin membawa perubahan 

pada intercept time series atau cross section. Model FEM dengan efek tetap 

adalah dimana satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk 

berbagai periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya yang 

besarnya tetap dari waktu ke waktu (Winarno, 2007) 

Di dalam pemaparan estimasi efek tetap unbalanced panel Wooldridge 

(2006) menjelaskan bahwa data yang hilang (attrition) terkait dengan error yang 

bersifat idiosyncratic, faktor yang luput dari pengamatan sepanjang waktu, dapat 

menghasilkan estimasi yang bersifat bias. Namun demikian, manfaat dari 

estimasi fixed effecr adalah bahwa attrition yang terkait dengan faktor yang luput 

dari pengamatan, akan ditampung dalam Pi, sehingga hasil estimasi masih dapat 

diandalkan (unbiased) 

Kendala yang dimiliki oleh pooled least square adalah asumsi yang 

menganggap intercept dan koefisien slope yang sama untuk setiap unit cross 

section maupun time series. Mengatasi hal itu, pendekatan lainnya adalah 

dengan menggunakan variabel-variabel dummy untuk memungkinkan terjadinya 

perubahan-perubahan dalam intercept dari setiap unit cross-section maupun time 

series. Pendekatan ini disebut dengan Fixed Effect Model atau Least Square 

Dummy Variabel. Adapun kemungkinan asumsi intercept dan koefisien slope 

yang terjadi adalah sebagai berikut: 

 Intercept untuk setiap unit cross section berbeda-beda, koefisien slope 

konstan. 
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 Intercept untuk setiap unit cross section maupun time series berbeda-

beda. 

 Intercept dan koefisien slope untuk semua individu atau unit cross section 

berbeda-beda 

Banyaknya penggunaan variabel dummy dapat menjadi kelemahan bagi model 

ini karena menyebabkan rendahnya degree of freedom, adanya variabel-variabel 

yang tidak berubah terhadap waktu, kemungkinan adanya multikolinearitas, serta 

asumsi error yang digunakan, yang pada akhirnya mempengaruhi koefisien dari 

parameter yang diestimasi. 

c. Metode Efek Acak (Random Effect Model) 

Model ini dibentuk untuk mengatasi kelemahan pada fixed effect model 

dengan memasukkan parameter-parameter yang berbeda antar unit cross 

section maupun time series ke dalam error term. Pendekatan ini disebut 

RandomEffect Model atau Error Component Model dan mengasumsikan bahwa 

komponen error antar unit cross section dan time series tidak berkorelasi satu 

sama lain. Asumsi utama dari random effect model ini adalah bahwa komponen 

error individu tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya, tidak berautokerlasi 

antar unit cross section dan time series dan juga mengasumsikan bahwa error 

secara individual tidak berkorelasi dengan error kombinasinya. Pendekatan ini 

mencoba untuk meningkatkan efisiensi proses permodelan Ordinary Least 

Square, penganggu-penganggu antar unit cross section dan time series 

diperhitungkan sehingga metode yang digunakan adalah Generalized Least 

Square (GLS). 
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3.7.1. Pemilihan Model Data Panel 

Dalam pengolahan data panel mekanisme uji menentukan metode 

pemilihan data panel yang tepat yaitu dengan cara membandingkan metode 

pendekatan PLS dengan metode pendekatan FEM terlebih dahulu. Jika hasil 

yang diperoleh menunjukkan model pendekatan PLS yang diterima, maka 

pendekatan PLS yang akan dianalisis. Jika model FEM yang diterima, maka 

dilakukan perbandingan lagi dengan model pendekatan REM. Untuk melakukan 

model mana yang akan diapakai, maka dilakukan pengujian diantaranya : 

a. Uji Chow Test 

Uji Chow Test adalah uji yang akan digunakan untuk mengetahui apakah 

model Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan 

dipilih untuk estimasi data. Uji ini dapat dilakukan dengan uji restriced F-Test 

atau uji Chow-Test. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai 

berikut :  

𝐻0 : Model PLS (Restriced) 

𝐻1 : Model Fixed Effect (Unrestriced) 

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan 

menggunakan F statistic seperti yang dirumuskan sebagai berikut: 

Chow : (RRSS − URSS)/(N − 1) / URSS/(NT − N − K)  (3.4) 

Dimana : 

RRSS = Restriced Residual Sum Square (merupakan Sum Square Residual  

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode (pooled least 

square/common intercept) 

