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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Terkait dengan permasalahan dan jenis penelitian, maka penelitian ini 

dilakukan diwilayah Indonesia. Peneliti menganalisis tentang pengaruh PDB, 

inflasi dan Upah terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dari permasalahan 

tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data-data 

sekunder yang di publikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Pemilihan 

instansi ini dimaksudkan agar data-data yang terkumpul sebagai bahan kajian 

lebih akurat. 

3.2 Jenis Penelitian 

Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin 

diketahui.  

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Pendekaan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai 

karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai
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variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakeka hubungan di antara variabel-

variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif.  

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Data-data untuk analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang sudah diolah sebelumnya atau data yang secara tidak 

langsung diperoleh dari lapangan. Data tersebut bersifat berkala (time series) 

antara tahun 2010-2017, yang deperoleh dari instansi dan penerbitnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Data ini diambil dari laporan tahunan dalam bentuk laporan yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumantasi, dimana 

untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan merekam data-

data yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait. Hal ini 

dilakukan karena data yang telah dipublikasikan tanpa harus melakukan penelitian 

langsung ke lapangan. 
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3.5 Devinisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

 Untuk memperjelas terhadap masing-masing variabel yang diamati, maka 

pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut adalah : 

1. Variabel bebas 

A. Variabel PDB (  ) dalam satuan Milyar 

Yang dimaksud dengan variabel PDB diartikan sebagai nilai 

keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah 

tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya pertahun). PDB atas 

harga konstan, adalah harga yang dianggap tidak berubah. Untuk 

memperoleh PDB harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar 

(based year), yang merupakan tahun di mana perekonomian berada 

dalam kondisi baik/stabil. Harga barang pada tahun tersebut kita 

gunakan sebagai harga konstan. 

Deflator = (Harga tahun t : Harga tahun t-1) x 100% 

Manfaat dari perhitungan PDB harga konstan, selain dengan segera 

dapat mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau 

tidak,  juga dapat menghitung perubahan harga (inflasi). 

B. Variabel Inflasi (  ) dalam satuan Persen 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada 

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang 

dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. 
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Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai 

uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan 

nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. 

Indeks Harga konsumen (IHK): 

Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun 

waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu  ke waktu 

menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan 

(deflasi) dari barang dan jasa. 

C. Variabel Upah (  ) dalam satuan Rupiah 

Upah UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional yang 

merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada 

pekerja, pegawai ataupun buruh di dalam lingkungan usaha atau 

kerjanya.  

2. Variabel terikat 

Pengangguran (Y) dalam satuan Jiwa 

Yang dimaksud dengan pengangguran adalah suatu keadaan dimana 

seseorang yang tergolong angkatan kerja tetapi belum dapat pekerjaan. 

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak 

bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa 

disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan 
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antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau 

bekerja. Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka 

dapat digunakan rumus berikut 

Tingkat Pengangguran Terbuka = Jumlah Pengangguran 

Terbuka/Angkatan Kerja x 100% 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan 

menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis 

tersebut dengan menggunakan paket program E-views. Analisis data 

dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum 

melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heterokesdastisitas. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

dependent variabel dan independent variabel keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal (Ghozali,2001). Mendeteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot.  

Adapun pengambilan keputusan didasarkan kepada : 
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-) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

-) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2001). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah 

dengan Menganalisa matrik korelasi variabel bebas jika terdapat korelasi antar 

variabel bebas yang cukup tinggi (lebih besar dari 0,90) hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan 

dengan uji Durbin Watson. Ketentuan autokorelasi dengan Durbin Watson 

dinyatakan sebagai berikut : 
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         dl                  du                DW                 4-du             4-dl 

 

Dinyatakan tidak ada autokorelasi jika DW berada antara du, dl dan 4-du, 4-dl 

(dl<du<DW<4-du<4-dl). 

