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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

pendekatan kuantitatif yang digunakan terbagi atas analisis ekonometrika dan 

event analysis. Pendekatan kuantitatif melalui analisis ekonometrika bertujuan 

untuk mengidentifikasi terjadinya property price bubble di Indonesia, dengan 

mengetahui harga keseimbangan yang berasal dari faktor fundamentalnya yaitu 

pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga pinjaman dan ekspektasi 

developer. Kemudian menggunakan event analysis untuk mengetahui pengaruh 

kebijakan loan to value terhadap terjadinya property price bubble di Indonesia 

sehingga dapat mendapatkan kesimpulan pada penelitian ini. 

3.2 Identifikasi variabel 

Penelitian ini menggunakan  variabel yang terdiri dari dua variabel yaitu 

variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). 

Berikut variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent 

variable) yang digunakan:  

1. Variabel terikat (dependent variable) yang digunakan adalah Indeks 

Harga Properti Residensial.  

2. Variabel bebas (independent variable) yang digunakan adalah 

pertumbuhan ekonomi nasional, laju inflasi, suku bunga pinjaman dan 

ekspektasi developer.  
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3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan variabel-variabel 

dalam model penelitian yang digunakan untuk pendekatan analisis. Definisi 

operasional variabel bertujuan untuk memberikan batasan makna agar tidak terjadi 

kerancuan dalam mengartikan variabel. Setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

3.3.1 Indeks Harga Properti Residensial (IHPRt) 

Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) adalah bilangan yang 

menunjukkan perbedaan harga properti residensial dibandingkan dengan besarnya 

harga properti residensial pada tahun dasar. Harga properti didapatkan dari survei 

harga properti residensial yang merupakan survei triwulanan oleh Bank Indonesia 

yang dilaksanakan di 14 kota yaitu; Jabodetabek dan Banten, Medan, Padang, 

Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, 

Denpasar, Pontianak,  Banjarmasin, Manado dan Makasar. Pengumpulan data 

dilakukan secara tatap muka dengan beberapa pengembang proyek perumahan. 

Pengolahan data dilakukan dengan metode rata-rata atas harga rumah tiap 

golongan dan tipe bangunan rumah dan selanjutnya dihitung Indeks Harga 

Properti Residensial dengan metode indeks berantai sederhana oleh tim Bank 

Indonesia (Bank Indonesia, 2014).  

3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi (PEt) 

Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan 
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jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Produk Domestik 

Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran 

dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini menggunakan 

pertumbuhan angka PDB atas harga konstan sebagai proxy pertumbuhan ekonomi 

dalam menggambarkan pertumbuhan pendapatan masyarakat. 

3.3.3 Laju Inflasi (INFt) 

Laju inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode 

yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang 

mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh 

masyarakat umum. Dalam penelitian ini menggunakan data laju inflasi Indonesia 

dalam bentuk data bulanan yang kemudian dijadikan data triwulanan dengan 

mengambil data akhir periode. 

3.3.4 Suku Bunga Pinjaman (Lending Rate) (LRt) 

Suku bunga pinjaman yang digunakan adalah suku bunga pinjaman sektor 

konsumsi. Suku bunga KPR/KPA termasuk pada suku bunga kredit konsumsi. 

Suku bunga pinjaman ini merupakan faktor penentu penggerak kredit khususnya 

kredit properti residensial. Semakin rendah suku bunga pinjaman maka semakin 
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rendah biaya peminjaman sehingga kredit akan meningkat dan begitu pula 

sebaliknya. 

3.3.5 Ekspektasi Developer (EXPt) 

Ekspektasi developer merupakan ekspektasi perubahan harga properti 

residensial dimana perubahan harga yang diperkirakan oleh pihak pengembang 

atau developer pada periode berikutnya. Perubahan ekspektasi harga oleh 

developer ini dipantau oleh Bank Indonesia melalui survei harga properti 

residensial.  Dalam menentukan perubahan harga pihak developer diasumsikan 

telah mempertimbangkan peningkatan harga bahan bangunan sehingga variabel 

ini termasuk dalam faktor harga properti residensial dari sisi penawaran.  

