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BAB III 

DASAR TEORI 

 

3.1. Teori Harga 

Harga beras menjadi salah satu tolak ukur kesetabilan perekonomian 

nasional maupun regional. Peningkatan harga ditentukan oleh banyaknya 

penawaran dan permintaan. Hal yang sering terjadi adalah jumlah penawaran yang 

tidak sesuai dengan jumlah permintaan sehingga produsen belum tentu dapat 

memenuhi permintaan konsumen, tetapi dengan kebutuhan konsumen yang 

cendrung meningkat menyebabkan harga cenderung tidak stabil. Adanya 

keterkaitan antara barang yang satu dengan yang lain menyebabkan perubahan 

harga suatu barang akan membuat perubahan harga barang lain (Aryanti, 2001). 

Harga terjadi sebagai hubungan tarik menarik antara permintaan dan 

penawaran di pasar. Djojodipuro (1991) menyatakan bahwa fungsi permintaan 

adalah jumlah barang yang diminta yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

harga barang yang diminta, harga barang lain, pendapatan dan selera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.1 Potongan Kurva Permintaan dan Penawaran 

 

Dari Gambar 2.1 keseimbangan pasar dinyatakan pada titik S dan D. Bila 

harga naik menjadi OP1, maka jumlah yang ditawarkan lebih besar dari pada yang 
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diminta dan terjadilah kelebihan di pasar. Pedagang berusaha untuk 

menghilangkan kelebihan ini dengan menurunkan harga dan harga bergerak 

menuju ke harga semula. Sebaliknya bila harga turun hingga OP2, maka 

permintaan bertambah dan harga cenderung meningkat menuju ke harga semula 

(OP).  

Harga beras di Indonesia tidak hanya dipengaruhi permintaan dan 

penawaran saja, namun juga dipengaruhi pemerintah yang diwakili oleh Bulog 

(Badan Urusan Logistik). Menurut Suparmin (2005) Bulog sebagai suatu lembaga 

formal yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai tugas dan komitmen untuk 

memenuhi penyediaan pangan, terutama beras, bagi masyarakat dan sebagai 

stabilisator harga beras di pasar domestik. Dua kebijakan pokok yang ditempuh 

adalah operasi pembelian gabah/beras petani dengan instrument kbijakan harga 

dasar (floor price) dan operasi pasar murni dengan kebijakan harga tertinggi. 

 

3.2. Harga Gabah 

Sejak awal Repelita I pembangunan pertanian, pemerintah menempuh 

kebijakan harga dasar pada komoditi padi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk 

meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani melalui jaminan harga yang 

wajar. Dengan ada nya jaminan harga, petani diharapkan terdorong untuk  

mengusahakan dan meningkatkan produksi padi. Hal ini sangat penting karena 

pada awal pembangunan nasional yang dimulai dari Repelita I, kebutuhan beras 

Indonesia masih sangat tergantung pada impor. Pendekatan demikian juga 

ditempuh oleh negara-negara lain, termasuk yang sudah maju (Hadi, 2003). 

Kebijakan harga dasar gabah telah dimulai sejak musim tanam awal Repelita 

I yaitu tahun 1969/1970 dan terus berlangsung hingga saat analisis ini  

dilaksanakan tahun 2003. Setiap tahunnya, harga dasar gabah ditetapkan melalui 

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia tentang Penetapan Harga Dasar 

Gabah. Ada beberapa macam harga dasar yang ditetapkan pada setiap Inpres, 

yaitu harga dasar gabah, harga pembelian gabah terendah oleh Bulog dan harga 

pembelian beras oleh Bulog (Hadi, 2003). 
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Gabah dalam ketentuan tersebut adalah Gabah Kering Giling (GKG), yaitu 

gabah yang memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut: kadar air maksimum 

14%, butir hampa/kotoran maksimum 3%, butir kuning/rusak maksimum 3%, 

butir mengapur/hijau maksimum 5% dan butir merah maksimum 3%. Bilamana 

petani atau kelompok tani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas tersebut, 

mereka dapat menjual hasilnya dalam berbagai kondisi kualitas gabah kepada 

Bulog sesuai dengan tabel harga yang berlaku (Hadi, 2003). 

Ketentuan-ketentuan tentang harga pembelian gabah oleh Bulog dari petani 

di tingkat Bulog adalah: (1) Apabila harga gabah sama atau di bawah harga dasar, 

maka untuk pengamanan harga dasar itu Bulog harus membeli gabah dari petani 

atau kelompok tani pada berbagai tingkat kualitas sesuai dengan pedoman harga 

pembelian; (2) Apabila pembelian gabah oleh Bulog dilakukan di tempat petani, 

maka harga pembelian adalah harga dasar dikurangi ongkos angkut ke gudang 

Bulog; dan (3) Apabila di suatu kecamatan tidak ada Bulog atau apabila Bulog 

yang ada tidak mampu mengamankan harga dasar, maka Bulog dapat menurunkan 

Satuan Tugas (Satgas) Operasional Pengadaan Dalam Negeri untuk melakukan 

pembelian langsung dari petani (Hadi, 2003). 

