
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

bulanan yang diperoleh dari website Bank Indonesia (BI), Kementerian 

Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan dari bulan Januari 2018 hingga 

Desember 2021. Variabel dalam penelitian ini meliputi nilai tukar, inflasi, 

dan pembiayaan LPEI sebagai variabel bebas dan ekspor sebagai variabel 

terikat. Pada penelitian ini data nilai tukar rupiah menggunakan nilai mata 

uang rupiah terhadap USD (Data JISDOR), data inflasi dalam bentuk 

persen, data ekspor dan pembiayaan LPEI dalam ribu rupiah. Karena 

perbedaan satuan dari data sekunder maka data akan dirubah dalam bentuk 

logaritma (log) pada data dari variabel ekspor, nilai tukar, dan pembiayaan 

LPEI. 

3.2 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan model VAR yang bertujuan untuk 

melihat apakah dalam jangka pendek terdapat pengaruh antar variabel 

penelitian. Metode VAR memperlakukan seluruh variabel secara sama 

tanpa mempermasalahkan variabel dependen dan independen (Gujarati & 

Porter, 2003). Dalam penelitian ini model panel VAR digunakan untuk 

menganalisis pengaruh nilai tukar, inflasi, dan pembiayaan LPEI terhadap 

ekspor. 

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

𝑋𝑏 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑟𝑏 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖𝑏 + 𝛽3𝐿𝑃𝐸𝐼𝑏 + 𝑣𝑏 (3.1) 

 

     



 

 

Dimana: 

β0 = Intersep 

β1- β3 = Koefisien variabel 

Xt  = Ekspor pada tahun t 

ERt  = Nilai tukar pada tahun t  

Inflasit = Inflasi pada tahun t 

LPEIt  = Pembiayaan LPEI pada tahun t 

v = Error term 

t = tahun 2018-2021 

Adapun langkah-langkah analisis terdiri dari uji stasioneritas, 

penentuan lag optimal, uji kontegrasi, estimasi VAR.  

3.3 Uji Stasioneritas 

Uji stasioneritas merupakan salah satu prosedur yang harus 

dilakukan dalam model ekonomi dengan data time series. Data yang 

stasioner merupakan data yang tidak mengandung akar-akar unit (unit 

roots). Secara formal, uji stasioneritas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat unit root di dalam model atau tidak (Gujarati 

& Porter, 2003). Uji ADF dilakukan dengan tahap pengujian hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 = nilai statistik uji ADF hitung lebih dari nilai tabel Critical Value ADF 

5% atau nilai probabilitas ADF lebih kecil dari nilai residual pada 

output. Jika H0 ditolak, maka data stasioner. 

H1 = nilai statistik uji ADF hitung kurang dari nilai tabel Critical Value 

ADF 5% atau nilai probabilitas ADF lebih kecil dari nilai residual 

pada output. Jika H1 ditolak, maka data tidak stasioner. 



 

 

3.4 Penentuan Panjang Lag 

Data yang stasioner menjadi syarat untuk melakukan estimasi 

dengan VAR. Estimasi dimulai dengan mementukan panjang lag yang tepat 

dalam model VAR. Hal tersebut merupakan hal yang penting dalam 

pemodelan VAR. Model kedinamisan secara menyeluruh tidak dapat 

dijelaskan jika lag optimal yang terlalu pendek. Sebaliknya jika lag optimal 

terlalu panjang akan menghasilkan estimasi yang tidak efisien karena 

berkurangnya derajat kebebasan. Oleh karena hal tersebut, mengetahui lag 

optimal sifatnya penting sebelum melakukan estimasi dengan model VAR 

(Basuki & Prawoto, 2019). Lag paling optimal diperoleh dari nilai Akaike 

Information Criterion (AIC) yang paling kecil. 

3.5 Uji Kointegrasi 

Berdasarkan panjang lag yang sudah diuji, uji kointegrasi dilakukan 

untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang 

yaitu adanya kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan di antara 

variabel-variabel di dalam penelitian atau tidak. Penelitian ini 

menggunakan uji kointegrasi dengan metode Johansen’s Cointegration 

Test (Basuki & Prawoto, 2019). 

3.6 Estimasi VAR 

Pengujian ini dilakukan karena pada uji kointegrasi tidak terdapat 

adanya hubungan/ keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka 

pendek maka selanjutnya dilakukan regresi dengan model VAR. Estimasi 

ini digunakan untuk melihat pengaruh jangka pendek dari variabel-variabel 

yang ada di dalam model (Basuki & Prawoto, 2019). 

 


