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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kabupaten Sumbawa besar dan dilakukan

di BPS (Badan Pusat Statistik) Kabuapaten Sumbawa besar.

B. Jenis Penelitian

Secara umum dari segi pendekatan yang digunakan dalam suatu 

penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu: pendekatan kuantitatif dan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, 

pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode 

kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antarvariabel yang diteliti. 

C. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk 

mengumpulkan data dengan prosedur yang standar dengan menggunakan 

dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

skunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang kitabutuhkan (Bungin,2010:122). 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi yaitu mengenai investasi, inflasi, PAD, pengeluaran 

pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa 

besar tahun 2006-2014. 

Metode analisis data 

a. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi lenier berganda merupakan pengembangan dari 

regresi liner sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel 

indivenden. Analisis regresi liner berganda digunakan untuk 

melihat pengaruh variabel indivenden (x) terhadap variabel 

dipendent (Y) (Stanislaus:243). 

Y= a + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Y : Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Sumbawa besar. 

X1 : Investasi daearah kabupate Sumbawa besar. 

X2 : Inflasi 

X3 : Pendapatan Asli Daerah Sumbawa besar 

X4 : Pengeluaran Pemerintah daerah  Sumbawa besar. 

b. Uji Deskriptif 

Uji deskriptif adalah berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

(sugiono 2009:29). Uji deskriptif juga memberikan gambaran suatu 
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data yang dilihat dari mean, standart deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan  skewness (imam Ghozali, 

2009:19). 

c. Uji Asumsi klasik 

Pengujiaan penyimpangan asumsi klasik dilakukan terlebih 

dahulu sebelum dilakukan pengujian terhadap hepotesis penelitian. 

Pengujian ini dimaksutkan untuk mengetahui apakah model yang 

diajukan dalam penelitian ini dinyatakan bebas atau lolos dari 

penyimpangan asumsi klasik. 

Pengujian penyimpangan asumsi klasik yang dilakukan 

adalah: uji mulktikolineritas, ujinormalitas, uji autokolerasi, dan uji 

heteroskedastisitas masing-masing pengujian penyimpangan 

asumsi klasik adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variable 

penggangu atau residual memilki distribusi normal. Sebagai dasar 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model 

rgresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Ada 

dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model 

regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) dan 

analisis statistik (analisis = Z skor skewnwss dan kurtosis) one 

sampel Kolmogorov-Smirnov test. 
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2) Uji Multikolineritas 

Multikolineritas muncul jika terdapat hubungan yang 

sempurna atau pasti diantara beberapa variabel atau semua 

variabel idependen dalam model. Pada kasus multikolineritas 

yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh 

murni dari variabel indeooenden dalam model. Terdapat beberapa 

metode untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas. Untuk 

mendeteksi multikolinearitas digunakan pengukuran terhadap 

nilai VIF (Variabael Inflation Factor) dan nilai Tolerance. 

3) Uji Autokerelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian 

obervasi yang diurutkan menurut waktu seperti data deret waktu 

atau ruang seperti data cros section. Untuk mengetahui 

autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Adannya 

autokorelasi dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan 

beberapa cara antara lain metode grafik dan uji Durbin-Watson. 

Langkah-langkah uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

a) Regeresi model lengkap untuk nilai residual 

b) Hitung d (Durbin-Watson Statistik) dengan rumus: 

d = 
∑(𝑒𝑛−𝑒

𝑛−1)2

∑ 𝑒2𝑛
 

c) Hasil rumus tersebut yaitu nilai (d) kemudian dibandingkan 

dengan nilai (d)tabel Durbin-Watson.pada tabel (d) tersebut 

terdapat dua nilai yaitu nilai batas atas (du)dan nilai batas bawah 
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(dl) untuk berbagai nilai n dan k .untuk autokorelasi positif 

(0<p<1),hipotesis nol (ho)diterima jika d >, sebaliknya ho 

ditolak jika d <dl.untuk autokorelasi negatif,hipotesis 

nol(ho)diterima jika (4-d)>du, sebaliknya HO ditolak jika (4-

d)<dl. 

4.  Uji Heteroskedastis 

Dalam regresi linear berganda salah satu yang harus di 

penuhi agar taksiran parmeter dalam model tersebut bersifat BLUE 

(Best, Linear, Unbiased, and Estimator) adalah var (ui) =o2 

mempunyai variasi yang sama. Pada kasus-kasus tertentu terjadi 

variasi ui tidak konstan atau variabel berubah-ubah. Untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan pengujian dengan 

metode grafik. 

Dengan pengujian ini dapat dideteksi apakah kesalahan 

pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang 

konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan metode 

grafik, hasilnya dapat menunjukkan ada tidaknya pola-pola tertentu 

yang terbentuk seperti bergelombang, melebar kemudian 

menyempit serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

(nol) pada sumbu Y. 
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D. Pengujian statistik 

1) Uji Koefesien Regresi Parsial (Uji t) 

Asumsi penggunaan uji t (t-test) adalah apabila signifikan t hitung 

lebih besar daripada t tabel, maka dinyatakan signifikan yang berarti 

secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan 

sebalikanya apabila t lebih besar dari 5% atau thitung < t tabel, maka 

secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Adapun langkah-langkah dalam uji t yaitu sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

Ho : ß1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial dari 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

H1 : ß2 ≠  0, artinya terdapat pengaruh secara parsial dari variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

b. Menetukan tingkat signifikan 

Untuk menentukan tingkat signifikan (level of signifikan) di 

tentukan dengan besaran α= 5% dan degree of freedom (df) sebesar 

(n-k-1) dimana k merupakan jumlah dari variabel independen. 

c. Menghitung 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

(Suharyadi dan Purwanto 2004:523). 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏

𝑠𝑏
 

d. Membandingkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Untuk menentukan Ho diterima atau Ho ditolak yaitu : 
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Bila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti Ho diterima dan H1 ditolak 

Bila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti H1 diterima dan Ho ditolak 

2) Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Menurut Sugiyono (2011:86) uji F digunakan untuk 

mengetahui pangeruh secara bersama-sama variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji F juga dapat dilakukan dengan cara 

melihat nilai signifikansi F dengan level of significance (a) = dimana : 

1. Signifikansi F > 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak 

2. Signifikansi F < 0.05 maka hipotesis alternatif (Ha) diterima 

Perhitungan Uji F ini dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Defininisi operasional variabel penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. X1: Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara 

umum dan terus menerus dengan menggunakan dasar angka tahun 

berjalan. 

2. X2: Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam 

modal daerah atau perusahaan untuk barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan roduksi untuk menambah kemampuan pruduksi barang 

dan jasa untuk meningkatkan perekonomian. 

3. X3: Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang 
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dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

yaitu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. 

4. X4: Pengeluaran pemerintah daerah dalah pengeluaran Daerah adalah 

uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah 

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran daerah. Dalam hal ini yaitu mengenai 

belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah 

5. Y: Pertumbuhan ekonomi (y) adalah proses kenaikan output barang 

dan jasa perkapita dalam jangka panjang. 

a. Variable dependen : konsekuensi atau akibat yang pradugaan yang 

bervariasi mengikuti  perubahan atas variable bebas. 

b. Variable independen : sebab yang di pandang sebagai sebab 

kemunculan variable terikat yang di duga sebagai akibatnya. 