 

3.3. Produksi Beras 

Secara sederhana produksi diartika sebagai usaha mengubah input menjadi 

output yang dapat diambil manfaatnya oleh konsumen. Produksi beras merupakan 

proses pengelolaan padi sebagai inputnya menjadi beras sebagai outputnya yg 

nantinya diambil manfaatnya oleh konsumen. Produksi beras merupakan usaha 

pemerintah untuk mengadakan beras. Hal ini dilakukan dengan melakukan 

penanaman padi yg nantinya akan menghasilkan beras untuk memenuhi konsumsi 

beras dalam negeri. 

Produksi padi di Indonesia dipengaruhi oleh luanya wilayah yang digunakan 

sebagai lahan untuk menanam padi serta produktivitas. Selain itu iklim dan cuaca 

juga sangat berpengaruh. Apabila iklim dan cuaca mendukung maka jumlah 

produksi beras biasanya akan mengalami kanaikan. Begitu juga sebaliknya, jika 
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iklim dan cuaca tidak mendukung maka produksi beras akan mengalami 

penurunan (BPS 2013). 

Produksi beras (PBt) merupakan perkalian antara konvensi atau tingkat 

rendemen pengolahan dari padi menjadi beras (Kt) dan produksi padi tahun 

tersebut (PPt). Secara empiris persamaan produksi beras dirumuskan sebagai 

berikut: 

PBt = Kt × PPt          (3.1) 

dengan: 

PBt = Produksi beras tahun ke-t 

Kt   = Angka konversi padi ke beras (66,7%) 

PPt  = Produksi padi pada tahun ke-t 

 Sebagai contoh pada tahun 1980 Indonesia memproduksi padi sebesar 

29.651.912 ton dan angka konversi padi ke beras yang ditetapkan pemerintah 

pada tahun 2012 adalah sebesar 66,7%. Sehingga produksi padi pada tahun 1980 

adalah: 

PBt = 0,667 × 29.651.912 = 197.778.25,3 Ton 

 

3.4. Konsumsi Beras  

Konsumsi beras nasional pada dasarnya terdiri dari konsumsi beras untuk 

pangan dan nonpangan. Mengacu pada konsep Neraca Bahan Makanan (NBM) 

maka konsumsi beras untuk pangan adalah konsumsi beras untuk rumah tangga 

dan industri makanan, sedangkan konsumsi beras untuk nonpangan adalah beras 

yang digunakan untuk pakan dan industri nonmakanan, dan kehilangan selama 

pengolahan/tercecer.  

Data konsumsi beras rumahtangga diperoleh dari data Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan 

setiap tiga tahun sekali atau dari data kor yang dikumpulkan setiap tahun. Data 

konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan setiap tahun secara rinci merupakan 

data yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin setiap tahun. 

Data tersebut dikumpukan secara panel dan hanya dirancang untuk level nasional. 
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Data konsumsi beras yang terdapat pada SUSENAS terdiri dari konsumsi 

beras langsung dan konsumsi produk turunan atau makanan olahan beras. Jenis 

makanan berbahan baku beras yang terdapat pada SUSENAS adalah jenis 

makanan yang umum dikonsumsi masyarakat dan mencakup sebagian besar dari 

konsumsi penduduk Indonesia (BPS 2013). 

 

3.5. Impor Beras 

Menurut Amir (2009), barang-barang dari luar negeri sesuai dengan 

ketentuan pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan 

mempergunakan valuta asing. Impor beras termasuk impor barang kena pajak 

tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan pajak pertambahan nilai 13 

prosedur pemberian fasilitas impor beras atau barang hasil pertanian tidak 

menggunakan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai hanya barang 

modal yang menggunakan SKB PPN. Tujuan dari pembebasan PPN adalah untuk 

menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. 

 

3.5.1. Pola Impor di Indonesia 

Jenis dan volume kebutuhan masyarakat berbeda dari waktu ke waktu. 

Begitu pula kemampuan pasok antara produksi dalam negeri dengan kemampuan 

pasok dari luar negeri. Setelah diberlakukan undang-undang penanaman modal di 

dalam negeri maka pola impor Indonesia berturut-turut terdiri dari barang 

konsumsi, bahan baku, dan kemudian disusul dengan barang modal. Perubahan ini 

antara lain sebagai akibat keberhasilan kebijakan industrialisasi di Indonesia yang 

menitikberatkan pada pertumbuhan industri barang konsumsi atau yang lebih 

dikenal dengan industri subtitusi impor. 

