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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif (quantitative research). 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlangsung secara sistematis dan 

ilmiah, dimana pengamatan yang dilakukan cakupannya bisa segala hal yang 

berhubungan dengan fenomena, objek penelitian, dan korelasi di antaranya, dan 

biasanya digunakan untuk menolak atau membuktikan suatu teori, serta 

dikembangkan menggunakan teori-teori, model matematis, dan atau hipotesis 

(Hermawan, 2019). 

Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bentuk time series 

tahunan dari tahun 1990-2019 yang diperoleh dari World Bank Data, Badan Pusat 

Statistik, dan WITS. Data yang digunakan adalah data PDB dengan miliar USD, 

nilai tukar (kurs) Indonesia terhadap USD, inflasi dengan satuan persen, ekspor dan 

impor barang setengah jadi (export and import of intermediate goods) dengan 

satuan ribu USD, jumlah orang yang tergabung dalam angkatan kerja (labor force), 

infrastruktur (mobile cellular subscriptions) dengan satuan jumlah per 100 orang 

dan Foreign Direct Investment (FDI) dengan satuan juta USD. Variabel bebas atau 

variabel independen dalam penelitian ini adalah PDB, Nilai Tukar (Kurs), Inflasi, 

Ekspor Barang Setengah Jadi (Export of Intermediate Goods), Impor Barang 

Setengah Jadi (Import of Intermediate Goods), Angkatan Kerja (Labor Force), 

Infrastruktur (Mobile Cellular Subscriptions), dan variabel terikat atau variabel 

dependennya yaitu Foreign Direct Investment (FDI). 
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Definisi Operasioal Variabel 

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Empiris 
Skala 

Pengukuran 

Foreign 

Direct 

Investment 

Penanaman Modal Asing atau 

Foreign Direct Investment 

merupakan investasi yang 

melibatkan hubungan jangka 

panjang dari suatu perusahaan 

dalam suatu perekonomian 

(investor) dengan perusahaan 

lain yang berada di luar negara 

dari investor tersebut 

(UNCTAD, 2007) 

Proyek-proyek 

Penanaman Modal Luar 

Negeri yang Telah 

Disetujui Pemerintah 

menurut Sektor Ekonomi 

Tahun 1990-2007 (BPS) 

dan Realisasi Investasi 

Penanaman Modal Luar 

Negeri Menurut Provinsi 

Tahun 2008-2019 (BPS) 

Nominal 

dalam Juta 

USD 

Produk 

Domestik 

Bruto 

PDB Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK) 

memperlihatkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun 

tertentu sebagai dasar. PDB 

ADHK dapat digunakan untuk 

melihat pertumbuhan ekonomi 

dari waktu ke waktu (Badan 

Pusat Statistik, 2017) 

Gross Domestic Product 

Indonesia (constant 

LCU) Tahun 1990-2019 

(World Bank Data) 

Nominal 

dalam Miliar 

USD 

Nilai Tukar 

(Kurs) 

Nilai tukar merupakan harga 

suatu mata uang terhadap mata 

uang lainnya atau dapat 

dikatakan sebagai sejumlah 

unit mata uang yang 

dibutuhkan untuk bisa di 

tukarkan dengan per unit mata 

uang lain ((Samuelson dan 

Nordhaus, 2004:305) dalam 

(Pratiwi, 2015)). 

Nilai Tukar Nominal 

Dollar Amerika (USD) 

terhadap Rupiah Tahun 

1990-2019 (Official 

Exchange Rate, LCU per 

US$) (World Bank Data) 

Nominal 

dalam Rupiah 

Inflasi Inflasi merupakan kenaikan 

harga barang dan jasa secara 

umum dan terus menerus 

dalam jangka waktu tertentu 

(Bank Indonesia) 

Inflasi (GDP Deflator, 

annual %) Tahun 1990-

2019 (World Bank Data) 

Rasio dalam 

persen 
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Ekspor 

Barang 

Setengah Jadi 

(Export of 

Intermediate 

Goods) 

Ekspor barang setengah jadi 

memiliki arti yaitu 

perdagangan barang-barang 

input yang telah melalui proses 

manufaktur dari dalam negeri 

ke luar negeri (Badan Pusat 

Statistik; OECD, 2001). 

Ekspor Barang Setengah 

Jadi Indonesia Tahun 

1990-2019 (World 

Integrated Trade 

Solution (WITS)) 

Nominal 

dalam ribu 

USD 

Impor Barang 

Setengah Jadi 

(Import of 

Intermediate 

Goods) 

Impor barang setengah jadi 

memiliki arti yaitu 

perdagangan barang-barang 

input yang telah melalui proses 

manufaktur dari luar negeri ke 

dalam negeri (Badan Pusat 

Statistik; OECD, 2001). 

Impor Barang Setengah 

Jadi Indonesia Tahun 

1990-2019 (World 

Integrated Trade 

Solution (WITS)) 

Nominal 

dalam ribu 

USD 

Angkatan 

Kerja (Labor 

Force) 

Angkatan Kerja adalah 

penduduk yang aktif saat ini, 

di mana terdiri dari semua 

orang yang memenuhi 

persyaratan untuk dimasukkan 

ke dalam golongan yang 

bekerja (pekerjaan sipil 

ditambah angkatan bersenjata) 

atau yang menganggur 

(OECD, 2022). 

Labor Force Total  

Tahun 1990-2019 

(World Bank Data) 

Nominal 

(jumlah 

orang) 

Infrastruktur 

(Mobile 

Cellular 

Subscriptions) 

Infrastruktur sama dengan 

prasarana; segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses 

(usaha, pembangunan, proyek, 

dan sebagainya) (KBBI). 

