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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersumber dari 

data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2001 sampai dengan tahun 2011, data yang diteliti meliputi data produk 

domestik regional bruto (PDRB), pengangguran, dan penyaluran dana kredit 

PT. Pegadaian (PERSERO) . Jenis data yang digunakan adalah data runtut 

waktu (time series) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu 

pada suatu variabel tertentu. Data time series dalam penelitian ini 

menggunakan periode tahun 2001-2011.   

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan pendekatan penelitian kuantitatif 

maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi jawa timur. 

C. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan data runtut waktu (time series). Menurut Kuncoro 

(2007:24), data runtut waktu digunakan untuk melihat pengaruh dalam 

rentang waktu tertentu. Uji statistik linier berganda digunakan untuk
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menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih atau dua variabel melalui 

metode regresi. Dimana regresi liniear berganda yaitu regresi liniear yang 

melibatkan lebih atau dua variabel, yaitu satu variabel terikat (Y) dan lebih 

dari dua variabel bebas (X1, X2,....Xn). uji analisis ini digunakan untuk 

menganalisa hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini produk 

domestik regional bruto (PDRB) (X1) dan Pengangguran (X2) terhadap 

variabel terikatnya dalam hal ini penyaluran dana kredit (Y) dengan rumus 

model sebagai berikut : 

LogY = α + Logβ1X1 + β2X2 + µ 

Keterangan : 

Y = penyaluran dana kredit 

α = konstanta 

β = koefisien  

X1 = produk domestik regional bruto (PDRB) 

X2 = pengangguran 

µ = error term 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Kesesuaian (F) 

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai-

nilai variabel bebas secara bersama-sama yang mempengaruhi variabel 

terikat. Kriteria pengujiannya apabila nilai Fhitung < Ftabel maka hipotesis 

diterima. Artinya seluruh variabel bebas yang digunakan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Apabila Fhitung 
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> Ftabel maka hipotesis ditolak. Artinya seluruh variabel bebas 

beprengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengn taraf signifikan 

tertentu.    

b. Uji Parsial (T) 

Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. Artinya untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel bebas dapat dijelaskan pengaruh yang terjadi 

terhadap variabel teriikat secara nyata. 

Untuk mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara individu dapat dilihat hipotesis berikut :  

H0 : βi = 0  tidak berpengaruh 

H0 : βi > 0  berpengaruh positif 

H0 : βi < 0  berpengaruh negatif 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) (X1) dan Pengangguran (X2) berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu penyaluran dana kredit 

(Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi (R2). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
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Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data 

normal atau mendekati normal.  

Sampel yang digunakan untuk analisis haruslah berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal dengan tingkat signifikan α = 5% 

(0,05), jika signifikan < 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan tidak 

normal. Sebaliknya jika signifikan > 0,05 maka distribusi data dapat 

dikatakan normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). 

Model; regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

adanya hubungan yang sempurna atau mendeteksi sempurna (koefisien 

korelasi hasilnya tinggi) bahkan satu diantara beberapa atau senua 

variabel independen yang menjelaskan model regresi.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah korelasi antara 

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

adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara 

variabel terikat, jika tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan 

data observasi sebelumnya. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik 

yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi 

heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan 

tidak valid sebagai alat peramalan.  

Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan model regresi liniar sederhana tidak efisien dan akurat, 

juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum 

dalam mengestimasi parameter (koefisien) regresi akan terganggu. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Untuk memudahkan dan menghindari dari kesalahan dalam 

mengartikan maka peneliti akan memberikan beberapa definisi dari masing-

masing objek yang diteliti, sehingga yang diteliti mudah dipahami oleh 

pembaca, maka objek ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Y) 

Penyaluran dana kredit (Y) pada PT. Pegadaian merupakan 

jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat oleh PT. Prgadaian di 

provinsi jawa timur pada tahun periode 2001-2011 dan diukur dalam 

miliar rupiah. 
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2. Variabel Independen (X) 

Variabel ini merupakan variabel bebas atau variabel independen, 

dimana dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu produk 

domestik regional bruto (PDRB) dan pengangguran.  

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah 

dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 

daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. produk 

domestik regional bruto (PDRB) dihitung atas dasar harga konstan 

tahun 2000 ( dalam juta rupiah).      

b. Pengangguran  

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, 

sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu 

atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan 

kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan 

kerja yang ada dan yang mampu menyerapnya. Pengangguran yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan angka pengangguran terbuka 

di provinsi jawa timur yang diukur dalam persen. 

 


