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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai utang luar negeri (ULN), 

Penanaman Modal Asing (PMA), dan Ekspor (EX) sebagai determinan dari PDB 

periode 1998-2012. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (time series data).  

b. Kurun waktu time series data adalah 15 tahun  (dari tahun 1998 sampai 2012). 

Malhotra (1993) memberikan panduan ukuran sampel yang diambil dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan jumlah variabel dengan 5, atau 5x jumlah 

variabel bebas. Dengan demikian jika jumlah variabel yang diamati berjumlah 3, 

maka sampel minimalnya adalah 5 x 3 = 15. 

c. Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, serta 

berbagai situs yang berhubungan dengan penelitian 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan melakukan pencatatan 

langsung mengenai data yang dipergunakan seperti data jumlah utang luar 

negeri Indonesia, jumlah penanaman modal asing di Indonesia, dan data  Expor 

di indonesia serta data PDB Indonesia, dalam bentuk time series dari tahun 

1998-2012 yang tersedia dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia, BPS (Biro 

Pusat Statistik), dan beberapa laporan, jurnal ilmiah, literatur serta sumber – 
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sumber lainnya yang mendukung dan memiliki hubungan dengan kajian 

penelitian ini. 

 

3.4 Pengolahan Data 

Penulis menggunakan program komputer E-Views 6.0 dan SPSS versi 

15.0 untuk mengolah data dalam penulisan skripsi ini. 

 
3.5 Definisi Operasional 

Variable yang diteliti dibedakan menjadi 2 kategori Antara lain: variable 

dependen dan variable independen, dimana variable dependen diwakili oleh PDB 

sementara variable independen dalam penelitian meliputi variable utang luar 

negeri (ULN), penanaman modal asing (PMA), dan export (EX). Adapun definisi 

operasional dari masing-masing variable adalah sebagai berikut: 

 
3.5.1 Produk Domestik Bruto (PDB) 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), 

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada 

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan PDB Indonesia berdasarkan harga konstan dengan rentang  

periode  1998-2012 dalam satuan miliar rupiah. 

 
3.5.2 Penanaman Modal Asing 

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 
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maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman 

Modal asing yang diajdikan objek penelitian adalah penanaman modal asing di 

indonesia yang direalisasikan pada periode 1998-2012 dalam satuan miliar 

rupiah. 

 
3.5.3 Ekspor  

Ekspor yang dijadikan objek dalam penelitian ini merupakan perpindahan 

kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas 

barang dari residen suatu wilayah (Indonesia) terhadap pelaku ekonomi luar 

negeri (non-resident) dengan periode waktu tahun 1998-2012 dalam satuan 

milliar rupiah.  

 
3.5.4 Utang Luar Negeri 

Utang luar negeri merupakan jenis pinjaman yang berasal dari luar negeri 

dan memiliki persyaratan tertentu yang dibebankan kepada pihak (negara) 

penerima utang tersebut. Dalam pengertian anggaran negara, utang luar negeri 

disebut juga sebagai sumber pendanaan alternatif yang digunakan untuk 

pembiayaan anggaran negara. Di satu sisi, utang luar negeri dapat menjadi 

sumber pendanaan anggaran (APBN), akan tetapi di sisi lain menjadi beban 

anggaran, karena dibebankan persyaratan pembayaran bunga dan cicilan pokok 

utang luar negeri. Satuan yang digunakan dalam mengukur Utang Luar negeri 

Indonesia adalah miliar rupiah. 

 
3.6 Perumusan Model 

 Model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

Y = ao + a1 ULN + a2 PMA + a3 EX + 푒        

Dimana : 
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Y = Produk Domestik Bruto Menurut harga Konstan tahun 2000       

(Miliar   rupiah) 

ULN  = Hutang luar negeri (Miliar Rupiah) 

PMA = Penanaman Modal Asing (Miliar Rupiah) 

EX = Ekspor (Miliar Rupiah) 

ao  = intercept parameter 

a1–a3 = slope parameter 

 푒  = error term 

 

3.7 Metode Analisis Penelitian 

Model analisis yang digunakan adalah model ekonometrika dengan 

metode regresi linier berganda. Metode analisis yang dipakai dalam model 

adalah metode OLS (Ordinary Least Squares) atau Metode Kuadrat Terkecil 

Biasa dan Metode analisis deskriptif. 

 
3.7.1  Analisiis Deskriptif 

Metode Analisis Deskriptif merupakan cara merumuskan dan menafsirkan 

data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel 

yang digunakan dalam suatu penelitian. 

 
3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

analisis regresi OLS (Ordinary Least Square). Analisis regresi dapat dikatakan 

sebagai alat analisis yang mencoba memahami hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Yang dianalisis dalam regresi adalah data sampel, yang dianggap 

mewakili semua obyek yang akan dianalisis. Sebagaimana ilmu sosial yang lain, 

teori ekonomi tidak dapat dipostulatkan dalam sebuah perumusan secara 
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lengkap. Oleh sebab itu, dalam setiap analisis regresi selalu terdapat variabel 

pengganggu. Model analisis regresi yang meminimalkan tingkat kesalahan 

pengganggu dikenal sebagai Ordinary Least Square (OLS). OLS merupakan 

metode estimasi yang paling popular, bukan karena akurasi hasil perhitungannya 

tetapi karena kesederhanaan pengoperasiannya. Sebagaimana sebuah alat 

yang sederhana, OLS harus ditunjang oleh seperangkat asumsi yang harus 

dipenuhi agar mencapai hasil yang optimum. Asumsi-asumsi tersebut menurut 

Gujarati (2002:34-37) adalah sebagai berikut : 

1. E(Ui׀Xi)=0. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai yang diharapkan bersyarat 

(conditional expected value) (dari) Ui, tergantung pada Xi tertentu, adalah nol. 