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Satuan Sumber Data 

Indeks Harga Properti 

Residensial (IHPRt) 

Index, 2002 Q1 = 100 

(Units) 

Bank for International 

Setlement (BIS) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(PEt) 
Persen  Badan Pusat Statistik 

laju Inflasi 

(INFt) 
Persen Badan Pusat Statistik 

lending rate 

(LRt) 
Persen Bank Indonesia 

ekspektasi harga 

developer (EXPt) 
Persen Bank Indonesia 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data sekunder 

adalah data yang diperoleh tidak dengan penelitian yang dilakukan secara 

langsung, namun sudah tersedia di berbagai situs yang menyediakan data seperti 

jurnal, buku, majalah, kajian, internet atau laporan tertulis. Jenis data sekunder 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam bentuk 

triwulan pada tahun 2005 hingga tahun 2014 dengan objek penelitian negara 

Indonesia. 

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain data Indeks Harga 

Properti Residensial diperoleh dari Bank for International Settlement (BIS), data 

Produk Domestik Bruto dan laju Inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), data suku bunga pinjaman dari Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) 

Bank Indonesia dan data ekspektasi developer properti residensial diambil 

berdasarkan laporan Survei Harga Properti Residensial yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia.  

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

melalui tiga cara, yaitu: 

1. Studi literatur melalui studi kepustakaan berupa kunjungan studi ke 

perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Airlangga, Ruang Baca 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan perpustakaan Bank Indonesia 

cabang Surabaya sebagai bahan referensi bahan penelitian. 

2. Data sekunder, mencari data dari internet service kemudian diolah 

kembali oleh penulis (website resmi Bank for International Settlement 

(BIS), Bank Indonesia dan BPS) 

Data sekunder yang merupakan data yang telah diolah kembali oleh suatu 

instasi terkait, kemudian diunduh dari website instasi untuk digunakan dalam 

analisis dan pembahasan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya ditabulasi 
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menggunakan pengolahan data ke dalam software Microsoft Excel 2010. Data 

yang telah ditabulasi kemudian dianalisis menggunakan pengolahan data yang 

dioperasikan dengan program STATA 13 dan EVIEWS 8. 

 

3.6 Teknik Analisis 

3.6.1 Menentukan Keseimbangan Indeks Harga Properti Residensial  

Harga keseimbangan pada dasarnya diperoleh dari kedua sisi baik sisi 

permintaan dan sisi penawaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

Ordinary Least Square (OLS) untuk memperoleh keseimbangan indeks harga 

properti residensial ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Pada prosedur 

pengolahan data time series terdapat tahapan yang harus dilakukan yaitu uji 

stasioneritas dan uji kointegrasi. Apabila data yang digunakan dalam menentukan 

keseimbangan indeks harga properti residensial tidak stasioner dan terkointegrasi, 

maka diperlukan metode Error Corection Model (ECM). 

Bila kedua metode tersebut digunakan maka hasil estimasi Ordinary Least 

Square (OLS) akan menghasilkan hubungan dalam jangka panjang atau 

keseimbangan jangka panjang, sedangkan Error Corection Model (ECM) akan 

menghasilkan hubungan dalam jangka pendek dan seberapa cepat penyesuaian ke 

hubungan jangka panjang. Tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

3.6.1.1 Uji Stasioneritas (Unit Root Test) 

Tahap pertama prosedur yang harus dilakukan dalam estimasi model 

ekonomi dengan menggunakan data time series adalah menguji stasioneritas pada 
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data atau disebut juga stationary stochastic process (Ariefianto, 2012). Pengujian 

stasioneritas data adalah hal yang penting dalam analisis data time series. Data 

time series bersifat stasioner apabila nilai rata-rata, varians dan kovariansnya 

konstan sepanjang waktu. Apabila data bersifat tidak stasioner akan berakibat data 

time series tersebut memiliki time varying mean atau time varying variance. 

