
 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti populasi dari sampel 

secara terstruktur dan mengkuantifikasikan data dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode 

regresi data panel. Tujuan penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui 

hubungan antara variabel. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

Berdasarkan pada model penelitian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya maka penelitian ini menggunakan tujuh belas variabel yang kemudian 

digolongkan kedalam dua model, yaitu model kreatif dan model ekonomi : 

1. Variabel terikat (dependent variable) merupakan rasio perdagangan 

internasional 5 negara anggota ASEAN dengan dunia . 

2. Variabel bebas (independent variabel) didalam model kreatif terdiri 

dari total ekspor tiap-tiap sektor ekonomi kreatif yaitu arsitektur 

(ARSTK), Desain (DES), Fesyen (FSN), KERAJINAN (KRJN), Film 

dan Fotografi (FLM), Musik (MSK), Pasar Barang dan Seni (PBS), 

Periklanan (IKLN), Percetakan dan penerbitan (PNP) dan Permainan 
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Interaktif (GM). Serta satu variable lagi yang dimasukkan sebagai 

penyesuaian perdagangan antar negara yaitu Nilai Tukar (REER). 

3. Variabel bebas (independent variabel) didalam model Sosial ekonomi 

terdiri dari Angkatan kerja dalam pertanian (Agricultural_labor), 

Indeks harga Konsumen (CPI), GDP per kapita (GDP_PCP), Angkatan 

kerja (Labor_Force), jumlah Populasi (Population) 

 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1. Rasio Perdagangan Internasional (Trade_ratioit) 

Rasio perdagangan internasional merupakan total value ekspor dan impor 

negara  i ke dunia dibagi total value ekspor dan impor ASEAN-5 ke dunia pada 

tahun t. Total value perdagangan menggunakan data perdagangan agregat dan 

disagregat sektoral dari total ekspor dan impor semua komoditas berdasarkan 

kode HS (Harmonize System).   

3.3.2. Arsitektur (ARSTKit) 

Ekspor setiap negara ke dunia yang mencakup kegiatan penyediaan jasa 

arsitektur, drafting, inspeksi bangunan, pengukuran tanah, pembuatan peta dan 

jasa sejenisnya. Data berdasarkan kode HS 490600000 dengan deskripsi Plans 

and drawing for architecturalor similar purpose. 

3.3.3. Desain (DESit) 

Ekspor setiap negara ke dunia dalam jasa desain. Mencakup kegiatan 

kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KREATIF.... WISANGGA AGEM PRANATA



28 
 

 
 

desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta 

produksi kemasan dan jasa pengepakan.  

Data berdasarkan  kode HS sebagai berikut : 

1.  630533 : karung dan tas , untuk kemasan barang , polyethylene dan 

lain-lain 

2. 481940  : karung dan tas , nesoi , termasuk kerucut , kertas , kertas 

karton dll 

3. 701092  : guci , botol , termos, guci , pots , botol kecil dan wadah lain  

4.  630532 : wadah fleksibel intermediate, untuk kemasan barang  

5. 731010  : tangki, drum, kaleng, dan wadah sejenisnya  

6. 731021 : kaleng dari kapasitas kurang dari 50 liter (13,21 gal.) besi 

atau baja 

7. 731029 : tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan dataran serupa 

8. 701010: kaca ampul, jenis yang digunakan untuk mengangkut atau 

mengepak 

9. 701020 : kaca sumbat, tutup dan penutup lainnya, jenis pengepakan 

10. 481950  : kemasan wadah, nesoi, termasuk sleeves, kertas, kertas 

karton 

3.3.4. Fesyen (FSNit) 

Total ekspor setiap negara ke dunia yang mencakup kegiatan kreatif yang 

terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode 

lainnya serta produksi pakaian mode dan aksesorisnya.  

Kode HS dalam sektor fashion yang digunakan dalam data penelitian ini : 
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1. 6403: alas kaki, outer sole rub, plastik atau lea & upper lea 

2. 6204: setelan pakaian wanita atau perempuan dll, tidak rajutan dll 

3. 6110: sweater, pullover, rompi dll, rajutan atau kaitan 

4. 6206: sweaters, pullovers, vests etc, rajutan atau kaitan 

5. 6109: t-shirts, singlets, tank tops etc, rajutan atau kaitan 

6. 6203: setelan pakaian pria dll, tidak rajutan dll 

7. 6404: alas kaki, outer sole rub, plastik atau lea & upper tex 

8. 6205: baju pria , bukan rajutan atau kaitan 

9. 6104: setelan pakaian wanita atau perempuan, rajutan atau kaitan 

10. 6212: bra, girdle, garter dll, rajutan dll atau tidak 

3.3.5. Film, Video dan Fotografi (FLMit), 

Ekspor kreatif negara ke dunia yang terkait dengan kreasi, produksi video, 

film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video, film dan hasil fotografi. 

Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan 

eksibisi film.  

Kode HS dalam sektor Film, video dan fotografi yang digunakan dalam 

data penelitian ini adalah : 

1. 370590  : plates fotografi lain dan film terpapar dan dikembangkan 

2. 3704001: plates dan film, exposed but not develoved 

3. 37061    : sinematogrsfi film  lain dengan lebar 5 mm atau lebih 

4. 37069    : sinematografi film lain, disinari dan dicuci 

5. 37051    : piringan fotografi dan film untuk offset reproduksi 

6. 37052     : microfilm 
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7. 3704009: piringan fotografi lain, film, kertas, karton 

3.3.6. Kerajinan (KRJNit) 

Ekspor kreatif negara ke dunia yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan 

distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal 

dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain 

meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun 

buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) 

kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur.  

Kode HS dalam sektor Kerajinan yang digunakan dalam data penelitian ini :  

1. 9403: furniture nesoi dan bagiannya 

2. 9401: kursi (kecuali tukang potong, dokter gigi dll), dan bagiannya 

3. 7113: anggaran perhiasan & bagiannya, dari logam atau lainnya 

4. 4420: tatakan kayu dll, tempat perhiasan dll & kayu furn nesoi 

5. 9502: boneka, mewakili hanya manusia & bagiannya dll 

6. 4418: bengkel tukang kayu pembuat dan pertukangan kayu 

7. 7013: glassware untuk penggunaan tabel, dapur, toilet dll  

8. 4203: anggaran pakaian & akses, kulit 

9. 9503: toys nesoi, skala model dll, teka-teki, dan bagiannya 

10. 4414: Lukisan kayu berbingkai, foto, cermin, dll 

3.3.7. Musik (MSKit) 

Ekspor kreatif negara ke dunia yang berkaitan kreasi/komposisi, 

pertunjukan musik, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.  

Kode HS dalam sektor Musik yang digunakan dalam data penelitian : 
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1. 9202: Instrumen musik string nesoi (biola) 

2. 9204: Akordion dan instrumen serupa, organ mulut  

3. 9205 : Instrumen Angin Musik Nesoi 

4. 9206: Percussion instrumen musik drum dll  

5. 9207: Instrumen musik dengan suara electric dll  

6. 9208: Kotak musik, fairground organ dll, dll peluit  

7. 9209: Bagian instrumen musikal yang lain, Metronomes dll 

8. 8524: Rekaman, pita & rekaman suara media comp. software lainnya 

9. 4904: Musik, dicetak atau naskah, terikat dll atau tidak 

3.3.8. Pasar Barang dan Seni (PSBit) 

Ekspor kreatif negara ke dunia yang berkaitan dengan perdagangan barang-

barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui 

lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Kode HS dalam sektor Pasar 

Barang dan Seni yang digunakan dalam data penelitian ini : 

1. 9701: Lukisan, gambar dll dengan tangan sebagai seni, dll 

2. 9702: ukiran asli atau cetakan dan lithograph 

3. 9703: Patung original dan patung dari bahan apapun 

4. 9704: Perangko atau meterai, dll 

5. 9705: Kolektor item dari botani, bunga dll  

6. 9706: Barang antik yang umurnya melebihi seratus tahun 

3.3.9. Periklanan (IKLNit) 

Ekspor kreatif negara ke dunia yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi 

satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, 
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produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: perencanaan 

komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye 

relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik 

(televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran 

selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery 

advertising materials atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Kode HS 

dalam sektor Periklanan yang digunakan dalam data penelitian ini adalah 

49111000. 

3.3.10. Percetakan dan Penerbitan (PNPit) 

Ekspor kreatif negara ke dunia yang meliputi kegiatan kreatif yang terkait 

dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan 

konten digital serta kegiatan kantor berita.  