Mobile Cellular Subscriptions 

adalah langganan layanan 

telepon seluler publik yang 

menyediakan akses ke PSTN  

(Public Switched Telephone 

Network) dengan 

menggunakan teknologi 

seluler. Indikator tersebut 

mencakup (dan dibagi 

menjadi) jumlah langganan 

pascabayar, dan jumlah akun 

prabayar yang aktif (yaitu yang 

Mobile Cellular 

Subscriptions (per 100 

people) tahun 1990-2019 

(World Bank Data) 

Rasio (per 

100 orang) 
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telah digunakan selama tiga 

bulan terakhir) (World Bank) 

 

Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier 

Berganda dan Uji Asumsi Klasik menggunakan Eviews 9. Regresi Linier Berganda 

merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh dua atau lebih 

variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen, dan dalam 

model, diasumsikan adanya hubungan linier antara variabel dependen dengan 

masing-masing prediktornya (Janie, 2012). Karena hubungan biasanya dituangkan 

dalam rumus, berikut merupakan rumus yang terbentuk dari variabel-variabel yang 

telah ditentukan: 

Model Regresi Linier Berganda 

𝐅𝐃𝐈𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝐆𝐃𝐏𝒕 +  𝜷𝟐𝐄𝐑𝒕 + 𝜷𝟑𝐈𝐍𝐅𝒕 + 𝜷𝟒𝐄𝐗𝐏𝐈𝐆𝒕 + 𝜷𝟓𝐈𝐌𝐏𝐈𝐆𝒕

+  𝜷𝟓𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝒕 + 𝜷𝟔𝐌𝐎𝐁𝒕 +  𝜺𝒕 

Keterangan : 

𝛽0  = Konstanta 

𝛽𝑖  = Koefisien Regresi Variabel Independen  

FDI   = Foreign Direct Investment (FDI) (Y) 

GDP  = Gross Domestic Product (PDB) (X1) 

ER  = Exchange Rate (Nilai Tukar/Kurs)  (X2) 

INF   = Inflasi (X3) 

EXPIG  = Ekspor Barang Setengah Jadi (X4) 

IMPIG  = Impor Barang Setengah Jadi (X5) 

LABOR = Angkatan Kerja (Labor Force) (X6) 

MOB  = Infrastruktur (Mobile Cellular Subscriptions) (X7) 

𝜺   = error term  

t  = Indeks Periode Waktu 
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Selain itu, akan dilakukan Uji Stasioneritas dan Uji Asumsi Klasik yang 

meliputi: 

1. Uji Stasioner 

Uji stasioneritas dilakukan untuk mengetahui apakah data stasioner 

dapat  langsung diestimasi atau tidak. Jika data tidak stasioner, maka data 

tersebut mengandung unsur trend (Random Walk) dan harus dilakukan 

differencing terhadap data tersebut. Jika data masih tidak stasioner, maka 

proses differencing harus dilakukan beberapa kali hingga level tertentu, 

sehingga tercapai data yang stasioner. Data akan stasioner bila probability yang 

ditunjukkan adalah < 0,05. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian pada model yang dilakukan untuk 

mengetahui sebaran nilai residu (error), apakah error dalam model yang 

dipakai tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam uji ini 

apabila diketahui hasil dari nilai probabilitas α < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas α  > 0,05  maka data 

berdistribusi normal (Gujarati, 2012). 

b. Uji Autokorelasi 

Gujarati (2012) menyatakan bahwa autokorelasi merupakan korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut deret waktu. 

Breusch Pagan-Godfrey Serial Correlation LM Test merupakan salah satu 

uji autokorelasi yang sering digunakan, dimana ketika Prob. Chi-Square < 

α = 0.05 atau 5%, maka terjadi gejala autokorelasi, dan sebaliknya yaitu 

tidak terjadi gejala autokorelasi jika Prob. Chi-Square > α (0.05) atau 5%. 

c. Uji Multikolinieritas 

Menurut Gujarati (2012), tujuan dari uji multikolinieritas adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak 

dari model yang digunakan dalam regresi. Dalam Lembong (2013), 

pengujian multikolinearitas diuji dengan melihat nilai VIF yang dihasilkan 

pada regresi linear berganda. Hipotesa yang akan digunakan antara lain: 

Ho = VIF < 5, tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam regresi 
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Ha = VIF > 5, terdapat masalah multikolinearitas dalam regresi 

d. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana variansi tidak 

sama atau adanya ketidaksamaan penyebaran data yang dapat menyebabkan 

uji signifikansi menjadi tidak valid, sehingga uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual dalam suatu 

model regresi. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan Breusch Pagan-

Godfrey, dimana akan terjadi gejala heteroskedastisitas apabila Prob. Chi-

Square-nya < 0,05 atau 5% dan bila Prob.Chi-Square-nya > 0,05 atau 5%, 

maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau sama dengan terjadi 

homoskedastisitas (Gujarati, 2012). 

3. Uji t-statistik (Parsial) 

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial, dimana ketika p-value > 0,05, maka variabel 

tersebut berpengaruh tidak signifikan dan jika p-value < 0,05, variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan. 

4. Uji F (Simultan) 

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh seluruh variabel bebas 

(secara bersama-sama) terhadap variabel terikat secara simultan, dimana ketika 

F-statistik < 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh secara simultan.  

5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar keseluruhan 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat model yang ada pada regresi. 

Jika koefisien determinasi semakin mendekati angka 100%, maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas semakin dapat menjelaskan variabel terikat 

dari model. 