 
2. 

푐표푣 (푢 푢 ) = 0      푖 ≠ 푗 

Asumsi ini mendalilkan bahwa gangguan 푢  dan 푢  tidak berkolerasi. Secara 

teknis asumsi ini dikenal sebagai asumsi tidak adanya korelasi berurutan, atau 

tidak ada autokolerasi. 

 
3. 푣푎푟 (푢 푥 ׀  ) = 휎 . Situasi ini secara tepat dikenal sebagai heteroskedastisitas, 

atau penyebaran yang tak sama, atau varians yang tak sama. 

 
4. 

푐표푣 (푢 푋 ) = 0 

Asumsi ini menyatakan bahwa gangguan 푢 dan variabel variabel yang 

menjelaskan tidak berkolerasi. 

Untuk dapat mencapai hasil OLS yang optimal maka asumsi-asumsi yang 

ada haruslah dipenuhi. Untuk itu diperlukan uji statistik untuk mengetahui apakah 

karakteristik model dan data yang digunakan sesuai dengan asumsi atau tidak. 
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Uji yang akan dilakukan adalah uji autokorelasi, multikolinearity, heteroskedastis, 

dan normality. 

 
3.8 Uji Kesesuaian atau Goodness of Fit Test  

Kegunaan uji kesesuaian ini adalah untuk menentukan seberapa tepat 

frekuensi yang teramati cocok dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk melihat 

goodness of fit dari hipotesis tersebut maka perlu dilakukan uji sebagai berikut 

yaitu:  

 
1. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur besarnya 

sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 

dependennya sehingga dapat mengetahui kecocokan model regresi tersebut 

(goodness of fit) . 

 
2. Uji Serempak (F-test) 

 Pengujian koefiisen regresi secara simultan digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas berpengaruh secara bersama - sama terhadap variabel 

terikat yaitu PDB. Statistik uji yang digunakan adalah statistic F. 

 
3. Uji Partial (t-test) 

Pengujian regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel penjelas secara individu (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel respon PDB. Statistik uji yang digunakan adalah statistic t. 

 
3.9 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mencapai asumsi BLUE (Best Liniar 

Unbiased Estimation) artinya bahwa model persamaan tersebut bebas dari 

pelanggaran asumsi OLS (Ordinary Least Square).Pengujian ini dilakukan 
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melalui uji autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas.Hasil pengujian 

mengindikasikan bahwa model tersebut bebas dari pelanggaran OLS. 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah model tersebut baik atau tidak. 

Model dikatakan baik jika mempunyai error term yang terdistribusi normal. Uji 

normalitas terpenuhi jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari taraf 

nyata yang digunakan. 

Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut : 

H0 : Error Term terdistribusi normal, 

H1 : Error Term tidak terdistribusi normal. 

Kriteria uji yang digunakan : 

Probability Jarque-Bera < α (taraf nyata yang digunakan), maka tolak H0. 

Probability Jarque-Bera > α (taraf nyata yang digunakan), maka terima H0. 

 

3.9.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi jika nilai error tidak bersifat bebas antara yang satu 

dengan yang lainnya, artinya terjadi korelasi antar error sehingga model yang 

baik menghasilkan error yang acak dan tidak berpola.Uji autokorelasi terpenuhi 

jika nilai probabilitas Chi-squared pada Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Test lebih besar dari taraf nyata yang digunakan. 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : tidak terdapat autokorelasi, 
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H1 : terdapat autokorelasi. 

Kriteria uji yang digunakan : 

Probability Chi-squared < α (taraf nyata yang digunakan), maka tolak H0. 

Probability Chi-squared > α (taraf nyata yang digunakan), maka terima H0. 

 

3.9.3 Uji Multikolinearitas 

Jika suatu model regresi berganda terdapat hubungan linear sempurna 

antar peubah bebas dalam model tersebut, maka dapat dikatakan model tersebut 

mengalami multikolinearitas. Terjadinya multikolinearitas menyebabkan 

Rsquared tinggi namun tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t. Ada 

berbagai cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala 

multikolinearitas. Salah satu cara yang digunakan adalah uji Varian Infiaction 

Factor (VIF). Cara ini sangat mudah, hanya melihat apakah nilai VIF untuk 

masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai VIF lebih besar 

dari 10 maka diindikasikan model tersebut mengalami multikolinearitas. 

Sebaliknya, jika VIF lebih kecil dari 10 maka diindikasikan bahwa model tersebut 

tidak mengalami multikolinearitas yang serius. 

 

3.9.4 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana nilai varian dari 

variabel independen tidak memiliki nilai yang sama. Untuk mengetahui ada 

tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat nilai probabilitas Chi-squared 

pada White Heteroskedasticity Test. Apabila nilai probabilitas Chi-squared lebih 
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besar dari taraf nyata yang digunakan maka persamaan tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 