 

d. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan 

residualnya, adapun dasar untuk menganalisisnya adalah : 

a) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah melakukan uji 

asumsi klasik lalu menganalisis dengan metode regresi linear berganda dengan 

alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. Berdasarkan hubungan 

dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan linear dapat digunakan untuk 

membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y (variabel dependen) 

berdasarkan nilai X tertentu (Variabel independent). Ramalan (prediksi) 

tersebut akan menjadi lebih baik bila kita tidak hanya memperhatikan satu 
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variabel yang mempengaruhi (variabel independen) sehingga menggunakan 

analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2001). Adapun bentuk persamaan 

regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan: 

 

Y = + lXl + 2X2 + 3X3 + e 

 

Keterangan : 

Y : variabel terikat : pengangguran terbuka. 

a : koefisien konstanta. 

b1 : koefisien variabel PDB 

b2 : koefisien variabel upah 

b3 : koefisien variabel inflasi 

X1 : variabel PDB 

X2 : variabel upah 

X3 : variabel inflasi 

e : faktor pengganggu 

2. Uji Statistik 

a. Pengujian secara parsial (Uji t) 

Pengukuran uji t dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah secara individu 

ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian 

secara parsial untuk setiap koefisien regresi diuji untuk mengetahui pengaruh 

secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan melihat 

tingkat signifikansi nilai t pada 5% rumus yang digunakan : 
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Keterangan : 

th : t hitung. 

  : parameter yang diestimasi 

    : standar error. 

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai mutlak th > tt 

maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatiF (Ha) diterima 

sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai th < tt maka hipotesis nol (Ho) 

diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

b. Pengujian secara simultan (Uji F) 

Untuk menguji secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan melihat tingkat signifikansi (F) pada 5% rumus yang 

digunakan : 

 

   

  

   
     

   

 

 

Keterangan :  

  : koefisien korelasi ganda. 

Fh : F hitung. 
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K : jumlah variabel bebas. 

N : jumlah sampel yang dipakai. 

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan signifikan bila 

nilai Fh > Ft maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai Fh < Ft maka 

hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

c. Koefisien Determinasi (  ) 

Kebaikan suatu model penelitian (Goodness of Fit) diukur dengan 

menggunakan koefisien determinan (  ). Nilai   semakin mendekati satu 

maka dapat dikatakan model penelitian semakin baik. Dalam Classical Linear 

Model yang terpenting adalah parameter dari populasi dan bukan Goodness of 

Fit dari sampel. Walaupun   adalah ukuran keseluruhan model fit dengan 

data yang terpenting adalah teori yang mendukung model, tanda dari koefisien 

yang diestimasi dan signifikansi statistiknya. Jika suatu model baik dalam 

kriteria tadi maka model dengan    yang rendah dapat diterima. Jadi    tinggi 

bukan berarti baik dan sebaliknya    yang rendah bukan berarti jelek. 

a. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier Berganda adalah teknik statistika yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variable independen atau lebih 

yang bersifat linier terhadap satu variable dependen. Model umum regresi 

linier berganda yaitu 

                                   i=1,2,….,n 
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Di mana: 

   = nilai variable dependen dari observasi ke-i 

   = intersep  

    = parameter/koefisien regresi dari variabel independen 

    = nilai variabel independen dari observasi ke-i 

    = parameter/koefisien regresi dari variabel independen 

           = nilai variabel independen dari observasi ke-2i 

           = parameter/koefisien regresi dari variabel independen 

           = nilai variabel independen dari observasi ke-3i 

    = nilai gangguan/error dari observasi ke-i 

n    = banyaknya observasi 

Nilai    dan    dapat diestimasi dengan rumus sebagai berikut. 

 ̂   
 ∑     

 
    ∑   ∑   

 
   

 
   

 ∑   
  (∑   

 
   ) 

   

atau ̂   
∑      ̅  

         ̅ 

∑      ̅  
   

 

 ̂ =  ̅- ̂  ̅ 

Di mana:  ̅  dan  ̅  adalah rata-rata variabel dependen dan variabel 

independen. 

 