 

3.5.2. Pelaksanaan Impor Beras  

Beras merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi 

masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan 

distribusi beras menjadi sangat penting dalam rangka ketahanan pangan, 

peningkatan pendapat dan kesejahteraan petani, dalam rangka stabilitas 
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kepentingan konsumsi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Menperindag 

memandang perlu mengatur ketentuan tersebut melalui Surat 14. Keputusan 

Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004, tentang Ketentuan Impor Beras, antara 

lain:  

1. Perusahaan yang melakukan impor harus memiliki Angka Pengenal Importir. 

2. Beras hanya dapat diimpor oleh importir yang telah mendapat pengakuan 

sebagai Importir Produsen Beras, selanjiutnya disebut IP Beras, dan oleh 

importir yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Beras, 

selanjutnya disebut sebagai IT Beras. 

3. Impor beras dilarang dalam masa 1 selama panen raya. 

4. Beras yang diimpor oleh IP Beras hanya boleh dipergunakan sebagai bahan 

baku untuk proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang 

diperjualbelikan maupun dipindahtangankan. 

5. Setiap kali importasi beras oleh IT Beras harus mendapatkan persetujuan 

impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Pertanian (pelanuhan tujuan dan waktu pengimporan). 

6. Pelaksanaan setiap importasi beras oleh IP Beras atau IT Beras wajib terlebih 

dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di Negara muat barang. 

  

3.6. Luas Lahan Panen Padi 

Luas areal panen padi adalah jumlah seluruh lahan yang dapat 

memproduksi padi. Areal panen yang memadai merupakan salah satu syarat untuk 

terjaminnya produksi beras yang mencukupi. Peningkatan luas areal panen padi 

secara tidak langsung akan meningkatkan produksi padi. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh kondisi alam yang terjadi pada suatu musin tanam. Apabila 

kondisi alam bersahabat dalam artian tidak terjadi kekeringan maupun kabanjiran, 

maka dapat diharapkan terjadi peningkatan dalam luas areal panen padi, sehingga 

berpengaruh terhadap produksi beras. 
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3.7. Ekonomi Runtun Waktu 

Ekonometrika secara harfiah berarti pengukuran ekonomi. Misalnya 

mengukur seberapa besar pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu 

barang. Untuk melakukan hal ini ekonometrika membentuk suatu model yang 

menjelaskan hubungan antara jumlah permintaan barang sebagai variabel terikat 

atau yang dipengaruhi dengan variabel tingkat harga sebagai variabel bebasr atau 

variabel yang mempengaruhi (Widarjono, 2005). 

Ekonometrika adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu yakni teori 

ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi dan statistika untuk matematik. 

Akhir-akhir ini perkembangan ilmu ekonometrika telah difokuskan oleh para ahli 

ekonometrika tentang ekonometrika runtun waktu. Data runtun waktu seringkali 

tidak stasioner sehingga menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut 

regresi lancung (spurious regression). Regresi lancung adalah situasi dimana hasil 

regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan dan nilai koefisien 

determinasi yang tinggi namun hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat tidak mempunyai makna. Hubungan keduanya tersebut tersebut hanya 

menunjukkan trend saja. Hal ini yang menyebabkan nilai koefisien determinasi 

cukup tinggi (Widarjono, 2005). 

 

3.8. Regresi Linier Berganda  

 Regresi merupakan suatu teknik statistika yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan hubungan fungsional antara suatu variabel tak bebas (respon) 

dengan satu atau beberapa variabel bebas (deterministik). Menurut Drapper and 

Smith (1992) analisis regresi merupakan metode analisis yang dapat digunakan 

untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang 

hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya.  

Istilah “regresi” pertama kali dikemukakan oleh Sir Francis Galton (1822-

1911), seorang antropolog dan ahli meteorologi terkenal dari Inggris.Dalam 

makalahnya yang berjudul“Regression towards mediocrity in hereditary stature”, 

yang dimuat dalam Journal of theAnthropological Institute, volume 15, hal.246-

263, tahun 1885. Galton menjelaskan bahwa biji keturunan tidak cenderung 
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menyerupai biji induknya dalam hal besarnya, namun lebih medioker(lebih 

mendekati rata-rata) lebih kecil daripada induknya kalau induknya besar dan lebih 

besar daripada induknya kalau induknya sangat kecil (Draper dan Smith, 1992). 

Dalam mengkaji hubungan antara beberapa variabel menggunakan analisis 

regresi,terlebih dahulu peneliti menentukan satu variabel yang disebut dengan 

variabel tidak bebas dansatu atau lebih variabel bebas. Jika ingin dikaji hubungan 

atau pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, maka model 

regresi yang digunakan adalah model regresi linier sederhana. Kemudian Jika 

ingin dikaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi 

linier berganda (multiple linear regression model). Analisis regresi linier berganda 

memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih dari satu 

variabel prediktor hingga p-variabel predictor 3 dimana banyaknya p kurang dari 

jumlah observasi (n). 

Kemudian untuk mendapatkan model regresi linier sederhana maupun 

model regresi linier berganda dapat diperoleh dengan melakukan estimasi 

terhadap parameter-parameternya menggunakan metode tertentu. Adapun metode 

yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier 

sederhana maupun model regresi linier berganda adalah dengan metode kuadrat 

terkecil (ordinary least square/OLS) dan metode kemungkinan maksimum 

(maximum likelihood estimation/MLE). 

