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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu kabupaten 

Morowali provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan kabupaten Morowali 

dalam empat tahun berturut-turut yaitu tepatnya tahun 2010-2013 memiliki 

pertumbuhan ekonomi di atas sepuluh persen (10%), selain itu pertumbuhan 

ekonomi di kabupaten Morowali selama empat tahun berturut-turut juga lebih 

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Tengah. 

Yaitu pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali sebesar 

20,84%  sedangkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Tengah sebesar 

8,74%. pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali sebesar 

14,72%  sedangkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Tengah sebesar 

9,12%. pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali sebesar 

14,71%  sedangkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Tengah sebesar 

9,24% dan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali sebesar 

15,69%  sedangkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Tengah sebesar 

9,38%. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan seberapa besar hubungan 

variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan 
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pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

Morowali. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Berikut beberapa definisi operasional variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan ekonomi yaitu nilai dari data produk domestik 

regional bruto atas harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam 

satuan juta rupiah. 

b. Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu nilai investasi penanaman 

modal asing yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah. 

c. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yaitu nilai investasi 

penanaman modal dalam negeri yang dinyatakan dalam satuan juta 

rupiah. 

d. Pengeluaran pemerintah yaitu total realisasi belanja pemerintah 

kabupaten Morowali yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, dan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni: 

1. Pertumbuhan ekonomi : menggunakan data PDRB Kabupaten 

Morowali atas dasar harga konstan 2000. Data yang digunakan 

adalah data tahun 2010 s/d 2014 yang dinyatakan dalam juta rupiah. 
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2. PMA : menggunakan data nilai Penanaman Modal Asing yang 

dinyatakan dalam juta rupiah. 

3. PMDN : menggunakan data nilai Penanaman Modal Dalam Negeri 

yang dinyatakan dalam juta rupiah. 

4. Pengeluaran pemerintah : menggunakan data realisasi total belanja 

daerah Kabupaten Morowali yang dinyatakan dalam juta rupiah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan 

data dari instansi (lembaga) atau sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya 

data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif 

regresi berganda. 

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

1. Dokumentasi  

 Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan data-data yang ada seperti data PDRB, PMA, PMDN, 

dan pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari BPS dan Badan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Morowali. 

2. Studi Pustaka 

 Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan 

topik yang sedang diteliti untuk memperoleh data teoritis yang akan 

dilakukan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Menurut Kuncoro (2013:191) analisis data merupakan tahapan yang kritis 

dalam proses penelitian bisnis dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah 

menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, setiap 

tahapan analisis data harus dimulai dengan tahap pra-analisis yang mencakup 

klasifikasi, penyuntingan (editing), dan pemberian kode terhadap data. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau 

hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier 

berganda. Analisis deskriptif memiliki arti yang sulit didefinisikan, karena 

menyangkut berbagai macam aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisisnya 

adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga 

hasilnya dapat ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Kuncoro, 2013:197).  

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel penanaman 

modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan jumlah 

pengeluaran pemerintah (EXPD) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistika yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen yang 

bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Teknik estimasi variabel dependen 

yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu mengestimasi garis 

regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap 

observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2005). 
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1. Model Persamaan 

Persamaan matematis untuk model regresi log linier yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                   

                                         

Dimana : 

e  = Error term 

β0  =Intersep 

β1  = koefisien investasi asing (PMA) 

β2  = koefisien investasi dalam negeri (PMDN) 

β3  = koefisien pengeluaran pemerintah daerah (EXPD) 

2. Pengujian Hasil Persamaan Regresi 

 Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila 

nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). 

Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah dimana H0 diterima. Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria 

ketetapan (godness of fit): (i) koefisien determinasi (ii) uji statistik F, dan (iii) 

uji statistik t,. 

a. Koefisien Determinasi 

 Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Formula menghitung koefisien determinasi adalah : 

    R2 = ( TSS – SSE ) / TSS = SSR / TSS 
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 Keterangan: 

 TSS = total jumlah kuadrat 

SSE = jumlah pangkat error 

SSR = jumlah pangkat karena regresi 

 Persamaan tersebut menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat 

(TSS) yang dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, 

formulasi model yang keliru, dan kesalahan eksperimental (Mendenhall 

et al dalam Kuncoro, 2013:246) 

 Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

b. Uji signifikan simultan (Uji statistik F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak 

diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, 

atau: 

    H0 : b1 = b2 = ... = bk = 0 
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Artinya, apakah suatu variabel independenbukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya 

(Ha), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 

    Ha : b1 ≠ b2 ≠ ... ≠ bk ≠ 0 

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:245) 

c. Uji signifikansi individual (Uji statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah 

suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau : 

     H0 : bi = 0 

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatif 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. 

     Ha : bi ≠ 0 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Kuncoro, 2013:244). 

3. Pengujian Model Dengan Asumsi Klasik 

 Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada 

persamaan struktural yang meliputi: 
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a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan 

melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan 

distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji 

statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari 

residual. 

b. Uji Multikolinearitas 

  Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu 

model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi 

hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau 

semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan 

kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap 

variabel yang dijelaskan. Terjadinya multikolinieritas yang rawan 

pada model regresi bisa didektesi keberadaannya bila R2 dari 

auxilary regression melebihi R2 regresi keseluruhan antara variabel 

tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu 

jika nilai varian inflation factor (VIF) lebih besar dari 10 maka 

variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. 

  Jika suatu persamaan mengalami kondisi ketidakbebasan 

secara linier (dimana terdapat suatu baris/kolom yang merupakan 
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kombinasi linier baris/kolom yang lain) maka sistem persamaan 

tersebut tidak akan memiliki solusi. Hal ini terjadi jika variabel 

bebas yang ada pada model mengalami multikolinieritas sempurna. 

Sedangkan jika multikolinieritas adalah tidak sempurna, maka 

kesulitan yang terjadi adalah kesulitan dalam inferensi karena 

standar error yang bersifat Variabel (Ariefianto, 2012:52). 

c. Uji Heteroskedasitas 

  Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan 

varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian 

dari variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai meningkatnya varian 

dari variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi adalah tidak sama. 

Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data cross section dari 

pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang 

menggunakan data rata-rata. Untuk mendektesi keberadaan 

heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, 

dimana apabila nilai probabilitas (p value) observasi R2 lebih besar 

dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan α = 

5 %), maka residual digolongkan homoskedasitas. 

  Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan 

Ordinary Least Square (OLS) adalah varians residual yang konstan. 

Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau 

lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual 
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disebut homokedastis. Jika tidak, disebut heterokedastis (Ariefianto, 

2012:37). 

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data 

time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. 

Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu 

secara kronologis. Maka dari itu, besar kemunginan akan terjadi 

interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau 

interval antara dua  observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) 

dimana apabila probabilitas f hitung > α (5 %), maka bebas dari 

autokorelasi. 

Pendeteksian ada atau tidak adanya autokorelasi dapat juga 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu dengan 

cara membandingkan antara nilai Durbin Watson statistik dengan 

nilai Durbin Watson hitung. Dengan kriteria pengujian : 

- Jika d < dL atau d > 4-dL maka Ho ditolak

- Jika dU < d < 4-dU maka gagal tolak Ho

- Jika dL < d< dU atau 4-dU< d< 4-dL maka inconclusive

Korelasi (-) 
Inconclusive Inconclusive 

Menerima Ho 

Tidak Terdapat 

Autokorelasi 

Korelasi (+) 

𝑑𝐿 𝑑𝑈 4 − 𝑑𝑈 4 − 𝑑𝐿2 
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  Jika kita memiliki model regresi yang mengalami 

autokorelasi, maka estimator OLS yang diperoleh adalah tetap tidak 

bias, konsisten dan secara asimtotik akan terdistribusi dengan 

normal. Namun demikian ia menjadi tidak Best Linier Unbiased 

Estimato (BLUE) karena varians residual regresi adalah tidak 

minimum pada estimator kelas linier (Ariefianto, 2012:28). 




