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BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Bank

Indonesia selaku bank sentral berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 1999

adalah lembaga negara yang independen dan memiliki satu tujuan yakni mencapai

dan memelihara kestabilan rupiah.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk

deret waktu ( time series ) triwulan periode 2006-2013. Data sekunder berasal dari

laporan statistik ekonomi keuangan Bank Indonesia (SEKI BI), dan laporan tahunan

perekonomian indonesia. Selain berasal dari sumber data diatas, data sekunder juga

berasal Badan Pusat Statistik (BPS). Dan juga berasal literatur-literatur lain yang

berkaitan dengan topik penelitian.
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III.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode analisis

yaitu:

III.3.1 Analisis Regresi linear Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model analisis

regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai

pengaruh antar variabel dependen yaitu nilai tukar dan variabel independennya

yaitu dengan formulasi sebagai berikut : (Suliyanto, 2010).

Y = a+ b1X1 +b2X2 + b3X3 + e

Keterangan :

Y = nilai tukar rupiah

a = konstanta

b1X1 = koofisien regresi variabel pendapatan riil

b2X2 = koofisien regresi variabel inflasi

b3X3 = koofisien regresi variabel suku bunga

e = error

III.3.2.Simultan Test (Uji F)

Simultan test ini dilakukan untuk menguji variabel bebas yang secara bersam-

sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan

analisis uji F yaitu membandingkan nilai antara F hitung dengan F tabel dengan

tingkat signifikansi 0,05.
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a. Bila F hitung > F tabel disebut signifikan.

b. Bila F hitung < F tabel disebut tidak signifikan.

III.3.3. Partial Test (Uji T)

Partial test dilakukan untuk menguji apakah hipotesis variabel independen

berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen dengan menggunakan

analisis uji t. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan

t tabel atau melihat value masing-masing variabel, sehingga dapat ditentukan

apakah hipotesis yang dibuat telah telah signifikan dengan tingkat kepercayaan ∝
sebesar 5% (0,05).

a. Jika t hitung > t tabel  maka koefisien regresi adalah signifikan dan

hipotesis penelitian diterima.

b. Jika t hitung < t tabel maka koefisien regresi tidak signifikan dan penelitian

hipotesis ditolak.

III.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari

yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil

regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan

penarikan kesimpulan, maka digunakan asumsi klasik. Adapun beberapa uji asumsi

klasik yang perlu diperhatikan adalah:



56

III.4.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap

analisis multvariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Tujuannya adalah

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dengan variabel

independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik

adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal dari grafik scatter plot, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

III.4.2 Uji Multikolonieritas

Tujuan utama adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel independen digunakan untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolonieritas dalam penelitian adalah dengan menggunakan Variance

Inflation Factor (VIF) yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga

formulanya adalah sebagai berikut:  21

1

R
VIF


 dimana R2 merupakan koofesien

determinasi. Bila korelasi kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar. Bila VIF

>10 maka dianggap ada multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya.

Sebaliknya VIF < 10 maka dianggap tidak terdapat multikolonearitas.
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III.4.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang

lain (Priyanto, 2010). Jika varian dari residualnya tetap disebut homoskedastisitas,

sedangkan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Pengujian Heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan dari

suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu padagrafik

dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksikan dan sumbu X adalah residual (Y

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandarized. Dasar pengambilan

keputusannya adalah:

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah

terjadi heterokedastisitas.

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan di

bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

III.4.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times series

pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam

sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
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t. Jika ada, berarti terdapat Autokorelasi. Dalam penelitian ini keberadaan

Autokorelasi diuji dengan Durbin Watson dengan rumus sebagai berikut:
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Keterangan:

DW Kesimpulan
<dL Ada autokorelasi (+)
dL s.d dU Tanpa kesimpulan
dU s.d 4 – dU Tidak ada autokorelasi
4 – dU s.d 4 - dL Tanpa kesimpulan
>4-dL Ada autokorelasi

III.5 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui persentase variabel

independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R²)

= 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel-variabel dependen. (Kuncoro, 2004).

Koefisien Determinasi (R ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan

persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (pendapatan

riil, inflasi dan suku bunga), dapat menjelaskan variabel dependen (nilai tukar).

Semakin besar koefisien determinasinya semakin baik variabel independen dalam
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menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen (Priyanto, 2010).