Bentuk umum persamaan model regresi linier berganda dinyatakan dalam 

persamaan berikut (Walpole & Myers, 1995):  

       (3.2) 

dengan : 

       = variabel terikat  

   = variabel bebas 

     = parameter regresi  

        = variabel gangguan (error) 
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3.9. Penaksiran Koefisien Regresi Menggunakan Matriks 

Model dalam persamaan 3.2 pada dasarnya menyatakan n persamaan yang 

memberikan bagaimana nilai respon diperoleh dalam proses penelitian. Dengan 

menggunakan lambang matriks persamaan kuadrat dapat ditulis sebagai : 

Y = Xβ + ε        (3.3) 

dengan : 

, , ,  

 

Y adalah vektor variabel tidak bebas berukuran n × 1. 

X adalah matriks variabel bebas berukuran n × k 

β adalah vektor parameter berukuran n × 1 

ε adalah error berukuran n × 1 

Penyelesaian dengan metode kuadrat terkecil untuk menaksir β berkaitan 

dengan perhitungan b sehingga hasil estimasi persamaan dapat ditulis sebagai 

berikut: 

                                                                                         (3.4) 

Karena tujuan metode kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah 

kuadrat dari kesalahan yakni = minimum.Sehingga : 

=( − )′( − )      (3.5) 

Proses penaksiran nilai b dengan meminimumkan  dalam 

persamaan: 

( )=0        (3.6) 

Rincian penyelesaian perhitungan di atas tidak akan dijelaskan lebih 

lengkap dalam pembahasan ini. Persamaan di atas dapat disederhanakan untuk 

mendapatkan nilai b dalam persamaan : 

( ) =         (3.7) 

 Perhatikan pembentukan matriks X. Selain unsur pertama, baris ke i 
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menyatakan nilai-nilai x yang menimbulkan munculnya respon y. Jika ditulis 

dalam bentuk matriks. 

 (3.8) 

dan 

     (3.9) 

maka persamaan yang diperoleh dapat dinyatakan dalam bentuk matriks : 

         (3.10) 

Dengan matriks A taksingular, maka dapat diperoleh taksiran koefisien 

regresi melalui persamaan berikut: 

      (3.11) 

 

3.10. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan 

Uji simultan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Widarjono, 2005). Untuk menguji apakah koefiseien 

regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen, langkah 

uji F dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

H0 : =  =….=  = 0 

H1 :  ≠  ≠...≠  ≠ 0 

2. Statistik uji 

 atau F=      (3.12) 

dengan :  

k  = banyaknya pengamatan 

n  = jumlah sampel 

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi 

JKG = Jumlah Kuadrat Galat 
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RKR = Rataan Kuadrat untuk Regresi 

RKG = Rataan Kuadrat untuk Galat 

 = derajat kebebasan JKR 

  = derajat kebebasan JKG 

3. Daerah kritis dalam pengujian hipotesis ini yakni : 

Tolak H0, jika  atau p-value  < α 

dengan : 

 

Tabel 3.1. Tabel Anova 

Sumber 
Derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Rata-rata Jumlah 

kuadrat 
Fhitung 

Regresi k-1  
  

Residual n-k  
 

 

Total 

terkoreksi 
n-1  

  

 

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi, dengan rumus: 

       (3.13) 

JKG = Jumlah Kuadrat Galat, dengan rumus : 

        (3.14) 

JKT = Jumlah Kuadrat Total, dengan rumus : 

                                                                                  (3.15) 

dimana: 

 = data actual variabel Y ke-i 

          = data penduga variabel Y 

 

3.11. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial 

Pengujian koefisien regresi secara parsial digunakan untuk membuktikan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Widarjono, 2005). Langkah uji 

parsial adalah sebagai berikut: 
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1. Membuat hipotesis, dalam penelitian ini digunakan uji dua sisi 

H0   : βk = 0 (koefisien regresi  ke-k tidak signifikan atau variabel bebas 

ke-k tidak berpengaruh nyata terhadap y) 

H1   : βk  0, (koefisien regresi  ke-k signifikan atau variabel bebas ke-k 

berpengaruh nyata terhadap y) 

Dengan k = 1,2,...,n) 

2. Menghitung nilai thitung. Perhitungan untuk mendapatkan nilai thitung sebagai 

berikut : 

       (3.16) 

3. Daerah kritis dalam pengujian ini yakni : 

H0 ditolak jika nilai mutlak  

dengan : 

 

 

3.12. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar nilai 

variabel terikat Y dijelaskan oleh variabel X. Koefisien determinasi ini hanya 

menunjukkan ukuran proporsi variansi total dalam respon Y yang diterangkan oleh 

model yang dicocokkan. Koefisien determinasi ini biasanya digunakan untuk 

melihat kecocokan model regresi yang dinotasikan dengan R
2
 (Walpole & Myers, 

1995). Untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat diperoleh 

dengan rumus : 

  di mana : 0 ≤ R
2
 ≤ 1      (3.17) 

