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METODE PENELITIAN

5.1. Data dan Sumber Data

Adapun data yang dipakai dalam peneiitian ini adalali data sekunder yang

diperoleh dari hasil studi kepustakaan niaupun sumber-sumber Iain yang dapat

mendukung. Data-data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data volume impor beras Indonesia dari Thailand (dalam ton), diperoleh

dari buku Statistik Indonesia, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

2. Data jumlah penduduk Indonesia, diperoleh dari buku Statistik Indonesia,

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

3. Data kurs dollar Amenka terhadap rupiah, diperoleh dan buku Statistik

Indonesia, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

4. Data liarga beras domestik, diperoleh dari buku Statistic Finance and Prices,

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

Metode pengumpulan dan pencarian data dalam peneiitian ini dilakukan

dengan pencatatan angka-angka dari buku dan laporan-laporan yang diterbitkan

oleh pihak yang berkompeten serta studi kepustakaan dan literatur lain.

5.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dan pencarian data yang digunakan dalam peneiitian

im adalah peneiitian kepustakaan (libraiy researeh). yaitu peneiitian yang

dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku literatur serta

34



dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pennasalahan yang dibahas

guna memperoleh data sekunder (Soeratno dan Lincolm Arsyad. 1998 : 256)

Jem's data yang digunakan dalam peneiitian ini adalah data sekunder dan

berupa data runtut waktu. Data sekunder adalali data yang dikumpulkan secara

tidak langsung atau data yang diterbitkan. digunakan oleh suatu badan tetapi

badan itn tidak langsung mengumpiilkan sendin. melamkan diperoleh dan piiiak

Iain. Data tersebut diperoleh dari badan-badan dan media infonnasi terkait. antara

lain; arsip-arsip Badan Pusat Statistik. Bank Indonesia dan laporan karva iimiah

yang reievan dengan peneiitian ini.

5.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam peneiitian ini adalah :

a. Analisis kualitatif

Yaitu suatu metode analisis dalam bentuk angka, tetapi hanya merupakan

uraian, ulasan pendapat serta kesimpulan-kesimpulan.

b. Analisis kuantitatif

Yaitu suatu metode analisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan

angka-angka atau rumus-rumus yang sesuai dengan pennasalahan vang diteliti.

Analisis kuantitatif ini seringjuga disebut sebagai Analisis Statistik.

5.4. Operasional Variabel

Pada peneiitian ini data yang digunakan adalah data tahunan yang dimulai

tahun 1985 sampai dengan tahun 2002, dengan menggunakan tiga variabe! bebas
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yang dianggap berpengaruh terhadap volume impor beras Indonesia dari Thailand.

Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai benkut :

a. Volume impor beras Indonesia dari Thailand

Impor barang akan dilakukan suatu negara bila produksi dalam negeri tidak

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daiam negeri terhadap berang tersebut.

Pada peneiitian ini. penulis menehti tentang impor beras Indonesia dan

Thailand

b Jumlah penduduk

Pada peneiitian mi penulis menggunakan data jumlah penduduk Indonesia setiap

akhir tahun. dimana datanya berasa! dari sensus yang dilakukan pemerintah

setiap tahun

c. kurs dollar Amerika terhadap rupiah

Dalam perdagangan internasional. transaksi yang dilakukan biasanya

menggunakan mata uang internasional yaitu dollar Amerika. sehingga volume

impor beras Indonesia akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar Amenka

terhadap nipiah.

d. Harga beras domestik

Harga beras domestik merupakan harga eceran beras dipasar domestik biasanya

tidak sama dengan harga beras impor. karena harga beras domestik lebili

dipengaruhi oleh produksi beras Indonesia.
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5.5. Alat Analisis

Alat analisis vang digunakan untuk menganaiisa faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap volume impor beras Indonesia dari Thailand adalah analisis

regresi Inner berganda. Analisis regresi merupakan teknik analisis yang

menjelaskan bentuk ketergantungan suatu variabe! terikat (dependent vanble).

untuk mengestimasi dan atau meramalkan nilai rata-rata tambahan berdasarkan

nilai tetap variabe! bebas (independent variable). (Damodar Gujarati. 1995 : 146)

Sedangkan metode penafsir yang digunakan adalah metode OIS

(Ordinary Least Square) atau metode kuadrat terkecil biasa. Dengan

menggunakan metode OLS dalam peneiitian diharapkan asumsi-asumsi klasik

dan metode mi dapat feipenuhi. sehingga metode regresi penafsiran dapat

digunakan untuk peramalan terhadap vanabel-variabel bebas pada area lain.

