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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Tulungagung karena daerah 

tersebut memiliki sumber daya yang melimpah namun Kabupaten Tulungagung 

cenderung masih belum mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. 

Sumber daya yang dimiliki Kabupaten memiliki sumber daya alam dan sumber 

daya manusia. Dari segi sumber daya alam, Kabupaten Tulungagung 

memerlukan bantuan investor baik dari pihak dalam maupun pihak luar untuk 

mengembangkan sumber daya alam yang dimilikinya. Dari segi sumber daya 

manusia perlu dilakukan analisis agar sumber daya pada Kabupaten 

Tulungagung yang melimpah ini dapat dimaksimalkan agar kesejahteraan 

masyarakat semakin meningkat. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang 

sifatnya memberikan gambaran sistematis secara umum berdasarkan data atau 

angka yang ada kemudian dianalisis dan diinterprestasikan dalam bentuk uraian. 

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya atau 

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Dengan 

cara mengamati subyek penelitian yang telah dipilih kemudian menganalisis 

serta menyimpulkan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data menurut sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan 

jenis data dalam kurun waktu tertentu (time series) yang diperoleh dari kantor 

Badan Pusat Statistik (BPS) cabang Tulungagung. Data yang digunakan berupa 

dokumen yang telah dipublikasi yakni Produk Domestik Regional 

Bruto(PDRB), Investasi, dan Jumlah Penduduk. Kurun waktu yang digunakan 

dalam penelitian terhitung mulai tahun 2000-2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi dengan mengumpulkan informasi dengan mencatat data-data yang 

telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi terkait dari Badan Pusat 

Statistik(BPS). 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. PDRB  

PDRB adalah nilai tambah dari porduk barang maupun jasa yang 

dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. Adapun satuan yang 

digunakan dalam variabel PDRB adalah satuan rupiah (Rp). 

2. Investasi 

Investasi (X1) adalah sumber dana yang berasal dari dalam maupun luar 

daerah. Adapun satuan yang digunakan dalam variabel Investasi adalah 

Rupiah  (Rp). 
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3. Jumlah Penduduk 

Jumlah Penduduk (X2) adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam suatu 

wilayah dalam periode tertentu. Adapun satuan yang digunakan dalam 

variabel ini adalah orang. 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analis regresi 

berganda. 

1. Uji Statistik 

Uji statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel depeden. Persamaan regresi dapat diuji dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

                     

Dimana: 

   : Produk Domestik Regional Bruto 

   : Konstanta 

      : Investasi 

      : Jumlah Penduduk 

   : Error 
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a. Uji Simultan (Uji Statistik-F) 

Menurut Gujarati dan Sumarno (1978), uji F merupakan salah 

satu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. 

Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus. 

       
        

            
 ..........................................................  (3.1) 

Dimana : 

     = Koefisien determinasi 

 k  = jumlah variabel independen 

n  = jumlah sampel  

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut. 

Ho:  Variabel-variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen 

H1: Minimal satu diantara variabel-variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen 

Dengan membandingkan nilai dari probabilitas F-statistik dan 

nilai probabilitas α=5%. Sehingga kriteria dari pengujian ini adalah 

Ho ditolak jika nilai probabilitas F-statistik < α=5%, yang berarti 

bahwa minimal satu di antara variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen. 
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b. Uji Parsial (Uji Statistik-t) 

Menurut Gujarati dan Sumarno (1978), pengujian ini dilakukan 

untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara 

individu terhadap dependen, dengan menganggap variabel 

independen lainnya konstan. Untuk nilai t hitung dapat diperoleh 

dengan rumus. 

      
      

   
 ......................................................................  (3.2) 

Dimana: 

bi = koefisien variabel independen ke i 

b  = nilai hipotesis nol 

sbi= simpangan baku dari variabel independen 

hipotesis yang digunakn dalam uji t statistik adalah sebagai 

berikut. 

H0 : Variabel indpenden tidak mempengaruhi variabel dependen 

H1 : Variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

Dengan membandingkan nilai dari probabilitas t-statistik dan 

nilai probabilitas α =5% atau 0,05. Sehingga kriteria dari pengujian 

ini adalah Ho di tolak jika nilai probabilitas t-statistik <α =5%, yang 

berarti bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel 

dependen. 
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c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Gujarati dan Sumarno (1978), koefisien determinasi 

pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model dalam 

menerangkan variabel terikat. Dapat dikatakan pula untuk 

mengetahui sebaik mana garis regresi. Untuk nilai koefisien 

determinasi dapat diperoleh dengan rumus. 

   
∑(    )

 

∑      
  

   

   
 ............................................................  (3.3) 

Dimana ESS (Explained Sum of Square) bisa disebut sebagai 

jumlah kuadrat yang dijelaskan dan TTS (Total Sum of Square) bisa 

disebut jumlah total kuadrat. Batasnya adalah 0 ≤     ≤1. Suatu R
2
 

sebesar 1 maka memiliki kecocokan sempurna, sedangkan sempurna, 

sedangkan R
2
 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antar 

variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian pelanggaran asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui 

tentang adanya penyimpangan asumsi klasik yang sebagai syarat untuk 

memenuhi persyaratan model estimasi Ordinary Least Square (OLS). Uji 

asumsi klasik antara lain yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah 

model yang diuji memiliki distribusi data yang normal atau memiliki 
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model yang baik. Dalam pengujian ini menggunakan Uji Jarque-Bera 

dengan statistik uji yaitu: 

 ̂ 

  ̂ 

  ...........................................................................  (3.4) 

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah salah satu keadaan dimana terdapat 

korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. 

Multikolinieritas menunjukan adanya keberadaan dari hubungan linier 

yang sempurna atau tepat diantara sebagian atau seluruh variabel 

penjelas dalam sebuah model regresi. Untuk regresi variabel   yang 

melibatkan variabel penjelas             (di mana X1=1 untuk 

semua observasi mengikutkan faktor intersep), dikatakan terdapat 

hubungan liniear yang tepat jika kondisi tersebut dipenuhi: 

  ...............................  (3.5) 

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

faktor pengganggu mempunyai variasi yang sama atau tidak. 

Pengujian Heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui jarak atau pesebaran varians terhadap garis regresi yaitu 

sebagai berikut: 

 ............................................................................  (3.6) 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi 

berseri antar kesalahan pengganggu pada periode saat ini dan 

sebelumnya dalam suatu regresi linier. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama 

lain. Masalah autokorelasi timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Menurut Gujarati & Porter (2012),salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada model dinamis yaitu 

dengan cara Durbin h Test atau statistik h dengan formulasi sebagai 

berikut: 

   ̂√
 

   [       ]
 .................................................................  (3.7) 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : tidak terdapat autokorelasi dalam model autoregressive 

H1 : terdapat autokorelasi dalam model autoregressive 

Dengan derajat integrasi α=5% dan kriteria pengujian 

Ho ditolak dan H1 diterima jika        <       

H1 diterima dan Ho ditolak jika                

 