Nilai R
2
 yang mendekati 1 (satu) menunjukkan bahwa data cocok dengan 

model regresi yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai R
2
 yang 

diperoleh sesuai dengan yang dijelaskan oleh masing-masing faktor yang tinggal 

di dalam regresi. Hal ini mengakibatkan bahwa yang dijelaskan hanya disebabkan 

faktor yang mempengaruhinya. Besarnya variansi yang dijelaskan penduga 

biasanya dinyatakan dalam persen.  
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3.13. Model Fungsi Regresi  

Ada dua model yang seringkali digunakan dalam penelitian yang 

menggunakan alat analisis regresi yaitu model linier dan model non linier. Salah 

satu cara untuk menentukan model regresi yang digunakan yakni dengan metode 

Mackinnon, White dan Davidson (MWD) yang dikembangkan oleh Mackinnon, 

White dan Davidson (Widarjono, 2005). 

Model yang digunakan dalam persamaan harga beras adalah sebagai 

berikut: 

   (3.18) 

dengan: 

     = harga beras tahun ke-t (Rp/kg) 

   = harga gabah tahun ke-t (Rp/kg) 

   = produksi beras tahun ke-t (Ribu Ton) 

   = konsumsi beras tahun ke-t (Ribu Ton) 

   = impor beras tahun ke-t (Ribu Ton) 

   = luas lahan panen padi tahun ke t (Ribu Ha) 

   = Intersep 

= Koefisien elastisitas 

  = variabel gangguan atau residual 

Dalam penelitian ini digunakan data tahunan runtun waktu (time series) 

dari tahun 1980 hingga tahun 2013. Sementara bentuk model log linier sebagai 

berikut:  

   (3.19) 

   = Intersep 

= Koefisien elastisitas 

  = variabel gangguan atau residual 

Untuk melakukan uji MWD diasumsikan bahwa : 

H0 : Y adalah fungsi linier dari variabel bebas X (Model Linier) 

H1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel bebas X (Model Log Linier) 



22 
 

 

Prosedur uji MWD yakni sebagai berikut : 

1. Estimasi model linier persamaan (3.18) dan dapatkan nilai prediksinya (fitted 

value)  dan selanjutnya dinamai . Nilai  dicari dengan melakukan langkah 

berikut : 

 Lakukan regresi persamaan (3.18) dan dapatkan residualnya ( ) 

 Maka  

2. Estimasi model log linier persamaan (3.19) dan dapatkan nilai prediksinya, 

dan selanjutnya dinamai . Nilai  dicari dengan melakukan langkah 

berikut : 

 Lakukan regresi persamaan (3.19) dan dapatkan residualnya ( ) 

 Maka   

3. Dapatkan nilai  dan   

4. Estimasi persamaan berikut ini : 

  (3.20)  

Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka hipotesis awal (H0) ditolak 

sehingga model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan 

maka hipotesis awal (H0) gagal ditolak sehingga model yang tepat adalah 

linier. 

5. Estimasi persamaan berikut ini : 

 

          (3.21) 

Jika Z2 signifikan melalui uji t maka hipotesis alternatif (H1) ditolak sehingga 

model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka  

hipotesis alternatif (H1) gagal ditolak sehingga model yang benar adalah log 

linier. 
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3.14. Pengujian Asumsi OLS  

Estimasi parameter analisis regresi berganda yang menggunakan metode 

kuadrat terkecil dibangun dengan menggunakan beberapa asumsi antara lain nilai 

tidak terdapat multikolinieritas, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terjadi 

autokorelasi. Pengujian asumsi klasik regresi linier ini diperlukan untuk 

mendapatkan taksiran kuadrat terkecil yang bersifat Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE) (Rosadi, 2012). 

 

3.14.1. Multikolinieritas 

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada 

hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan linier antara satu 

regresi disebut dengan multikolinieritas. (Widaryono, 2005) 

Menurut Widarjono (2005) Konsekuensi multikolinieritas dalam model 

regresi adalah  : 

a. Estimator masih bersifat BLUE dengan adanya multikolinieritas namun 

estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit 

mendapatkan estimasi yang tepat. 

b. Akibat pada poin nomor 1 maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar 

dan nilai hitung statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel bebas 

secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

c. Walaupun secara individu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat melalui uji statistik t, namun nilai koefisien determinasi (R
2
) relatif 

tinggi..   

Ada dua pilihan untuk menangani permasalahan model yang mengandung 

multikolinieritas yaitu membiarkan model tetap mengandung multikolinieritas 

atau tanpa ada perbaikan dan memperbaiki model supaya terbebas dari masalah 

multikolinieritas. Tanpa adanya perbaikan model yang mengandung 

multikolinieritas tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena masalah 

estimator yang BLUE tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar 

variabel independen. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 

multikolinieritas hanya sulitnya memperoleh estimator dengan standard error 
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yang kecil. Masalah multikolinieritas biasanya juga timbul karena jumlah 

observasi yang dimiliki sangat sedikit. (Widarjono, 2005) 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi multikolinieritas dalam model regresi 

linier salah satunya melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF). (Rosadi, 2012).  