Selain itu, dapat menimbulkan terjadinya spurius regression atau regresi palsu, 

dimana hasil regresi bagus namun data yang digunakan tidak stasioner sehingga 

hasil estimasi menjadi tidak valid. 

Prosedur ini dilakukan pada semua variabel yang diuji baik variabel terikat 

maupun variabel bebas. Pengujian ini dilakukan guna mengetahui data time series 

yang digunakan bersifat stasioner pada tingkat level, first difference atau second 

difference. Beberapa jenis pengujian stasioneritas dapat dilakukan melalui uji 

Dickey-Fuller (DF), uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan uji Phillips Perron 

(PP). Penelitian ini menggunakan Phillips Perron test untuk mengetahui ada atau 

tidaknya unit-root pada data time series. Keuntungan menggunakan uji ini adalah 

asumsi bahwa tidak terdapat bentuk fungsi untuk variabel proses residual 

sehingga uji PP dikatakan uji nonparametrik. Karena bersifat nonparametrik maka 

uji ini dapat digunakan untuk banyak kasus dan banyak sampel yang besar dengan 

hasil yang baik. Uji stasioneritas dengan uji PP dilakukan dengan hipotesis 

sebagai berikut:    : data memiliki akar unit (tidak stasioner)    : data tidak memiliki akar unit (stasioner) 

dengan syarat kriteria pengujian sebagai berikut: 
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   diterima apabila  p-value > critical value,     ditolak apabila  p-value < critical value  

Apabila p-value lebih kecil dari nilai α yang ditentukan, maka data 

tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya. Jika data time series tersebut tidak 

stasioner pada tingkat level I (0), maka stasioneritas data dapat diperoleh dengan 

cara mentransformasi data ke dalam bentuk difference, sehingga diperoleh tingkat 

stasioneritas pada order ke-n (first difference atau I(1), atau second difference I(2), 

dan seterusnya). 

3.6.1.2 Metode Ordinary Least Square (OLS) 

Model yang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model regresi 

linier berganda. Model regresi linier berganda merupakan model regresi yang 

terdiri dari satu variabel terikat (dependent variable) yang dipengaruhi oleh lebih 

dari satu variabel bebas (independent variable) (Widarjono, 2009:59). Persamaan 

dalam model regresi linier berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) sebagai berikut:                              .........................................(3.1) 

Persamaan 3.1 menunjukkan Y adalah variabel terikat (dependent 

variable), sedangkan   ,    hingga    merupakan variabel bebas (independent 

variable),             eror stokastik dan subcript t melambangkan observasi 

waktu pada periode t. Koefisien α adalah intercept yang menunjukkan rata-rata 

nilai dari Y ketika variabel bebas bernilai sama dengan nol. Koefisien        

hingga    disebut sebagai koefisien regresi parsial (partial regression 

coefficients). 
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Dalam estimasi regresi linear berganda menggunakan metode Ordinary 

Least Square (OLS) harus memenuhi asumsi classical linear regression model 

(Gujarati dan Porter, 2009:246). Beberapa asumsi yang harus dipenuhi antara lain:  

1. Model regresi linear atau memiliki parameter-parameter yang bersifat linier. 

2. Nilai kovarians nol diantara eror ( ) dan setiap variabel independen.  

cov (      ) =cov (      ) = 0................................................................. (3.2) 

3. Nilai rata-rata nol dari error ( ). 

E (          ) =0  untuk setiap t ............................................................ (3.3) 

4. Varians yang tetap atau konstan dari eror (homoscedasticity) 

var (  ) =   ............................................................................................ (3.4) 

5. Tidak ada korelasi serial antara eror  (no autocorrelation). 

cov (       = 0 dimana t ≠ j .................................................................... (3.5) 

