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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kota Pasuruan Jawa 

Timur. Pertimbangan yang dilakukan dalam penentuan lokasi yaitu di Kota 

Pasuruan laju pertumbuhan ekonominmya semakin tahun mengalami 

peningkatan namun pada tahun 2009 dan 2014 pertumbuhan ekonomi Kota 

Pasuruan mengalami penurunan serta Kota Pasuruan memiliki banyak  

potensi-potensi di daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Kota Pasuruan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dimana penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2003:14). 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Belanja Modal (X1) adalah pengeluaran Kota Pasuruan yang 

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah 

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. 



27 
 

2. Aset Daerah (X2) adalah kekayaan daerah adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah atau aset Daerah 

yang dimaksudkan adalah semua jumlah aset daerah di Kota 

Pasuruan. 

3. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah proses kenaikan output perkapita 

dalam jangka panjang. Yang dalam penelitian ini yaitu output dari 

berbagai sektor PDRB Kota Pasuruan. 

D. Jenis dan Sumber data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data tersebut berupa data yang berkaitan dengan indikator-indikator 

ekonomi daerah dan data kependudukan Kota Pasurusn guna menguji 

sampai sejauh mana model tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh variabel bebas (penjelas) terhadap variabel terikat (yang 

dijelaskan).  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat berperan penting dalam 

kebenaran ilmiah suatu penelitian, metode penelitian juga diperlukan untuk 

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumentasi yang 

digunakan adalah : 
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a. Field Research 

Melakukan penelitian ke instansi-instansi terkait yang menyediakan 

data-data sekunder yang diperlukan sebagai bahan referensi. Data 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintahan Kota Pasuruan, berupa data mengenai Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005-2015. 

2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, berupa data Pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2005-2015. 

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pasuruan, 

berupa data mengenai aset daerah Tahun 2005-2015. 

F. Pengujian Instrumen Pengumpulan Data 

1. Statistik Deskriptif 

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil 

dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel 

yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah Belanja Modal, Aset Daerah dan Pertumbuhan 

Ekonomi. 

2. Uji Asumsi Klasik  

Santoso (2010:358) menyatakan “sebuah model regresi akan 

digunakan untuk melakukan estimasi atau prediksi; model yang baik 

adalah model dengan kesalahan estimasi atau prediksi seminimal 

mungkin”. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya 
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memenuhi beberapa asumsi, yang biasanya disebut dengan asumsi 

klasik. Berikut adalah beberapa model uji asumsi kalsik : 

a. Uji Normalitas 

Priyanto (2010: 54) menyatakan uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. 

Penggunaan model regresi untuk prediksi akan menghasilkan kesalahan 

(disebut residu), yakni selisih antara data aktual dengan data hasil 

peramalan. Residu yang seharusnya berdistribusi normal. Untuk 

melihat uji normalitas, peneliti menggunakan uji Kolmogriv – Smirnov. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Priyanto (2010: 67) menyatakan heteroskedatisitas adalah 

keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada 

model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya 

masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas ada beberapa metode, antara lain dengan cara uji 

Spearman’s, uji park, uji glejser, dan dengan melihat pola titik-titik 

pada scattesplots regresi. Dari beberapa metode yang ada tersebut, 

penelitian ini menggunakan metode glejser regresi. 

c. Uji multikolinearitas  

Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel 

independen harus terbebas dari multikolinieritas. Hal ini dilakukan 

untuk dapat mengetahui apakah ada kemiripan antara variabel bebas 

satu dengan yang lain dalam satu model karena hal itu akan 
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menyebabkan kolerasinya yang sangat kuat antara variabel bebas satu 

dengan yang lain. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolienaritas antar variabel dengan melihat inflating factor (VIF) 

dan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya, jika 

VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. 

d. Uji autokorelasi  

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi regresi dimana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan variabel itu sendiri, artinya 

bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai itu 

sendiri baik nilai variabel sebelumnya atau nilai sesudah periode 

sesudahnya. Dasar penilaian autokorelasi berdasarkan Durbin-Watson 

(D-W) sebagai berikut: 

a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan 

(4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak 

ada autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti 

ada autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi 

negatif. 
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d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

ada DW terletak antara (4-du) dan (40dl), maka hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

 

Gambar 4.1 

Dasar Penilaian Autokorelasi Berdasarkan Durbin-

Watson 

 

Sumber: Gujarati (2006) 

G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden terkumpul. Teknik analisis data 

digunakan untuk menjawab perumusan masalah, dalam penelitian ini teknik 

analisa data yang digunakan adalah: 

1. Regresi Linier Berganda 

Dengan melakukan analisa data maka dapat memberikan solusi 

dalam pemecahan masalah dari suatu penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda yang 

mana memiliki persamaan:  
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Y =  a+ ß1X1 + ß2X2 + µ 

Dimana:  

Y = Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan 

a = Konstanta  

X1 = Belanja Modal 

X2 = Aset Daerah 

µ = Standart error/sesatan 

Namun dikarenakan adanya perbedaan satuan hitung masing-

masing variabel independen, maka analisa regresi dalam penelitian ini 

menggunakan model persamaan regresi yang telah ditransformasikan ke 

dalam bentuk Ln , sehingga persamaannya adalah sebagai berikut: 

 Log Y= β0+β1LogX1+β2LogX2+ µ 

Apabila variabel-variabel dalam model tersebut di definisikan 

kembali, maka akan diperoleh model sebagai berikut: 

 Y* = β0+β1X1*+β2X2*+ µ 

a. Menurut Ghozali (2011) untuk mengetahui besar kontribusi variabel 

bebas Belanja Modal (X1), Aset Daerah (X2) terhadap variabel terikat 

(pertumbuhan ekonomi) digunakan nilai R² (R-square). Koefisien 

determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh dan 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R² akan naik 

apabila ada pertambahan variabel tidak peduli variabel itu 

berpengaruh atau tidak. Dalam analisa regresi, dianjurkan untuk 
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menggunakan Adjusted R² karena nilai Adjusted R² dapat naik atau 

turun apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model. 

b. Selain koefisien determinasi juga didapat adjusted R² yang 

menunjukan besarnya hubungan antara variabebl bebas yaitu belanja 

modal, dana alokasi umum dan aset daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Keeratan Hubungan 

0,00 < r < 0,0199 Sangat Rendah 

0,20 ≤ r < 0,399 Rendah 

0,40 ≤ r < 0,599 Sedang 

0,60 ≤ r < 0,799 Kuat 

0,80 ≤ r < 1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2011) 

2. Uji Hipotesis 

a. 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 
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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 : 

Bila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti Ho diterima dan H1 ditolak 

Bila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti H1 diterima dan Ho ditolak 

b. 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 
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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 

 

 

 

 