VIF adalah elemen-elemen diagonal utama dari invers matriks korelasi. VIF 

digunakan sebagai kriteria  untuk mendeteksi multikolinieritas pada regresi linier 

berganda yang melibatkan lebih dari dua variabel bebas. Nilai VIF lebih besar 

dari 10 mengindikasikan adanya masalah multikolinieritas yang serius. VIF untuk 

koefisien regresi ke-j didefiniskan sebagai berikut : 

           (3.22) 

dengan : 

 Koefisien determinasi antar  dengan variabel bebas lainnya. (j=1,2,3,…, p) 

 

3.14.2. Homoskedastisitas 

Motode OLS baik model regresi sederhana maupun berganda 

mengasumsikan bahwa residual (εi) mempunyai rata-rata nol atau E(εi)=0, 

mempunyai varian yang konstan atau Var(εi)=0 dan residualnya tidak saling 

berhubungan antara satu observasi dengan observasi lainnya atau Cov(εi,εj)=0 

sehingga menghasilkan estimator OLS yang BLUE. Ketiga asumsi tentang 

residual hanya dua yang terakhit yang bila tidak terpenuhi membawa konsekuensi 

serius bagi metode OLS. Jika residual tidak mempunyai rata-rata nol maka tidak 

mempengaruhi slope estimator, hanya akan mempengaruhi inters. Hal ini tidak 

membawa konsekuensi serius karena perhatian dalam aplikasi ekonometrika 

bukan pada tetapi slope (Widarjono, 2005). 

Pendeteksian penyimpangan asumsi homoskedastisitas ini dapat dilihat 

dari grafik plot nilai kuadrat residual. Jika nilai kuadrat residual membentuk pola 

yang sistematis maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Selain itu dapat 

juga dilakukan dengan pengujian Glejser. Uji Glejser dilakukan  dengan cara 

meregresikan nilai absolute residual dengan variabel independen.  dari regresi 
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kuadrat terkecil biasa terhadap variabel X (Gujarati, 1997). Hipotesis uji Glejser 

yakni : 

 

 minimal terdapat satu  

Keputusan tolak  jika nilai mutlak thitung  ttabel atau  p-value < α. Apabila 

 ditolak untuk setiap parameter maka dapat disimpulkan terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model yang dihasilkan. 

 

3.14.3. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan 

variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series dan 

dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang (Widarjono, 2007). 

Adapun dampak dari adanya autokorelasi dalam model regresi adalah sama 

dengan dampak dari heteroskedastisitas yang telah diuraikan di atas, yaitu 

walaupun estimator OLS masih linier dan tidak bias, tetapi tidak lagi mempunyai 

variansi yang minimum dan menyebabkan perhitungan standard error metode 

OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya. Selain itu interval estimasi maupun 

pengujian hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak bisa lagi 

dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Akibat dari dampak adanya autokorelasi 

dalam model regresi menyebabkan estimator OLS tidak menghasilkan estimator 

yang BLUE dan hanya menghasilkan estimator OLS yang LUE (Widarjono, 

2007). Selanjutnya untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi 

linier berganda dapat digunakan metode Durbin-Watson.Durbin-Watson telah 

berhasil mengembangkan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

masalah autokorelasi dalam model regresi linier berganda menggunakan 

pengujian hipotesis dengan statistik uji yang cukup popular. Hipotesis untuk uji 

Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

H0 :  (Tidak terdapat autokorelasi) 

H1 :  (Terdapat autokorelasi) 
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                                             (3.23) 

Kemudian Durbin-Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas bawah 

(dL) dan batas atas (dU) sehingga jika nilai d hitung dari persamaan (21) terletak 

di luar nilai kritis ini, maka ada atau tidaknya autokorelasi baik positif atau negatif 

dapat diketahui. Deteksi autokorelasi pada model regresi linier berganda dengan 

metode Durbin-Watson adalah seperti pada Tabel 3.1.  

Salah satu keuntungan dari uji Durbin-Watson yang didasarkan pada error adalah 

bahwa setiap program komputer untuk regresi selalu memberi informasi statistik. 

