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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tingkat inflasi dan pengangguran di Provinsi Jawa 

Barat tahun 2006-2018 dimana kedua variabel tersebut bisa menjadi variabel yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

3.2 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data yang dilakukan 

mengunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk melihat 

sampel tertentu (Sugiyono, 2012). Penelitian Kuantitatif banyak menuntut penggunaan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya, sedangkan metode deskriptif menurut Suharsimi (2010), 

adalah pengumpulan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan menurut 

apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. 

3.2.1 Opeasional Variabel 

Operasional Variabel adalah kegiatan menguraikan variabel menjadi sejumlah 

variabel operasional (indikator) yang langsung menunjukan pada hal-hal yang akan 

diamati atau diukur. Sesuai judul yang dipilih yaitu “Hubungan Kausalitas Antara 

Tingkat Inflasi Dan Pengangguran Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2018 (Dengan 

Pendekatan Kurva Phillips)”. 
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a) Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependent (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

konsumsi rumah tangga, ekspor neto dan investasi. 

b) Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel terikat atau variabel 

tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Anwar, 

2011:50). Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu pertumbuhan 

ekonomi. Adapun operasional variabel yang digunakan dalam pengolahan 

data, adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Satuan 

1 Inflasi 

(Y) Dan (X) 

Inflasi di Jawa Barat Persen (%) 

2 Pengangguran 

(Y) Dan (X) 

Tingkat Pengangguran Terbuka Di 

Jawa Barat 

Persen (%) 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Jenis Data Dan Sumber Data 

Data tergolong menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan 

data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait 

dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut 

kebutuhannya (Anwar, 2011:104). Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data 
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sekunder . Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik. Selain itu digunakan pula 

buku-buku yang berkaitan sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Data 

yang digunakan merupakan jenis data time series yang dimulai 2006 sampai 2018. 

3.2.2.2 Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan 

dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

3.3 Model Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode menggunakan metode 

Uji Kausalitas Granger. Uji Kausalitas Granger ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara inflasi dan pengangguran. 

3.4 Teknik Analisi Data 

3.4.1 Metode Analisi Data 

Pada setiap data time series, umumnya sering terjadi hubungan korelasi yang 

langsung, hal ini dikarenakan struktur data yang tidak stasioner dan tidak terkointegrasi. 

Sehingga pada penelitian ini dalam Granger Causality test dilakukan tahapan sebagai 

berikut:  

3.4.1.1 Uji Stasioner 

Adalah uji kestabilan data terhadap variabel pengangguran dan variabel tingkat 

inflasi. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah koefisien tertentu dari 

model otoregresif yang ditaksir memiliki nilai lebih dari satu atau tidak (dalam nilai 
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absolut), dengan menggunakan uji unit root Dickey-Fuller. Jika di dalam pengujian 

tersebut ternyata data sudah stasioner, maka pengujian dapat dilanjutkan ke Granger 

Causality test pada data asli. Tapi jika salah satu variabel ada yang tidak stasioner, maka 

akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah kedua variabel terkointegrasi atau 

tidak. Jika kedua variabel terkointegrasi, maka dapat langsung dilakukan Granger 

Causality test pada data asli. Tetapi tidak terkointegrasi, maka data yang tidak stasioner 

akan distasionerkan pada derajad 1 (first difference) baru dilanjutkan dengan Granger 

Causality test terhadap data yang stasioner  

3.4.1.2 Penentuan Optimum Lag  

Dalam menggunakan metode Granger Causality, juga dilakukan penentuan 

panjang lag yang ada dalam variabel penelitian. Jika panjang lag yang digunakan terlalu 

banyak lag dalam model, maka dapat mengurangi kemampuan hipotesis nol (H0) 

ditolak karena tambahan parameter yang terlalu banyak akan mengurangi derajat bebas 

(Maria Alvyonita, 2012:624). Penentuan jumlah lag dalam metode Vector Auto 

Regression (VAR) ditentukan pada kriteria informasi yang direkomendasikan oleh 

Final Prediksion Error (FPE), Aike Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion 

(SC) dan Hannan Quinn (HQ). Apabilah terdapat tanda bintang (*) berarti menunjukan 

Lag optimal. 

3.4.1.3 Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan keseimbangan jangka panjang dari beberapa variabel (Trianto, 2012). 

Kointegrasi merupakan salah satu metode untuk mengindikasikan kemungkinan adanya 
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hubungan kesetimbangan (equilibrium) jangka panjang antara variabel dependen dan 

variabel independen (Muhammad, 2014). 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji yang dikembangkan Johansen untuk 

menentukan kointegrasi sejumlah variabel (vektor). Jika variabel gangguan ternyata 

tidak mengandung akar unit atau dikatakan data stasioner maka variabel yang diteliti 

adalah terkointegrasi yang berarti mempunyai hubungan jangka panjang. Kointegrasi 

hanya bisa dilakukan ketika data yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada 

derajat yang sama (Widarjono, 2009). Prosesnya pengujian sebagai berikut:  

Hipotesis :  

H0  =  Tidak terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel 

           dependen.  

H1 =  Terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel  

          dependen. 