Model regresi Smear vang digunakan sebagai alat analisis adaiah persamaan

regresi berganda, karena dengan menggunakan metode ini diperoleh hasil yang

lebih baik, dimana modelnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Y-po-piXi-pO^-p.OCj-e

Dimana :

Y = Volume imporberas Indonesia dan Thailand (ton)

X, = Jumlah penduduk Indonesia (jiwa)

X2 = kurs dollar Amerika terhadap rupiah (USS'Rp)

X:, = Harga beras Indonesia (Rp kg)

/U = Bilangan konstanta

Pt-Pz-P? " koefisien regresi
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e kesalahan pengganggu yang disebabkan oleh faktor lam.

Makna 0 adalah mengukur perubalian rata-rata Yuntuk setiap perubahan

pada vanabel independen dan untuk mengetahui prosentase perubahan vanabel
masing-masing digunakan model regies, linier berganda dengan d.bantu oleh
program komputer eviews guna mempermudah perhitungannya.

5,6. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji model regresi diatas diperlukan pengujian statistik dan

ekonometri atau asumsi klasik (Gunawan Sumodin.ngrat. 1998 88)

5.6.1. Uji Statistik

Pengujian kntena statistik meliputi :

1. Lji F-statistik

Uji F-statistik tennasuk dalam pengujian statistik karena berguna untuk
melihat tingkat signifikan keseluruhan vanabel independen terhadap vanabel

dependen. Uji F-statistik adalah pengujian koetlsien regresi secara

berbarengan dengan satu sisi. Dalam pengujian ini digunakan hipotesis untuk

menunjukan kesamaan sebagai berikut:

Ho : /?!=/?:= P:> =° <Tidak ada pengamh vanabel independen terhadap

variabel dependen).

Ha : 0\ *02 * 8? * ° <Ada P^garuh vanabel independen terhadap

variabel dependen)
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Pengujian ini dilakukan dengan membandmgkan nilai F-hitung dengan F-

tabel. Jika F-hitung > F-tabel maka Ho ditolak. vang berarti vanabel

independen secara bersama-sama mempengaruhi vanabel dependen.

F-hitung
R2 'U'-D

{}-Rz):(N-k)

Dimana :

R: = koetlsien regresi

k -= Banyak koefisien regresi

N Jumlah obsevasi

Daerah

Penolakan Ho

Tilik kntis

Gam bar 5.1

Kurva lji F

2. I ji t-statistik

Uji ini digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi hasil estimasi

secara individu sama dengan no! atau tidak. apabila sama dengan not maka

vanabel indepen, (vanabel bebas) tidak mempunyai hubungan dengan

variable dependent (variabel tidak bebas).

Dalam pengujian ini digunakan hipotesis yang menunjukkan kesamaan

sebagai berikut :
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H| p] .,• o (vanabel independent tidak beipengaruh terhadap vanabel

dependent)

H„ P; •- 0(vanabel independent beipengaruh terhadap vanabel dependeni)

Dimana p, adalah koefisien vanabel independent ke-l. ke-2. dan kc-3.

. Apabiia t-hitung - t-tabel. //„ ditolak pada tingkat kepercayaan

tertentu. penolakan //„ beraili variabel independent yang di uji nyata

mempengaruhi variabe! dependent.

• Apabila t-hitung < Mabel. //„ diterima. berarti variabel independent

tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependeni.

