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Tinjauan Mata Kuliah 
   

eori ekonomi merupakan sebuah kebenaran umum yang dibangun atas 

dasar pendekatan deduktif. Kebenaran teori ekonomi perlu dibuktikan 

kebenarannya dengan bukti empiris melalui penelitian. Mata kuliah 

ekonometrika adalah salah satu mata kuliah ekonomi terapan yang digunakan 

di dalam penelitian ekonomi. Ekonometrika (econometrics) dilihat dari akar 

katanya berarti adalah pengukuran (metric) ekonomi (economics). Secara 

harfiah ekonometrika dapat diartikan sebagai alat pengukuran ekonomi. 

Ekonometrika merupakan bentuk model hubungan antara variabel ekonomi. 

Pembentukan model ekonometrika didasarkan pada teori ekonomi untuk 

menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi. Pemahaman teori ekonomi dan 

metodologi ekonometrika yang baik akan sangat berguna untuk mendapatkan 

model ekonometrika yang tepat dan benar.  

Mata kuliah ekonometrika ini terdiri dari sembilan modul. Kesembilan 

modul ini dijelaskan secara sederhana, singkat dan padat disertai dengan 

contoh-contoh aplikasinya agar dapat membantu Anda di dalam memahami 

prinsip-prinsip dasar ekonometrika. Dengan pemahaman yang baik terhadap 

ekonometrika diharapkan membantu Anda melakukan analisis ekonomi 

sesuai dengan metode-metode ekonometrika. Pekerjaan ekonometrika 

memerlukan alat bantu berupa software komputer. Modul ini dilengkapi cara 

operasi software EVIEWS. Organisasi buku materi pokok Ekonometrika ini 

adalah sebagai berikut:  

 

1. Modul pertama mempelajari definisi, ruang lingkup ekonometrika, 

metodologi ekonometrika dan dasar-dasar statistika yang digunakan 

untuk ekonometrika.  

2. Modul kedua mempelajanri masalah regresi sebagai alat analisis utama 

ekonometrika. Regresi merupakan studi bagaimana satu variabel 

dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen. Dalam 

modul kedua ini dipelajanri cara mengestimasi regresi dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), termasuk regresi 

dengan variabel independen kualitatif dengan teknik variabel dummy.  
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3. Modul ketiga berkaitan dengan langkah setelah mengestimasi regresi. 

Ada dua langkah yaitu modeling regresi dan evaluasi regresi. Modeling 

regresi mempelajari bagaimana mencari model yang tepat dan benar. 

Setelah model baik maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi 

basil regresi.  

4. Modul keempat membahas masalah asumsi OLS. Metode OLS jika 

terpenuhi asumsinya akan menghasilkan estimator yang Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE). Dalam modul ini berisi cara mendeteksi 

asumsi OLS dan mengatasi bila asumsi OLS tidak terpenuhi  

5. Modul kelima mempelajari model regresi dimana variabel dependennya 

adalah bersifat kualitatif. Ada beberapa model yang dipelajari yaitu 

linear probability model, logit dan probit. Model logit dan probit 

diestimasi dengan menggunakan metode maximum likelihood karena 

modelnya nonlinier dalam variabel.  

6. Modul keenam mempelajari model regresi dinamis. Model regresi 

dinamis ini adalah model regresi yang memasukkan unsur kelambanan di 

dalam variabel independen. Selain itu, modul ini juga mempelajari 

tentang kausalitas yaitu hubungan dua arah antara variabel ekonomi.  

7. Modul ketujuh mempelajari tentang model sistem persamaan yang terdiri 

dari dari beberapa persamaan regresi. Modul ini membahas model 

persamaan simultan dan bagiamana cara mengestimasinya  

8. Modul kedelapan mempelajari regresi khusus dengan menggunakan data 

time series.  

9. Modul terakhir mempelajari model regresi dengan menggunakan panel 

atau pooled data yang dikenal dengan regresi data panel.  
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Peta Kompetensi 
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1. Menjelaskan definisi 
dan ruang lingkup 
Ekonometrika 

2. melakuka analisis regresi dimana 
satu atau lebih variabel 
independennya adalah variabel 

kualitatif 

3. mengevaluasi hasil regresi 
dan mampu memilih model 

regresi yang tepat dan benar 

4. melakukan uji asumsi metode OLS dan 

menyembuhkan metode OLS jika 

asumsinya tidak terpenuhi 

5. mengestimasi 
dan 
mengevaluasi 
hasil regresi 

respon kualitatif 

6. membentuk 

model dinamis 

baik model 

kelambanan 

maupuan 

model 

kausalitas 

8. mengestimasi 
model ekonometrika 
time series dengan 
menggunakan error 
correction model 
(ECM) dan vector 

autoregression (VAR) 

9. melakukan 
regresi data panel, 
memilih regresi 
data panel yang 
tepat dan 
mengestimasi 
model regresi 

panel 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa 
mampu melakukan analisis ekonomi sesuar dengan 

metode-metode dalam Ekonometrika 

7. mengidentifikasi 

dan mengestimasi 

persamaan 

simultan 

 