Kriteria :  

Jika nilai trace statistic > nilai critical value maka H0 ditolak  

Jika nilai trace statistic < nilai critical value maka H0 diterima 

3.4.1.4 Uji Kausalitas Granger (Granger Causality Test) 

Uji Kausalitas Granger yang digunakan untuk mengetahui hubungan saling 

mempengaruhi antara variabel endogen. Uji kausalitas granger melihat pengaruh 

kondisi masa lalu terhadap kondisi sekarang. Granger causality test digunakan untuk 

menganalisa pola hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik dua variabel yang 

diteliti. Granger mengemukakan definisi kausalitas adalah variabel X dikatakan 

menyebabkan Y jika variabel Y dapat dijelaskan secara lebih dengan menggunakan 
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nilai masa lalu variabel X dibandingkan jika tidak menggunakannya (Gujarati, 1995 

dalam Setiowati, 2014). Uji kausalitas Granger (Granger causality test) menyatakan 

bahwa informasi yang relevan untuk memprediksi variabel X dan Y hanya terdapat pada 

data time series variabel-variabel tersebut (Gujarati dan Porter, 2012:314 dalam 

Shohabi, 2014). Uji kausalitas Granger pada dasarnya mengasumsikan bahwa informasi 

yang relevan untuk memprediksi variabel X dan Y adalah hanya terdapat pada kedua 

data urut waktu dari kedua variabel tersebut. Untuk menguji secara empirik hipotesis ini 

menggunakan analisis kausalitas Granger antara dua variabel atau lebih. Uji kausalitas 

Granger merupakan sebuah metode untuk mengetahui dimana suatu variabel dependen 

dipengaruhi oleh variabel independen dan di sisi lain variabel independen tersebut dapat 

menempati posisi variabel dependen. Hubungan seperti ini disebut hubungan kausal 

atau timbal balik (Gujarati, 2009). 

 

Model Dasar: 

  Xt = ∑ α𝑚
𝑖=1 𝑖 𝑋𝑡 − 𝑖 + ∑ β𝑚

𝑖=1 𝑖 𝑌𝑡 − 𝑖 +  𝜇𝑡 

Yt = ∑ δ𝑚
𝑖=1 𝑖 𝑌𝑡 − 𝑖 + ∑ φ𝑚

𝑖=1 𝑖𝑋𝑡 − 𝑖 +  𝑣𝑡 

Keterangan: 

Xt = Tingkat Inflasi 

Yt = Tingkat Pengangguran 

m = Jumlah lag 

μt dan vt = Disturbance Error 

α,β,δ dan φ = Koefisien masing-masing variabel diasumsikan bahwa μt dan vt  

tidak berkolerasi 



41 
 

Diasumsikan bahwa gangguan μt dan νt tidak berkorelasi hasil-hasil regresi kedua 

bentuk model ini akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-

koefisien yaitu (Gujarati, 2009): 

1. ∑ α𝑚
𝑖=1 𝑖 ≠ 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ β𝑚

𝑗=1 𝑗 = 0 

Maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel X terhadap variabel Y. 

Diidentifikasikan jika H0 yang pertama ditolak dan H0 yang kedua tidak ditolak. 

2. ∑ α𝑚
𝑖=1 𝑖 = 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ β𝑚

𝑗=1 𝑗 ≠ 0 

Maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel Y terhadap variabel X. 

Diidentifikasikan jika H0 yang pertama tidak ditolak dan H0 yang kedua ditolak. 

3. ∑ α𝑚
𝑖=1 𝑖 = 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ β𝑚

𝑗=1 𝑗 = 0 

Maka tidak terdapat kausalitas baik antara variabel X dan Y maupun antara 

variabel Y terhadap variabel X. 

Diidentifikasikan jika H0 yang pertama maupun kedua ditolak. 

4. ∑ α𝑚
𝑖=1 𝑖 ≠ 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ β𝑚

𝑗=1 𝑗 ≠ 0 

Maka terdapat kausalitas dua arah baik antara X terhadap Y maupun antara 

variabel Y terhadap variabel X. 

Diidentifikasikan jika H0 yang pertama dan kedua tidak ditolak. 

Kausalitas adalah hubungan dua arah. Dengan demikian, jika terjadi kausalitas 

dalam model ekonometrika maka tidak terdapat variabel independen, semua variabel 

merupakan variabel dependen. Ada atau tidaknya kausalitas diuji melalui uji F atau 

dapat dilihat dari probabilitasnya (Widarjono, 2010). Untuk melihat kausalitas Granger 

dapat dilihat dengan membandingkan F-statistik dengan nilai kritis F-tabel pada tingkat 

kepercayaan (1%, 5% atau 10%) dan dapat diihat dari membandingkan nilai 
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probabilitasnya dengan tingkat kepercayaan (1%, 5% atau 10%). Jika seluruh variabel 

memiliki nilai F-statistik lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat signifikan, maka 

kedua variabel tersebut memiliki kausalitas dua arah. 

 

Kriteria penolakan dan penerimaan: 

 F-Stat > F-Tabel = Ho ditolak 

 F-Stat < F-Tabel = Ho diterima 