6. Jumlah observasi variabel bebas harus lebih besar daripada variabel terikat. 

7. Tidak ada kolinearitas antara variabel bebas dimana tidak ada hubungan linear 

yang pasti antara         hingga     (no multicolinearity) 

8. Model telah terspesifikasi dengan benar atau tidak bias (unbiased) 

Apabila semua asumsi dasar tersebut terpenuhi maka persamaan regresi 

yang diperoleh bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), sehingga 

pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi tidak bias. 
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3.6.1.3 Uji Kointegrasi  

Uji kointegrasi digunakan dalam menyelesaikan masalah data time series 

yang tidak stasioner. Hubungan kointegrasi memberikan peluang bagi data-data 

yang secara individual tidak stasioner untuk menghasilkan sebuah kombinasi 

linier diantara variabel yang terkointegrasi sehingga tercipta kondisi yang 

stasioner. Jika variabel terikat dan variabel bebas terbukti terkointegrasi maka 

terdapat hubungan atau keseimbangan dalam jangka panjang (Enders, 2004:328).  

 Pengujian kointegrasi dilakukan melaui uji kointegrasi Engle Granger. 

Teknik pengujian ini disebut dengan uji kointegrasi pendekatan residual. Dari 

hasil estimasi Ordinary Least Square (OLS) dapat diketahui nilai residual. 

Kemudian nilai residual yang diperoleh diuji stasioneritas dengan menggunakan 

Augmented Dickey-Fuller (ADF). Model residual dari hasil regresi sebagai 

berikut:                                          

Hipotesis yang digunakan dalam menguji kointegrasi yaitu : 

H0 μ  = 0, variabel dalam model tidak terkointegrasi 

H1 μ  ≠ 0 , variabel dalam model terkointegrasi  

Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai 

statistik ADF dan nilai kritisnya. Apabila nilai statistik ADF lebih besar dari nilai 

kritisnya, maka H0 ditolak artinya variabel-variabel yang diamati saling 

berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang. Sebaliknya, jika nilai 

statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya, maka variabel-variabel time series 

yang diamati tidak terkointegrasi. 
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3.6.1.4 Estimasi Error Corection Model (ECM) 

Jika model yang diestimasi terbukti terkointegrasi maka mencerminkan 

adanya hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Apabila keseimbangan 

memiliki implikasi yang sangat berarti, maka syaratnya adalah eror harus 

terkointegrasi. Terdapat perbedaan penggunaan istilah keseimbangan antara 

penganut teori ekonomi dengan pengguna ekonometri. Penganut teori ekonomi  

menggunakan istilah keseimbangan berdasarkan persamaan transaksi yang 

diinginkan dan transaksi aktual, sedangkan pengguna ekonometri menggunakan 

istilah keseimbangan dengan mengacu pada hubungan jangka panjang antara 

variabel yang tidak stasioner (Enders, 2004:322). 

 Dalam jangka pendek terdapat kemungkinan adanya ketidakseimbangan, 

dimana dalam kenyataannya apa yang diinginkan pelaku ekonomi belum tentu 

dengan apa yang terjadi sebenarnya dalam perekonomian (Widarjono, 2009:330). 

Pengoreksian terhadap keseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan 

jangka panjang disebut dengan Error Correction Mechanism. Sehingga apabila 

data dinyatakan terkointegrasi menunjukkan sinyal tepat menggunakan metode 

Error Corection Model (ECM). 