Kode HS dalam sektor Percetakan dan Penerbitan yang digunakan dalam 

data penelitian ini :  

1. 4901: Buku, brosur & sejenisnya yang dicetak 

2. 4911: Cetakan nesoi, termasuk cetak gambar & foto 

3. 4909: Cetakan atau post kartu, kartu ucapan, dll 

4. 4902: Koran, jurnal & berkala 

5. 4910: Kalender, blok kalender apapun, dicetak 

6. 4903: Gambar anak, buku gambar atau buku pewarnaan  

7. 4905: Maps & bagan hidrografi dll, atlas dll 
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3.3.11. Permainan Interaktif (GMit) 

Ekspor kreatif negara ke dunia yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan 

distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan 

edukasi.  

Kode HS dalam sektor Percmainan Interaktif yang digunakan dalam data 

penelitian ini : 

1. 950430: Games lainnya, yang di operasikan dengan koin atau piringan, 

selain peralatan boling  

2.  950800: Bundaran, ayunan, galeri tembak, travelling sirkus 

3.  950410: video game sejenis digunakan dengan tv receiver 

4.  9504909: Artikel lain untuk pasar malam 

 

3.3.12. Nilai tukar (REERit) 

Nilai tukar dimasukkan kedalam model sebagai kontrol dan variabel 

penyesuaian (Cardenas dan Valiati, 2014). Data merupakan nilai tahunan Real 

Effective Exchange Rate setiap negara berdasakan CPI yang diperoleh dari 

statistik UNCTAD. 

3.3.13. Angkatan Kerja Pertanian (Agricultural_labor i) 

Angkatan kerja di bidang pertanian masih memiliki dampak yang ambigu 

terhadap perdagangan internasional (Cardenas dan Valiati, 2014). Data yang 

digunakan adalah Angkatan kerja di bidang pertanian negara Asean selama 10 

tahun dalam ribuan. 
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3.3.14. Indeks harga Konsumen (CPI it) 

Consumer Price Index merupakan ukuran harga yang paling umum dalam 

perekonomian makro (Samuelson, 2004). CPI mengukur biaya dari sekeranjang 

barang-barang yang dibeli oleh konsumen kota rata-rata. Dalam penelitian ini data 

yang digunakan adalah data CPI tahunan yang diterbitkan dari statistik UNCTAD. 

3.3.15. GDP per kapita (GDP_PCPit) 

GDP Per kapita adalah ukuran dari total output suatu negara yang 

mengambil produk domestik bruto dan membaginya dengan jumlah orang di 

negara. Data merupakan pendapatan per kapita negara ASEAN dalam tahunan 

yang diperoleh dari statistik UNCTAD. 

3.3.16. Angkatan kerja (Labor_Forceit) 

Data yang digunakan adalah data Angkatan kerja negara Asean selama 10 

tahun dalam ribuan yang diterbitkan statistik UNCTAD.  

3.3.17. Populasi (Populationit) 

Total jumlah penduduk di dalam negara-negara ASEAN dalam tahunan. 

Data diperoleh dari statistik UNCTAD. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunkan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data 

penel merupakan gabungan dari data time series dan data cross section. Dalam 

penelitian ini data time series yang digunakan mulai tahun 2004 sampai tahun 

2013. Data cross section yang digunakan merupakan data dari lima negara 

anggota ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. 
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Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai sumber secara online. Data sekunder dikumpulkan dari lembaga-lembaga 

yang mengumpulkan dan mempublikasi data seperti UNCOMTRADE, UNCTAD 

dan lain sebagainya. Beberapa software komputer seperti Eviews, Microsoft office 

excel, dan alat-alat statitik lainnya digunakan untuk menganalisa data. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat 

data yang sudah ada.  

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan teori dan data dari buku acuan, 

jurnal maupun kertas kerja.  

2. Pengumpulan data sekunder yang berasal dari sumber online yang terpercaya 

dan relevan dengan penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan untuk melihat ekspor 

produk kreatif dan faktor-faktor ekonomi terhadap rasio perdagngan internasional 

adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model ekonometrika. 

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil 

(Ordinary Least Square, OLS) pendekatan kuadrat terkecil merupakan pendekatan 

yang paling sederhana dalam pengolahan data panel. 
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3.6.1 Metode Regresi Data Panel 

Model regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang 

menggunakan data gabungan antara cross section dan time series. Umumnya 

pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data panel dilakukan 

menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut Ordinary Least 

Square (OLS). 

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan data panel yaitu Pooled Least Square (PLS), Model Fixed Effect 

(FEM), dan Model Random Effect (REM). 