Adapun prosedur dari uji Durbin-Watson adalah (Widarjono, 2007):  

a. Melakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai errornya.  

b. Menghitung nilai d dari persamaan (3.23)  

c. Dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel bebas tertentu tidak 

termasuk konstanta (p-1), kita cari nilai kritis  dan  di statistik Durbin-

Watson.  

d. Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi didasarkan 

pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1. Uji Statistik Durbin-Watson 

Nilai Statistik Durbin-Watson Hasil 

 Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

 Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan 

 Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 

 Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

 Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

Sumber : Widarjono (2005) 

 

Ketika diketahui terdapat permasalahan autokorelasi maka dapat dilakukan 

penyembuhan dengan menggunakan metode diferensi tingkat pertama. Langkah 

awalnya yaitu model dirubah menjadi model dengan diferensi tingkat pertama, 

setelah itu diuji kembali autokorelasinya dengan cara yang sama dengan cara 

menguji autokorelasi sebelumnya (Widarjono, 2005). 
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3.15. Model Koreksi Kesalahan 

Data time series seringkali tidak stationer sehingga menyebabkan hasil 

regresi meragukan atau disebut regresi lancing (spurious regression). Model yang 

tepat bagi data time series yang tidak stasioner adalah model koreksi kesalahan 

(Error Correction Model).  

 

3.15.1. Pengujian Stasioneritas Data 

Setiap data runtun waktu merupakan suatu data dari hasil proses stokastik. 

Suatu data hasil proses random dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria, 

yakni jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara 

dua data runtun waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode 

waktu tersebut. (Widarjono, 2005).  Salah satu cara untuk melakukan pengujian 

stasioneritas data yakni melalui uji akar-akar unit.  

Dalam penelitian ini, uji stasioneritas data dilakukan dengan menggunakan 

pengujian unit root memakai metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root 

test. Jika suatu data time series tidak stasioner pada orde nol, maka stasioneritas 

data tersebut bisa dicari melalui orde berikutnya sehingga diperoleh tingkat 

stasioneritas pada orde ke-n (firs difference) atau seccond difference, dan 

seterusnya. Beberapa model yang dapat dipilih untuk uji Augmented Dickey-

Fuller (ADF) yakni : 

        (3.24) 

                                                                            (3.25) 

                                                                 (3.26) 

dimana  

= first difference dari variabel yang digunakan 

t = variabel trend waktu. 

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara 

membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya distribusi 

statistik Mackinnom.  

Hipotesis dalam pengujian ADF yaitu : 

H0:  Data tidak stasioner 
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H1:   Stasioner 

Jika nilai absolute ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang 

diamati menunjukkan stasioner (Widarjono, 2005). 

 

3.15.2. Uji Derajat Integrasi  

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa jika data tidak stasioner maka 

akan terjadi masalah regresi lancung. Untuk menghindari masalah regresi lancung 

ini maka dilakukan transformasi dari data yang tidak stasioner menjadi data yang 

stasioner. Dalam uji ADF jika menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak 

stasioner maka diperlukan langkah untuk membuat data menjadi stasioner yakni 

melalui proses diferensi data. Uji stasioner data melalui proses diferensi ini 

disebut sebagai uji derajat integrasi (Widarjono, 2005). Prosedur pengujian sama 

seperti proses pengujian akar unit. Jika data yang digunakan dalam penelitian 

berintegrasi pada derajat yang sama maka dapat dilakukan uji kointegrasi.  

 

3.15.3.  Uji Kointegrasi 

Regresi yang menggunakan data time series yang tidak stasioner 

kemungkinan besar akan menghasilkan regresi lancung (spurious regression). 

Regresi lancung terjadi jika koefisien determinasi cukup tinggi tapi hubungan 

antara variable independen dan variable dependen tidak mempunyai makna. 

Ketika variabel terikat dan bebas mengandung akar unit maka kemungkinan 

kombinasi linier dari kedua variabel tersebut memiliki akar unit atau tidak 

stasioner. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika variabel terikat dan variabel 

bebas mengandung akar unit atau tidak stasioner, kombinasi liniernya tidak 

memiliki akar unit atau stasioner. Kombinasi linier yang dimaksud yakni nilai 

residual. Dalam hal nilai residual tidak mengandung akar unit atau stasioner 

sedangkan variabel terikat dan bebasnya mengandung akar unit atau tidak 

stasioner maka kedua variabel tersebut dikatakan terkointegrasi. Uji kointegrasi 

hanya bisa dilakukan jika data yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada 

derajat yang sama (Widarjono, 2005). 
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Untuk melakukan uji dari EG ini terlebih dahulu melakukan regresi 

persamaan (3.2) dan kemudian mendapatkan residualnya. Dari residualnya 

kemudian dilakukan uji dengan DF maupun ADF. Adapun persamaan uji 

keduanya dapat ditulis sebagai berikut: 

         (3.27) 

                                                      (3.28) 

Dari hasil estimasi nilai statistik DF dan ADF kemudian dibandingkan 

dengan nilai kritisnya. Nilai statistik DF dan ADF diperoleh dari koefisien . 

Jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel-variabel yang 

diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang dan 

sebaliknya maka variabel yang diamati tidak berkointegrasi.  

 

3.16. Kointegrasi dan Model Koreksi Kesalahan 

Apabila variabel independen dan variabel dependen terkointegrasi, maka 

terdapat hubungan jangka panjang antara kedua variabel tersebut. Dalam jangka 

pendek, ketidakseimbangan (disequilibrium) antar kedua variabel bisa saja terjadi. 