Model persamaan dalam Ordinary Least Square (OLS) menjadi persamaan 

estimasi jangka panjang.  Deviasi keseimbangan jangka pendek dapat disesuaikan 

dengan cara memasukkan error correction term yang berasal dari persamaan 

jangka panjang. Sehingga model persamaan dalam Error Corection Model (ECM) 

menjadi persamaan estimasi jangka pendek sebagai berikut:                                            ...................     (3.7) 
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Pada persamaan 3.7, variabel     merupakan error correction term 

(ECT) yang menjamin adanya hubungan jangka panjang. Error correction term 

(ECT) atau        merupakan nilai lag dari koreksi error term dari satu periode 

sebelumnya. Koefisien ECT pada persamaan 3.7 ditunjukkan oleh      

merupakan koefisien penyesuaian (coeficient of adjustment) yang menunjukkan 

kecepatan penyesuaian atau speed of adjustment antara nilai aktual (jangka 

pendek) dan nilai yang diinginkan (jangka panjang) yang akan dieliminasi dalam 

satu periode. Model koreksi kesalahan dikatakan valid jika koefisien ECT bernilai 

negatif dengan nilai absolut kurang dari satu dan sigifikan (Ariefianto, 2012:144). 

Semakin besar nilai koefisien ECT (dalam negatif) maka semakin cepat proses 

penyesuaian yang terjadi dimana respon menuju keseimbangan jangka panjang 

semakin cepat. Sebaliknya, nilai koefisien ECT yang semakin kecil (dalam 

negatif) menunjukkan bahwa kurang responsifnya menuju penyesuaian. 

Persamaan ECM menunjukkan perubahan Y masa sekarang dipengaruhi 

oleh perubahan variabel bebas dan kesalahan ketidakseimbangan (error 

correction component) pada periode sebelumnya. Namun Thomas (1997:386) 

menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk merumuskan ECM dengan 

derajat kelambanan ( lag) yang lebih besar dari satu sehingga memperoleh second 

order ECM atau third order ECM. Persamaan 3.7 merupakan model ECM 

tingkat pertama atau first-order Error Corection Model (ECM). 

3.6.1.5 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik atau classical linear regression model  meliputi uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian asumsi 
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klasik bertujuan untuk mendapatkan hasil estimasi yang bersifat BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Penjelasan tentang ketiga uji asumsi klasik tersebut 

ialah sebagai berikut: 

3.6.1.5.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dibutuhkan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas. Istilah multikolinearitas mengacu pada Ragnar Frisch, yang 

menandakan bahwa terdapat hubungan linear yang sempuna atau tepat diantara 

sebagian atau seluruh variabel bebas dalam sebuah model regresi (Gujarati dan 

Porter, 2009:408). Hubungan linear antara variabel bebas dapat terjadi dalam 

bentuk hunbungan linier sempurna (perfect) dan hubungan linier yang kurang 

sempurna (imperfect). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya 

multikolinearitas antara lain: (1) metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 

data yang memiliki jangkauan nilai terbatas; (2) batasan yang ada pada model atau 

populasi yang diambil sampelnya; (3) kesalahan spesifikasi model; (4) Model 

yang overdetermined. 

Adanya masalah multikolinearitas menimbulkan konsekuensi yang pada 

hasil estimasi yaitu estimator OLS memiliki varians dan kovarians yang besar 

membuat sulit mendapatkan estimasi yang akurat. Varian dan kovarian yang besar 

menyebabkan interval kepercayaan cenderung sangat lebar, sehingga satu atau 

lebih koefisien akan cenderung tidak signifikan secara statistik. Walaupun satu 

atau lebih koefisien secara statistik tidak signifikan, ukuran goodness of fit (  ) 

suatu model bisa saja masih sangat tinggi. Konsekuensi lainnya yang bisa muncul 

karena adanya multikolinearitas adalah estimator OLS dan stadar erornya dapat 
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bersifat sensitif terhadap perubahanyang kecil pada data (Gujarati dan Porter, 

2009:416). 

Pengujian untuk mendeteksi permasalahan multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan metode Variance Inflating Factor (VIF) dan Toleransi (TOL) 

atau dengan menggunakan membandingkan korelasi parsial antar variabel 

independen (Gujarati dan Porter, 2009:429). Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multkolinearitas adalah dengan metode 

melihat korelasi parsial yang terjadi antar variabel (pairwise correlation matrix). 