URSS = Unrestriced Residual Sum Square (merupakan Sum Square Residual 

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed effect) 

N = Jumlah data cross section 

T = Jumlah data time series 
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K = Jumlah variabel penjelas 

Pengujian ini mengikuti ditribusi Fstatistic yaitu FN-1, N-K jika nilai F-test atau 

Chow Statistik (F-statistik) hasil pengujian lebih besar dari F-Tabel, maka cukup 

bukti untuk melakukan penolakan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga 

model yang akan digunakan adalah model fixed effect. 

b. Uji Hausman Test 

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (random effect model) 

dengan model efek tetap (fixed effect model). Uji ini bekerja dengan menguji 

apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan 

satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis awalnya 

adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih 

variabel penjelas. Prosedur pengujiannya sebagai berikut (Baltagi, 2008: 310). 

Hipotesis: 

H0 :  Korelasi (Xit, Ɛit) = 0 (efek cross-sectional tidak berhubungan 

denganregresor lain) 

H1 : Korelasi (Xit, Ɛit) ≠ 0 (efek cross-sectional berhubungan dengan regresor 

lain) 

Statistik uji yang digunakan adalah uji chi-squared berdasarkan kriteria Wald, 

yaitu 

W = q’[var(q’)]-1q 

 W = (βMET – βMEA)’[var(βMET – βMEA)]-1(βMET – βMEA) (3.5) 

Keterangan: 

βMET = vektor estimasi slope model efek tetap 

βMEA = vektor estimasi slope model efek acak 

Jika nilai W > X2
(α,K) atau nilai p-value kurang dari taraf signifikansi yang 

ditentukan, maka tolak hipotesis awal sehingga model yang terpilih adalah model 

efek tetap. 
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Dalam perhitungan statistik Uji Hausman diperlukan asumsi bahwa 

banyaknya kategori cross section lebih besar dibandingkan jumlah variabel 

independen (termasuk konstanta) dalam model. Lebih lanjut, dalam estimasi 

statistik Uji Hausman diperlukan estimasi variansi cross section yang positif, yang 

tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi 

maka hanya dapat digunakan model fixed effect. 

 

3.7.2. Pengujian Statistik 

a. Uji Pengujian Signifikansi (Uji t) 

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat 

signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara 

individual dan menganggap variabel lain konstan.  

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus: 

𝑡 =
𝛽1− 𝛽𝑖∗

SE (𝛽𝑖)
     (3.6) 

Dimana:  β1 = parameter yang diestimasi 

βi*  = nilai i pada hipotesis 

SE (βi) = standar error  βi 

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak, artinya salah satu variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

 Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima, artinya salah satu variabel 

independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b. Pengujian Signifikansi (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel 
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dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai. F tabel maka variabel-

variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Hipotesis yang digunakan : 

H0 = β1 = β2 = 0    (3.7) 

H0: Minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol Nilai F hitung  

dirumuskan sebagai berikut. 

𝑥 =
𝑅2 (𝐾−1)⁄

(1 − 𝑅2) (𝑁−𝐾)⁄
    (3.8) 

Dimana : K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta  

 N = jumlah observasi 

Pada tingkat signifikasi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan 

sebagai berikut : 

 H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, yang artinya variabel 

penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 

yang dijelaskan secara signifikan. 

 H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F tabel, yang artinya variabel 

penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang 

dijelaskan secara signifikan. 

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 

masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit) 

digunakan koefisien determinasi (R2). Koefisien deteminasi (R2) intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Mudrajad, 2006). 
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3.7.3. Uji Asumsi Klasik 

Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang 

digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang 

lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (degree of freedom) dan 

lebih efisien (Hariyanto,2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur 

dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode 

cross section maupun time series. Panel data memungkinkan mempelajari lebih 

kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data 

panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2004). Dengan keunggulan 

regresi data panel maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi 

klasik dalam model data panel (Gujarati, 2008) 

Terutama apabila model yang terpilih adalah random effect maka tidak 

perlu dilakukan Uji Asumsi Klasik. Komponen error tidak berkorelasi satu sama 

lain dan tidak ada autokorelasi antara cross section dan time series. metode OLS 

tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang 

tepat untuk mengestimasi model random effects adalah Generalized Least 

Squares (GLS) dengan asumsi homoskedastik dan tidak ada cross sectional 

correlation. GLS merupakan OLS dengan transformasi variabel yang memenuhi 

asumsi standar dari OLS (Salvatore, 2008). 