Ketidakseimbangan ini sering ditemui dalam perilaku ekonomi. Artinya, bahwa 

apa yang diinginkan pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang terjadi 

sebenarnya. Adanya perbedaan terkait yang diinginkan dan yang terjadi maka 

perlu adanya penyesuaian.Model yang memasukkan penyesuaian untuk 

melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan disebut sebagai model koreksi 

kesalahan (Error Correction Model) atau dalam hal ini disingkat ECM 

(Widarjono, 2005). 

Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang 

paling utama bagi pekerjaan ekonometrika adalah di dalam mengatasi masalah 

data runtun waktu yang tidak stasioner dan masalah regresi lancing (Widarjono, 

2005). 

Penjelasan untuk model ECM berikut yakni misalkan dimiliki hubungan 

jangka panjang atau keseimbangan antara variabel Y dengan variabel X sebagai 

berikut :  

+          (3.29) 
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Jika Y berada pada titik keseimbangan terhadap X maka keseimbangan 

antara dua variabel X dan Y pada persamaan (3.29) terpenuhi. Namun dalam 

sistem ekonomi pada umumnya keseimbangan jarang ditemui. Bila tY
 

mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai keseimbangannya maka besarnya 

nilai perbedaan sisi kiri dan sisi kanan pada persamaan (3.29) adalah sebesar 

(Widarjono, 2005) : 

       (3.30)  

dengan : 

 = kesalahan ketidakseimbangan; 

tY  = variabel dependen pada periode t; 

0  = konstanta; 

1  = koefisien regresi dari variabel independen; 

tX  = variabel independen pada periode t; 

Nilai perbedaan ECT ini disebut sebagai kesalahan ketidakseimbangan. 

Oleh karena itu jika ECT = 0 maka Y dan X adalah dalam kondisi keseimbangan. 

Karena Y dan X jarang dalam kondisi keseimbangan maka dilakukan observasi 

hubungan ketidakseimbangan (hubungan jangka pendek) tersebut dengan 

memasukan unsur kelambanan Y dan X (Widarjono; 2007).  Untuk lebih 

menjelaskan hal tersebut maka digunakan persamaan sebagai berikut : 

     (3.31) 

Dalam persamaan (3.30) tersebut berimplikasi bahwa nilai Y memerlukan 

waktu untuk melakukan penyesuaian secara penuh terhadap variasi X. Kondisi ini 

tentunya konsisten dengan ide bahwa Y tidak selalu dalam kondisi keseimbangan 

terhadap variabel X. 

Dalam mengestimasi persamaan (3.31) adalah jika data tidak stasioner pada 

tingkat level. Dalam mengestimasi hal ini maka persamaan (3.31) perlu 

dimanipulasi dengan cara mengurangi setiap sisi dengan Yt-1 sehingga 

menghasilkan persamaan : 
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   (3.32) 

Penambahan dan pengurangan dengan  di sisi kanan persamaan 

(3.32) akan menghasilkan persamaan berikut : 

 

    (3.33) 

dengan . Parameterisasi ulang untuk persamaan (3.33) di atas 

menghasilkan 

    (3.34) 

dengan  . Kemudian dilakukan kembali parameterisasi ulang 

terhadap persamaan (3.34) di atas sehingga menghasilkan persamaan berikut : 

    (3.35) 

dengan . 

Dari persamaan (3.35) tersebut dapat dilihat bahwa  

di dalam persamaan dapat diartikan sebagai kesalahan keseimbangan dari periode 

waktu t-1. 

Model ECM yang diturunkan tersebut dikenal dengan model dua langkah 

dari Engle-Granger. Menurut Engle-Grager jika variabel Y dan X tidak stasioner 

tetapi terkointegrasi maka antara hubungan antara keduanya dapat dijelaskan 

dengan model ECM. Persamaan (3.35) dapat ditulis juga dalam persamaan berikut 

dengan menggunakan istilah kesalahan keseimbangan dengan ECT. 

      (3.36) 

dengan : 

      (3.37) 

Koefisien  adalah koefisien jangka pendek sedangkan  sebagaimana 

pada persamaan (3.29) adalah koefisien jangka panjang. Koefisien koreksi 

kesetimbangan b2 menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk 

mendapatkan nilai keseimbangan. 

 Selanjutnya nilai ECT dilakukan pengujian hipotesis. Hipotesis yang 

dimiliki yakni sebagai berikut : 
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0H  :  Koefisien ECT tidak signifikan 

1H  :   Koefisien ECT signifikan 

Keputusan yang dibuat pada tingkat signifikansi ( ) tertentu adalah H0 

ditolak jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi ( ) tertentu atau 

nilai mutlak thitung lebih besar dari nilai ttabel maka koefisien Error Correction 

Term (ECT) signifikan sehingga dapat dinyatakan bahwa ECM yang digunakan 

sahih. Jika koefisien ini tidak signifikan maka model tersebut tidak cocok dan 

perlu dilakukan perubahan spesifikasi lebih lanjut.  


