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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana 

metode deskriptif kuantitatif mengacu pada perhitungan data penelitian dalam 

bentuk angka-angka (numeric). Metode ini merupakan metode ilmiah 

(scientific) karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit, 

objektif, terukur, rasional dan sistematis. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana diambilnya data 

penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah Malang Raya yang 

meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif. Data yang pertama meliputi variabel independen yang 

mewakili konsep perkembangan IKM diantaranya ialah data unit usaha, 

tenaga kerja dan nilai investasi antara tahun 2008 – 2017 yang diperoleh 

melalui survey langsung ke Kantor Dinas Perindustrian Kota Malang, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, serta Dinas Koperasi 

Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Sedangkan data yang 
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kedua meliputi variabel dependen yang mewakili konsep pertumbuhan 

ekonomi daerah ialah PDRB diperoleh dari situs resmi BPS Kota Batu, BPS 

Kabupaten Malang dan BPS Kota Batu. Selain itu sumber data dalam 

penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, tesis 

dan artikel atau berita terkait. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Pelaksanaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti 

menganalisis laporan tertulis yang merupakan laporan data industri 

tahunan, serta dokumen yang lain yang berhubungan dengan industri yang 

relevan terhadap kepentingan penelitian. 

2. Studi Pustaka 

Penelitian ini mengumpulkan data dan teori-teori yang mendukung 

berkaitan dengan topik yang dibahas dengan melakukan studi pustaka dari 

buku, jurnal, tesis dan artikel atau berita terkait. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel yaitu 

gabungan antara data time series dengan cross section. Analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel unit usaha, tenaga kerja dan nilai investasi berpengaruh terhadap 
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PDRB. Pengolahan dan analisa data statistik dilakukan dengan aplikasi 

EViews 9. Dalam metode estimasi regresi dengan menggunakan data panel 

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut : 

a. Common Effect Model (CEM) 

Model ini mengkombinasikan data time series dan cross 

section tanpa memperhatikan dimensi individu maupun waktu, 

perilaku antar individu diasumsuikan sama. Common Effect Model 

adalah : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan 

adanya perubahan intercept antar individu dan waktu sedang slope 

diasumsikan tetap. Fixed Effect Model adalah : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

c. Random Effect Model (REM), untuk model ini tidak dapat diterapkan 

dalam penelitian ini dikarenakan jumlah daerah yang diteliti tidak 

lebih banyak dibandingkan variabel yang diteliti, sehingga data tidak 

dapat diolah. 

2. Pemilihan Model Terbaik 

Untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam 

mengestimasi data panel, maka dilakukan pengujian terlebih dahulu 

menggunakan : 
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a. Uji Chow 

Pengujian Chow digunakan untuk memilih antara CEM atau 

FEM yang nantinya untuk mengestimasi data panel. Hipotesisnya 

seperti berikut : 

• H0 : CEM 

• H1 : FEM 

Kriteriannya H0 ditolak jika Cross-section F < 0,05. 

b. Uji Hausman, untuk uji ini tidak dapat juga diterapkan dalam 

penelitian ini dikarenakan berhubungan dengan REM yang datanya 

tidak dapat diolah. 

c. Uji LM Breusch-Pagan, sama seperti Uji Hausman yang tidak dapat 

diolah. 

3. Uji Hipotesis 

Pada model regresi linier berganda, terdapat dua macam pengujian 

hipotesis yaitu uji F (uji simultan) dan uji t (uji parsial). 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Untuk menguji hipotesis secara simultan, alat uji yang 

dipergunakan adalah koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi 

(𝑅2). Koefisien korelasi dan koefisien determinasi merupakan uji yang 

digunakan untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel bebas 

(X) dengan variabel terikat (Y). Untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi terhadap 

variabel bebas. 
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𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑅2 /  𝑘

(1 −  𝑅2) / (𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Di mana : 

• 𝑅2  = Koefisien determinasi 

• 𝑘  = Jumlah variabel bebas 

• 𝑛  = Jumlah sampel 

Rumusan hipotesis : 

• H0 : 𝑏1 = 𝑏2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang serentak 

antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

• H0 : 𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara serentak antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun kriteria penilainnya adalah sebagai berikut : 

• Ho diterima bila F hitung < F tabel atau tidak signifikan. 

• Ho ditolak bila F hitung > F table atau signifikan. 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Untuk menguji hipotesis secara parsial, merupakan uji yang 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur variabel-variabel mana 

yang mempunyai keeratan pengaruh yang paling tinggi atau kuat, dan 

mana yang mempunyai keeratan pengaruh yang paling rendah atau 

lemah terhadap variabel terikat (Y).  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏𝑖

𝑠𝑏𝑖
 

Di mana : 

• bi = Koefisien regresi 
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• sbi = Standar Deviasi 

Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 

0,05 (5%), sedangkan hipotesismya adalah sebagai berikut : 

• H0 : 𝑏1 = 𝑏2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

• H0 : 𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun kriteria penilaiannya adalah : 

• Ho diterima jika t hitung < t table atau tidak signifikan. 

• Ho ditolak jika  t hitung > t table atau signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran ringkasan yang 

menginformasikan seberapa baik sebuah regresi sampel sesuai dengan 

datanya. Nilai 𝑅2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai 𝑅2 berkisar antara (0 ≤ 

 𝑅2 ≤ 1). Semakin besar 𝑅2 maka semakin besar variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel 

independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai 𝑅2, maka semakin kecil 

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen. 