 

3.6.1.1. Pooled Least Square (PLS) 

 Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena 

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak 

diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa 

perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. (Widarjono, 2007) 

    

3.6.1.2.  Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model 

Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan 

intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan 

budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopnya sama antar 
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perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares 

Dummy Variable (LSDV). 

 

3.6.1.3. Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan  

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random 

Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing 

perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS) 

 

3.6.2 Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel 

Untuk memilih teknik estimasi yang akan digunakan dalam regresi data 

panel, diguanakn tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling 

tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pertama uji statistik F digunakan 

untuk memilih antara metode pooled least square atau fixed effect model. Kedua, 

untuk memilih antara fixed effect atau random effect digunakan uji Hausman. 

Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara pooled 

least square atau random effect. 
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3.6.2.1 Uji F-Statistik 

Uji F statistic dilakukan untuk mengambil keputusan menggunakan 

metode pooled least square atau dengan metode fixed effect. Uji F statistik 

merupakan uji perbedaan dua regresi .  

 

di mana: 

RSS1 : R2 model PLS 

RSS2 : R2 model FEM 

m : jumlah restricted variabel 

n : jumlah sampel 

k : jumlah variabel penjelas 

Hipotesis nol dari restricted F test adalah: 

H0 : Model Pooled Least Square (restricted) 

H1 : Model Fixed Effect (unrestricted) 

Dari rumus di atas, jika kita mendapatkan hasil nilai F hitung > F table pada 

tingkat keyakinan ( α ) tertentu maka kita menolak hipotesis nol H0 dan menerima 

hipotesis H1. H1 diterima berarti metode yang digunakan untuk teknik estimasi 

adalah model fixed effect. 

 

3.6.2.2 Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode fixed effect atau 

metode random effect.  

Matrix b_diff=b_fixed – b_gls 
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Matrix v_diff=cov_fixed – cov_gls 

Matrix H=@transpose(b-diff)*@inverse(v_diff)*b_diff 

Hipotesis dari uji Hausman adalah: 

H0 : Model random effect 

H1 : Model fixed effect 

Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan 

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. 

Apabila Chi Square hitung > Chi Square tabel dan p-value signifikan maka H0 ditolak 

dan model fixed effect lebih tepat untuk digunakan. 

 

3.6.2.3 Uji Lagrange Multiplier 

Untuk mengetahui apakah Random Effect Model lebih baik dari Pooled 

Least Square (PLS), maka digunakan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji 

Lagrange Multiplier untuk signifikansi model Random Effect didasarkan pada 

nilai residual dari metode Pooled Least Square. Adapun nilai statistik LM 

dihitung berdasarkan formula: 

  

di mana: 

n : jumlah individu 

T : jumlah periode waktu 

e : residual metode PLS 
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3.6.3 Pengujian Statistik  

Pengujian statistik dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut: 

3.6.3.1. Pengukuran Koefisien Determinasi (R2) 

Pengukuran R2 dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan seberapa 

besar variasi variabel independent dapat menerangkan variabel dependentnya dan 

untuk mengukur seberapa baik garis regresi. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai1. 

Jika R2 semakin mendekati 1, maka semakin semakin baik regresi. Jika nilai 

koefisien determinasi (R2) sama dengan 1 maka dapat diartikan bahwa variabel 

independent dapat menerangkan variabel dependent dengan sempurna. Sebaliknya 

jika R2 mencapai 0 berarti variabel independentnya tidak dapat menerangkan 

variabel dependent.  

Penting untuk diperhatikan bahwwa ketika membandingkan koefisien 

determinasi dari dua jenis model, baik disesuaikan atau tidak, ukuran sampel n 

dan variabel dependen harus sama; variabel penjelas dapat berbentuk apapun 

(Gujarati & Porter, 2013).  

 

3.6.3.2. Uji T 

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari masing-masing variabel 

bebas secara parsial. Hipotesa dalam Uji t adalah: 

 H0 : βi = 0, (Variabel X tidak signifikan mempengaruhi variabel Y) 

 H1 : βi ≠ 0, (Variabel X signifikan mempengaruhi variabel Y) 
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Jika nilai t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti 

tidak ada hubungan antara variabel dependen dan variabel independent dan 

sebaliknya.  

3.6.3.3. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.  

H0 : β1 = β2 = …. = βn 

H1 : Paling tidak salah satu koefisien variabel bebas (β) bernilai tidak 

sama dengan nol.  

Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dalam persamaan tidak berpengaruh terhadap 

variasi dari variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika F hitung > F 

tabel, maka H0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dalam 

persamaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variasi variabel terikat.  
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