Terdapat rule of thumb dalam motode tersebut yaitu apabila koefisien korelasi 

parsial tinggi diatas 0.8 maka diduga terdapat multikolinearitas antar variabel 

independen. Sebaliknya bila koefisien korelasi parsial relatif rendah maka diduga 

terbebas dari permasalahan multikolinearitas. 

Bila permasalahan multikolinearitas terjadi, terdapat dua pilihan yang bisa 

dilakukan yaitu tidak melakukakan apapun atau melakukan perbaikan pada model 

estimasi. Perbaikan yang dilakukan dapat dengan mengeluarkan salah satu 

variabel yang memiliki korelasi tinggi, transformasi variabel, penambahan data 

baru atau mengkombinasikan dengan data cross section menjadi data panel. 

3.6.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi penting dalam classical linier regression model 

(CLRM) adalah varians yang konstan pada residualnya atau homoskedastisiatas. 

Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel 

bebas. Apabila varian dari residual tidak konstan maka terjadi heteroskedastisitas 

pada hasil estimasi. Penyebab terjadinya heteroskedastisitas antara lain situasi 
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error learning, kemampuan diskresi, perbaikan teknik pengambilan data,  adanya 

data outlier (data yang memiliki karakterisktik sangat berbeda dari kondisi umum 

dalam satu set data), dan masalah spesifikasi dimana model populasi non-linier 

dipaksa menggunakan model linier (Ariefianto, 2012:38).  

Konsekuensi adanya permasalahan dalam estimasi OLS adalah varian 

yang digunakan untuk menghitung parameter menjadi tidak akurat sehingga 

pengambilan kesimbulan menjadi tidak valid . Hal ini disebabkan oleh pengujian 

hipotesis baik t test maupun F test sangat terikat pada standar eror yang benar. 

Estimator pada OLS menjadi tidak bersifat BLUE namun hanya LUE (Linier 

Unbiased Estimator).  

Salah satu metode untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Breusch Pagan. Hipotesis dari 

metode Breusch Pagan sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada heteroskedastisitas dalam model  

H1 : Ada heteroskedastisitas dalam model  

Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 

probabilitas chi square (p-value) dengan tingkat kepercayaan (α). Jika nilai p-

value yang diperoleh lebih kecil dari tingkat kepercayaan α, maka H0 ditolak yang 

berarti ada heteroskedastisitas dalam model. Sebaliknya, jika p-value lebih besar 

daripada α, tidak ada permasalahan heteroskedastisitas dalam model yang 

diestimasi.  

Langkah perbaikan yang dapat dilakukan apabila terdapat permasalahan 

heteroskedastisitas adalah dengan metode Weighted Least Square (WLS). Metode 
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WLS dapat dilakukan apabila varian variabel eror (    diketahui. Apabila    

tidak diketahui maka dapat memperbaiki dengan metode robust standar eror 

(Gujarati dan Porter, 2009:496) 

3.6.1.5.3 Uji Autokorelasi  

Asumsi klasik yang berkaitan dengan eror yang harus dipenuhi adalah 

tidak adanya korelasi antara variabel gangguan atau eror. Adanya korelasi antara 

komponen eror pada observasi satu dengan observasi lainnya disebut autkorelasi. 

Fenomena autokorelasi pada umumnya ditemukan pada regresi dengan data yang 

bersifat time series, sedangkan pada data cross section jarang ditemui adanya 

permasalahan autokorelasi (Ariefianto, 2012:26). 

Beberapa faktor timbulnya autokorelasi antara lain disebabkan oleh adanya 

pergerakan yang sama pada data (inertia), kesalahan dalam menspesifikasi model 

(spesification bias), penggunaan metode interpolasi data, dan adanya karakter 

musiman pada variabel terikat. Konsekuensi dari adanya permasalahan 

autokorelasi adalah estimator masih linier, tidak bias, namun tidak mempunyai 

varian yang minimum. Sehingga dengan adanya autokorelasi etimator tidak lagi 

bersifay BLUE, hanya LUE. Jika estimator tidak memiliki varians yang minimum 

menyebabkan pehitungan standar eror tidak lagi bisa dipercaya kebenaranya. 

Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi 

t maupun F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.  

Dalam mendeteksi adanya permaslahan autokorelasi menggunakan 

Lagrange Muliplier Breusch Godfrey test dengan bantuan software STATA 13. 

Pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:  
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H0 : tidak terdapat autokorelasi  

H1 : terdapat autokorelasi  

Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan probabilitas chi 

square dangan tingkat kepercayaan (α). Jika p-value chi square lebih besar dari α 

(1%, 5% atau 10%) maka H0 diterima, maka tidak terdapat autokorelasi. 

Sebaliknya, jika p-value chi square lebih kecil  dari α (1%, 5% atau 10%) maka 

H0 ditolak, maka terdapat autokorelasi.  

Metode penyembuhan adanya autorkorelasi dapat dilakukan dengan 

metode diferensi tingkat pertama, metode Prais-Winsten, metode Cochrane-Orcutt 

dengan menggunakan statistik durbin watson yang telah ditransformasi. Selain itu, 

dapat dilakukan dengan Metode Newey, Whitney dan Kenneth dimana 

menyembuhkan masalah autokorelasi dengan mencari standar eror yang konsisten 

(Widarjono, 2009:158). 

3.6.1.6 Uji Statistik 

Uji statistik digunakan untuk uji signifikasi variabel bebas terhadap 

variabel terikat baik secara parsial maupun secara simultan dilaukan dengan uji 

statistik t (t-test) dan uji F (F-test) serta pengukuran ketepatan model R
2
. 

3.6.1.6.1 Uji t-statistik (Parsial) 

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari veriabel bebas secara 

parsial. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel bebas 

secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat. Hipotesis yang 

digunakan dalam uji t-statistik sebagai berikut:  
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H0 : i  = 0, dimana i = 0, 1,2,...n artinya variabel bebas tidak mempengaruhi 

varibael terikat secara parsial. 

H1 : i  ≠ 0, dimana i = 0, 1,2,...n, artinya variabel bebas mempengaruhi varibael 

terikat secara parsial. 

Prosedur pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas (p-value) dengan level of significant (α) dimana bisa menggunakan 

1%, 5% atau 10%. Apabila p-value kurang dari level of significant (α) maka H0 

ditolak dan H1 diterima, dengan kata lain variabel bebas mempengaruhi varibael 

terikat secara parsial. Sebaliknya, jika  p-value lebih dari level of significant (α) 

maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya variabel bebas tidak mempengaruhi 

varibael terikat secara parsial.  

3.6.1.6.2  Uji F-statistik (Simultan) 

 Uji F merupakan uji signifikasi seluruh variabel bebas dalam 

mempengaruhi variabel terikat secara simultan. Oleh sebab itu Uji F ini lebih 

relevan dilakukan pada regresi berganda. Hipotesis yang digunakan pada Uji F 

adalah sebagai berikut:  

H0 : 1 =  2 = γ  ....= n = 0, artinya variabel bebas secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap varibel terikat. 

H1 : paling tidak salah satu  ≠ nol,artinya variabel bebas secara simultan 

berpengaruh terhadap varibel terikat. 

Apabila nilai F hitung lebih besar dari t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, dengan kata lain terdapat hubungan antara variabel terikat dan variabel 

bebas secara simultan. Sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka Ho 
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diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan antara variabel 

terikat dan variabel bebas secara simultan. Pengujian F statistik juga bisa 

dilakukan dengan cara melihat nilai probabilitas (uji P-value). Apabila p-value 

lebih kecil dari tingkat signifikan α = 1%, 5%, dan 10% maka  hipotesa H0 ditolak 

maka variabel bebas dalam persamaan secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

3.6.1.6.3  Koefesien Determinasi (nilai R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan kemampuan variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikat. Nilai determinasi berkisar antara 0 sampai 1 

(0<R
2
<1). Apabila R

2 
mendekati angka 1 maka semakin besar kemampuan 

variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Begitu pula apabila mendekati 0 

maka variabel bebas.  