Nilai t-hitung dapat diperoleh dan minus sebagai berikut :

(3

SLA /?.)

dimana :

t --~- t-hitung

fj •=• koefisien eiatisiias

SKifi ) = kesalahan standar dari /?

i ^ angka 1.2,3

Langkah-langkah pengujian data adalah sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis

Lntuk menguji hipotesis mengenai pengaruh vanabel independen terhadap

variabel dependen yang menyatakan bahwa variabel independen beipengaruh

terhadap variabel dependen dapat dinyatakan sebagai berikut
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//,:/>< 0: Variabel independen tidak beipengaruh secara signifikan

terhadap vanabel dependen.

H :p >():variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen.

Dengan selang keyakman {confidence of interval) 95% atau (^ =5%)dan

degree offreedom (df) dengan rumus n-k-l untuk mengetahui /,,,,

keputusan apakah Hl: ditenma atau ditolak dilakukan dengan

membandingkan hasil /,„„„, dengan /„„.,.. Adapun daerah penenmaan dan

penolakan H„ dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.2

Daerah penerimaan dan penolakan H,s

Dengan kriteria penerimaan dan penolakan H-, adalali sebagai berikut

t </ ; f/ ditenma dan H,. ditolak. berarti variabel independen tidak

beipengaruli secara signifikan terhadap variabel dependen.

/>/,...://„ ditolak dan // ditenma, berarti variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



5.6.2. lji Koefisien determinasi (R")

Uji ini untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel independen

dalam menerangkan secara parsial maupun keseluruhan terhadap variable

dependen, dengan minus sebagai berikut :

Dimana :

P: koefisien korelasi

0 =r- koefisien regresi

\ = Vanabel bebas.

5.6.3. lji Asumsi Klasik

1. Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi yaitu korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-

anggota dan serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu

(seperi pada runtun waktu atau lime series data) atau yang tersusun dalam

rangkaian ruang (seperti pada data cross sectional data) (Sumodinmgrat.

1998 : 231).

Autokorelasi ini timbul karena adanya kelambanan dan sebagaian waktu

ekonomis dan manipulasi data. Ada beberapa cara untuk mendeteksi

autokorelasi. dalam peneiitian ini autokorelasi didefeksi dengan
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ggunakan uji lireusch-Oodfrev serial correlation I.M lest, yf
men

-tabel

ditentukan dengan a 0.05 dan df = n-k-1.

Secara manual. Jika z:-hitung lebih kecil dan yj-tabel. maka hipotesis not

ditolak yang menyatakan tidak ada autokorelasi dalam model.

2. Lji Multikolinearitas

Lji Muitikolmeantas adalah pengujian yang dilakukan untuk

menunjukkan adanya hubungan Inner antara variabel-variabel bebas dalam

model regresi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi

ada tidaknva multikolinearitas. saiah satunya menggunakan metode Ramsey

RRSL'L Lest. Pendeteksian muitikolmeantas dengan metode ini nilai F-

hiiiing diperoleh dan pengolahan Ramsey Reset 'lest.

Langkah selanjutnya adalah menbandmgkan nilai F-hitung dengan nilai F-

tabel. adapun nilai F-tabel sesuai dengan jumlah degree of freedom

numerator (df- 1)dan jumlah degree offreedom denominator (df' =n-k-I ).

Apabila F-hitung <F-tabel berarti tidak ada muitikolmeantas.

3. Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila seluruh faktor gangguan tidak

memiliki vanan yang sama atau variannya tidak konstan (Sumodiningrat.

1998 : 261 >.



Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan

regresi OLS dengan cara meregresikan residual kuadratnya terhadap .///to/

kuadratnya.

Untuk mengetahui lolos tidaknya dan kehadiran heteroskedastisitas.

maka nilai R2 dan hasil regresi dikahkan jumlah data observasi secara

manual, seianjutya nilai hasil perkalian tersebut dibandingkan dengan nilai

table Chi-Square {/f )dengan df n-k-t.

Jika nilai perkalian jumlah observasi dengan R2 lebih kecil dari nilai

tabelnva berarti persamaan bebas dari heteroskedastisitas.
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