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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Jawa Timur. Lokasi 

penelitian ditentukan secara purposive yaitu pengambilan lokasi berdasarkan 

kesengajaan, karena jawa timur merupakan sentra produksi cabai rawit di Indonesia 

dengan kontribusi sebesar 31,88% pada tahun 2013, penelitian dilakukan pada 

bulan agustus-september 2018.. 

3.2 Jenis Penelitian dan Jenis Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah explanatory research. 

Menurut(Ibrahim, 1996), tipe penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menyoroti hubungan antar variabel penelitian dan menguji hipotesis yang 

sudah dirumuskan sebelumnya, fokus dalam penelitian ini adalah menganalisa 

hubungan antar variabel yang diteliti . Alat analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan program Statistical Product and Service 

(SPSS). 

3.2.2 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, sehingga peneliti menjadi orang kedua 

atau ketiga dari pengumpul data tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data permintaan cabai rawit, data perkembangan harga cabai 



24 
 

 
 

rawit, data perkembangan harga bawang merah, data perkembangan tomat, data 

jumlah penduduk dan data pendukung lainnya.  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian provinsi Jawa Timur. 

3.3 Metode Analisis Data 

1. Analisis Trend 

Analisis trend menggunakan metode kuadrat terkecil. Model ini digunakan untuk 

mengetahui trend dari permintaan cabai rawit di Provinsi Jawa Timur dan fungsi 

dari analisis trend permintaan cabai rawit adalah: 

Y = a + bX 

a = ∑Y/N 

b = ∑XY/∑X2 

Keterangan:  Y = Permintaan Cabai Rawit 

  a   = Intercept/konstanta (nilai Y apabila X=0 ) 

    b  = Perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan satu 

         unit variabel X 

    X = Periode waktu 
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2. Model Regresi 

Untuk merumuskan hubungan antara permintaan cabai rawit dengan faktor-

faktor yang diduga mempengaruhi permintaan menggunakan model regresi 

berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + b4X4 +e 

Keterangan: 

        Y   = Permintaan cabai rawit (Kg) 

         a   = Konstanta 

         b   = Koefisien regresi 

        X1 = Harga cabai rawit (Rp/Kg) 

        X2 = Harga bawang merah (Rp/Kg) 

        X3 = Harga tomat (Rp/Kg) 

        X6 = Jumlah penduduk (Jiwa) 

        e    = error 

3. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi klasik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least squere 

(OLS). Pengujian asumsi digunakan untuk mengetahui apakah hasil perkiraan 

regresi yang dilakukan bebas dari adanya gejala heteroskedatisitas, 

multikolinearritas, dan autokorelasi. Model regresi bisa dijadikan alat perkiraan jika 
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memenuhi perstaratan BLUE (best linear unbiased estimator) yaitu adalah tidak 

terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedatisitas, dan tidak terjadi 

autokorelasi. Oleh sebab itu pengujian asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah: 

a. Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Menurut Imam Ghozali dalam (Fajriasari, 2013) multikolinearitas 

adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dapat 

dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel independen lainnya. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

R2, F hitung serta T hitung tinggi sedangkan nilai t hitung banyak yang 

tidak signifikan. 

b. Tidak Terjadi Heroskedastisitas 

Heteroskedatisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai 

varians yang sama untuk semua observasi, terjadinya heteroskedatisitas 

menyebabkan penafsiran OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Pada 

penelitian ini menggunakan Uji Glesjer.(Sugiyanto, 1994) 

 

c. Tidak Terjadi Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode 

t-1 sebelumnya. Masalah ini muncul akibat dari residual tidak bebas dari 
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satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan 

Uji Durbin-Watson (DW test) 

4. Kriteria Statistik 

a. Uji R2 adjusted (R2) 

Suatu koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan besar sumbangan dari  variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y), dengan kata lain koefisien determinasi 

menunjukkan corak naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh 

linear X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis 

regresi yang relevan secara sempurna, dalam hal ini corak naik turunnya 

Y seluruhnya disebabkan oleh X.(Sugiarto, 1992) 

b. Uji t 

Menurut (Sugiyanto, 1994) Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikasi 

dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap veriabel 

dependent, dengan menganggap variabel independent lainnya konstan. 

Dalam uji t ini  digunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : bi = b 

H1 : bi ≠ b 

Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-I adalah nilai 

parameter hipotesis biasanya nilai b dianggap = 0. Artinya tidak ada 

pengaruh variabel Xi terhadap Y, bila nilai t hitung > t tabel maka pada 

tingkat kepercayaan tertentu, H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel 
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independen yang diuji berpengaruh secara nyata terhadap dependent, 

nilai t hitung diperoleh dengan rumus: 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(𝑏𝑖 − b)

𝑆𝑏𝑖
 

Dimana: 

bi     = koefisien variabel indepnden ke-i 

b      = nilai hipotesis nol 

Sbi  = simpangan baku dari veriabel independen ke-i 

c. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen secara keseluruhan untuk pengujian F ini, 

digunakan hipotesis sebagai berikut: 

   H0 : b1 = b2 =… = bk = 0 (tidak ada pengaruh) 

H1 : bi ≠ 0 (tidak ada pengaruh) unutk i = 1….K 

Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai F hitung dengan F 

table. Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak, yaitu berarti variabel 

dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai 

F hitung dapat diperoleh dengan rumus: 

𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
R2/(k − 2)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘)
 

 

Dimana: 

R2 = koefisien determinasi 

K  = jumlah variabel independent 

N = jumlah sampel (Sugiyanto, 1994) 

 