3.6.2 Metode Hodrick Prescott Filter (HP Filter) 

Metode Hodrick Prescott Filter (HP Filter) pertama kali dibangun oleh 

Hodrick dan Prescott pada tahun 1997. Metode ini digunakan untuk melakukan 

dekomposisi komponen tren jangka panjang dan siklikal dalam model univariat 

(Enders, 2004:223). Metode ini secara teknis merupakan filter linier dua 

sisi(backward-forward) yang digunakan dalam menghitung smoothed-trend series 

(  ) dari data (Y) dengan cara meminimumkan loss function (L), yaitu varians y 

di sekitar nilai , dengan penalti tertentu. Persamaan pada Hodrick Prescott Filter 

sebagai berikut: 

           .....................................................................................................(3.8) 
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Dimana            data time series yang diobservasi (observed series),                                                             ).  

        ∑            ∑                                  ................(3.9) 

Parameter penalti  mengontrol kemulusan series   , semakin besar nilai 

, semakin mulus perkembangan   . Apabila  mencapai nilai tak terhingga maka 

tren adalah konstan, sehingga menghasilkan pola tren linier (Enders, 2004:224). 

Hodrick Prescott merekomendasikan  = 100 untuk data tahunan (annual data),  

= 1600 untuk data kuartalan (quartertly data) dan  = 14400 untuk data bulanan 

(monthly data). Metode HP-filter telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk 

melihat bagaimana tren jangka panjang suatu variabel. Dalam penelitian ini 

metode HP Filter digunakan untuk mencari tren jangka panjang dari variabel 

terikat sekaligus menjadi nilai threshold. 

Nilai threshold yang ditentukan melalui metode HP Filter terdiri dari 

upper threshold dan lower threshold. Periode boom ditentukan ketika data aktual 

berada diatas upper threshold yaitu lebih besar dari standar deviasi (+ ) tren 

jangka panjangnya. Sedangkan periode bust (krach) ditentukan ketika data aktual 

berada dibawah lower threshold yaitu lebih kecil dari standar deviasi (- ) tren  

jangka panjang (Borgy, et al., 2009). 
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Sumber: Borgy, et al.  (2009) 

 

Gambar 3.1 

 Metode Hodrick-Prescott  

3.6.3 Metode Event Analysis 

Metode event analysis adalah metode analisis berbentuk deskriptif untuk 

mengetahui efek sebelum dan sesudah kejadian atau peristiwa. Metode event 

analysis juga dapat digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan sebelum 

diterapkan dan sesudah diterapkan pada periode sekitar penetapan kebijakan 

(Wimanda, 2012). Dengan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah penerapan 

kebijakan, maka dapat diketahui pengaruh kebijakan terhadap kondisi 

perekonomian. 

Tahap pertama dalam melakukan event analysis yaitu mengetahui periode 

peristiwa atau kebijakan yang ditetapkan. Tahap kedua mengumpulkan informasi 

yang menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan. Kemudian 

menghubungkan pengaruh kebijakan dengan informasi yang telah diperoleh dan 

analisis yang telah dilakukan. 
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Dalam penelitian ini, event analysis digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kebijakan loan to value terhadap terjadinya property price bubble. 

Identifikasi periode terjadinya property price bubble ditentukan menggunakan 

metode ekonometrika. Selanjutnya menganalisis penyebab terjadinya property 

price bubble. Berdasarkan analisis yang dilakukan dan pengumpulan informasi 

yang berkaitan, dapat menentukan pengaruh kebijakan loan to value terhadap 

terjadinya property price bubble. 
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