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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif 

bertujuan untuk memperoleh deskriptif data yang mampu menggambarkan 

komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti dan data penelitian yang 

digunakan berupa angka-angka yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.  

B. Definisi Operasional 

Definisi dari operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen). Variabel Dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi tahun 2011 – 2016 

yang berupa data bulanan dalam persen (%). 

2. Variabel Independen 

Variabel bebas (independen) adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah harga bawang merah dan cabe rawit 

yang akan dijelaskan di bawah ini: 

a) Harga bawang merah 

Data yang digunakan adalah data harga bawang merah yang 

berupa data rata – rata harga setiap bulan dari bulan Agustus tahun 

2011 – bulan Desember 2016 
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b) Harga cabe rawit 

Data yang digunakan adalah data harga cabe rawit yang berupa 

data rata – rata harga setiap bulan dari bulan Agustus tahun 2011 – 

bulan Desember 2016. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

harga komoditas bawang merah dan cabe rawit yang diperoleh dari Sistem 

Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok,  Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur (SISKAPERBAPO) dan BPS Kota 

Malang dengan data Inflasi tahun 2011 – 2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah dengan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-

data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Analisisis Data 

Partial Adjustment Model (PAM) 

Dari setiap kebijakan ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi 

sasaran yang diharapkan, akan tetapi dibutuhakan suatu tenggang waktu 

atau kelambanan (lag). Sehingga secara sistematis dasar model 

ekonometrika dalam penelitian ini yaitu: 

  
                   ...............................................  (1) 
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Dengan definisi operasional sebagai berikut: 

  
  = Inflasi yang diharapkan 

   = Intersep 

    = Koefisien regresi parsial 

   = Harga bawang merah 

   = Harga Cabe Rawit 

   = Variabel gangguan 

Karena    yang diinginkan tidak dapat diamati secara langsung, maka 

hipotesis penyesuaian parsial sebagai berikut: 

            
         .....................................................  (2) 

Menurut Gujarati & Porter (2012), dimana  , sehingga      , 

diketahui sebagai koefisien penyesuaian (coefficient of adjustment) dan 

dimana         = perubahan aktual dan   
       = perubahan yang 

diinginkan. Persamaan tersebut mengemukakan bahwa perubahan aktual 

dari periode waktu tertentu merupakan suatu fraksi t dari perubahan yang 

diinginkan untuk periode tersebut. Jika    , berarti tidak ada perubahan 

aktual nilai Y aktual pada t sama seperti yang diobservasi pada periode 

sebelumnya. Biasanya,   diekspektasikan berada antara kondisi-kondisi 

yang tersebut karena terdapat kemungkinan tidak selesainya penyesuaian 

pada persediaan nilai Y yang diharapkan. 

Jika persamaan (1) dan (2) disubtitusikan maka akan diperoleh 

persamaan baru sebagai berikut: 
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  ............... (3) 

  ....................... (3.a) 

Jika       ,       ,   ,   maka 

dapat ditulis persamaan sebagai berikut: 

  ................................... (4) 

 = elastisitas inflasi terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek 

 = elastisitas inflasi terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang 

Dimana: 

Y = Inflasi 

= Intersep 

 = Koefisien regresi parsial 

= Harga Bawang merah 

= Harga Cabe rawit 

= Inflasi sebelumnya 

F. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah 

bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Autokorelasi ini umumnya terjadi pada 
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data time series. Konsenkuensi dari adanya autokorelasi ialah bahwa 

penaksiran tidak efisien dan uji t serta uji F yang biasa valid walaupun 

hasil estimasi tidak bias. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau 

disebut homoskedastisitas. 

3. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan Jarque-

Bera test dimana jika hasil Jarque-Bera test lebih besar dari nilai chi ⍺ = 5 

persen, maka tidak berdistribusi normal, jika hasil Jarque-Bera test 

lebih kecil dari nilai chi ⍺ = 5 persen maka error term berdistribusi 

normal. 

4. Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikoliniearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel – variabel bebas dalam suatu model regresi. 

Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel – variabel bebasnya, maka 

hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 

terganggu.  

 


