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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan 

perumusan masalah yaitu menggunakan diskriptif kuantitatif, berfokuskan 

kepada pengunaan data - data kuantitatif untuk mendiskripsikan fenomena 

yang dikaji, serta berdasar data tersebut dapat  digunakan untuk 

menjelaskan permasalahan serta menguji atas hipotetis yang diturunkan.  

Hubungan antar variable digunakan  Analisis korelasi observasi sebagai 

salah satu  alat pengujian penelitian ini, selain itu juga digunakan pengujian 

dengan mengggunakan metode ekonometri yang menguji pengaruh antara 

lebih dari satu set variabel independen dengan variabel dependen, dimana 

variable dependentnya yaitu Pendapatan masyarakat desa. Pendapatan 

masyarakat adalah suatu kondisi pendapatan yang diterima masyarakat dari 

hasil usahanya  yang digunakan untuk memenuhi apa yang diinginkan atau 

kebutuhannyanya.  

B. Obyek Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh bank kredit desa terhadap pendapatan 

masyarakat ini dilakukan pada masing masing kecamatan  yang berada di 

Wilayah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2009-2018. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana pengaruh dari jumlah pengguna Bank Kredit 

Desa  terhadap  pendapatan Masyarakat  Desa di Kabupaten Probolinggo 
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 pada masing - masing kecamatan pada periode 2009-2018 

C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data sekunder yang 

bersifat kuantitatif, data sekunder adalah data yang dimana dapat diperoleh 

dari sumber yang terdahulu yang dimana telaah melakukan penelitian 

terdahulu dan juga data yang diperolah dapat di ambil dari sebuah publikasi 

atau website dll. Data yang digunakan merupakan data cross section, data 

panel dan time series , yang dimana data cross sectionnya adalah Bank 

Kredit Desa  di Kabupaten Probolinggo terdapat 24 Kecamatan, data time 

series menggunakan data tahunan mulai dari tahun 2009-2018. 

b. Sumber Data 

Data yang diperolah untuk melakukan penelitian dapat diambil dari 

berbagai sumber : data Bank Kredit Desa dan Pendapatan Tenaga Kerja dari 

semua factor diperoleh dari website , kantor kecamatan , BPS , Kantor 

Kabupaten, dll 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan data dalam penelitian ini adalah dengan meggunakan rekap 

data yang sudah ada. Metode rekap data yang dilakukan yaitu dengan 

mengumpulkan data – data dari para pengguna BKD setiap tahunnya dan 

nanti akan diserahkan kepada kabupaten. Data yang diambil dalam 

penelitian ini bersumber dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

masyarakat Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2009-2018 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan jumlah pengguna Bank Kredit 

desa yang terdapat pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Probolinggo pada tahun 2009-2018. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan data pendapatan pertahunnya 

dari tahun 2009 - 2018 diseluruh kecamatan di  kabupaten Probolinggo dan 

juga menggunakan data dari jumlah populasi pengguna BKD  di Kabupaten 

Probolinggo pada tahun 2009-2018. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data menggunakan analisis regresi data panel yang 

dirumuskan sebagai berikut; 

Yit=0+1Xit+2Xit+3Xit+eit 

Dimana Yit yaitu besarnya pendapatan rata rata yang didapatkan 

kecamatan dalam satu tahun dinyatakan dalam rupiah , Xit yaitu besarnya 

jumlah pengguna Bank Kredit Desa dalam satu tahun dinyatakan dalam 

jumlah jiwa. 0 yaitu intercept ( besarnya pendapatan rata-rata kecamatan 

ketika X1 sama dengan nol) 1 yaitu koefisen regresi yang menunjukan 

pengaruh variable bebas terhadap variable terikat 

2. Uji Statisstik, uji stastitik dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji 

secara partial ( t -test), uji overall (F-test) dan uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) memiliki arti bahwa seberapa besar variasi 
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perubahan variable independent yang mampu dijelakan oleh variable 

dependent atau menjelaskan variasi variabel bebas (x). artinya bila nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,90 berarti variasi perubahan variable 

dependen mampu dijelaskan oleh variable independent sebesar 90 persen 

dan sisanya dijelaskan variable lainnya yang dianggap tetap. tujuan untuk 

memperoleh hasil yang benar banyak peneliti menyarankan memakai 

adjusted  R2 

1. Uji F Test (over all test) 

Uji over all dirumuskan dengan kaitah uji sebagai berikut; 

H0;1=2=0 

Hi;24≠0 

Diduga uji yang dilakukan mempengaruhi Bank Kredit Desa yang 

terdapat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2009-2018 

Uji F (Kriteria Pengujian) 

H0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05 

2. Uji t Test  

Uji partial  dirumuskan dengan kaidah uji sebagai berikut; 

H0;i=0 

Hi;i≠0 

Dimana uji t dirumuskan sebagai berikut; t hitung=i-Se 

Pada kerangka pemikiran maka hipotesis yang akan diajukan untuk 

penelitian ini yaitu : 

X1 = diduga Bank Kredit Desa dapat mempengaruhi pendapatan 
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masyarakat 

X2 = Jumlah pinjaman pertahunnya 

X3 = Pengembalian dana tepat waktu  

 

Kriteria pengujian : 

H0 : ditolak jika nilai Prob t-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob t-Stat > 0,05 

5. Uji Data Panel 

a. Model Regresi Data Panel  

Model data panel adalah regresi dengan struktur data yang 

merupakan data panel, umumnya dugaan parameter dalam analisis 

regresi dengan cross section dilakukan menggunakan pendugaan metode 

kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square. 

Yit=ai+ βXit+it 

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu : 

b. Model Pooled atau Common Effects 

Yit=0+ 1Xit+2Xit+3Xit+uit 

Model sederhana yang berasumsi bahwa kesamaan anatar individu 

yang tidak terobservasi, karena kesamaan sudah dijelaskan oleh variable 

independen.  

c. Model Fixed Effects 

Yit=0i+ 1Xit+2Xit+3Xit+uit 
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Adanya variable – variable yang tidak semuanya dapat berjalan secara 

konstan dan tidak semuanya dapat masuk dalam persamaan model 

memungkingkan adanya intercept yang tidak konstan. Atau dengan kata 

lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu yang 

diteliti. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukaan dari 

model tersebut.  

d. Model Random Effects  

Yit=0i+ 1Xit+2Xit+3Xit+uit 

Bila pada model efek tetap, perbedaan antara individu  waktu yang 

dilakukan peneliti dapat dicerminkan lewat intercept, maka model efek 

random perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Tehnik ini juga 

memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series 

dan cross section. 

G. Pemilihan Model Terbaik 

1.Uji Statistik F 

  Digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variable dummy 

dan fixed effect. Setelah kita melakukan regresi dua model yaitu model 

asumsi bahwa pendapatan berpengaruh dan yang kedua pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap pengguna Bank Kredit Desa. Uji F disini merupakan 

uji perbedaan dua regresi sebagaimana Uji Chow.  

2.Uji Hausman 

   Uji ini untuk memilih antara fixed effect atau random effect yang 

dimana telah dilakukan pengujian oleh peneliti dan dapat memberikan hasil 

observasi dalam melakukan study kasus lanjutan untuk menyelesaikan 
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penelitian.  

3.Uji Breush Pagan ( LM)  

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model antara common effect 

dan ramdom effect dalam pengujian hipotesisnya adalah  

HO : medel Common Effect 

H1 : model Random Effect.  

 


