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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang

menjelaskan hubungan antara variable dependen dan variable independen.

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang

menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis.66

Metode pada penelitian ini mengunakan metode analisis berganda, yang

dimaksudkan untuk menguji pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan

Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara. Metote

deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam

menyelesaikan suatu penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang

sedang diteliti yaitu pengaruh Inflasi, Jumlah uang beredar dan Pengagguran

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggaratahun 2010-2017 melalui

cara menggambarkan atau pemaparan kenyataan yang diperoleh berdasarkan data

serta fakta yang dikumpulkan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun

waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam seminar proposal

untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

66Kasiram, moh. Metode penelitian. (Malang : UIN-malang pers, 2008 ) hal. 149.
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C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder. Data

sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu laporan data Inflasi,

Jumlah uang beredar Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari cara

perolehannya dan jika berlandaskan waktu pengumpulan berupa data panel yang

merupakan data runtun waktu (time series).

Data sekunder yaitu datayang didapat dari catatan, buku-buku, berupa

laporan publikasi perusahaan, dan sebagainya.67

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu laporan data yang berdasarkan laporan

data Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Pengangguran Dan Pertumbuhan ekonomi

perperiode 2010-2017. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia

dan Badan Pusat Statistik dan dari hasil publikasi website Bank Indonesia https//w

ww.bi.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) https://sultra.bps.go.iddi Sulawesi

Tenggara.

D. Variabel Penelitian

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari

variabel Pengaruh Inflasi (X1), Jumlah uang beredar (X2)dan Pengangguran (X3)

sebagai variabel bebas, dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel terikat.

67Sujarweni, V. Wiratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),
hlm. 74
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E. Identifikasi Variabel

Variabel penelitian adalah apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal terrsebut, kemudian ditarik

kesimpulan.68Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi

dua yaitu variabel dependen (dependen) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel Dependen (terikat)

Adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel bebas.69 Variabel Dependen di simbolkan dengan “Y”. Dalam penelitian ini

yang dimaksud dalam variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

2. Variabel Independen (bebas)

Adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel terikat. Variabel independen yang di simbolkan dengan “X1,

68 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2006). hal. 39
69 Ibid, hal. 39
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X2 dan X3”. Dalam penelitian ini yang menjadi varibel independen yaitu Inflasi,

Jumlah uang beredar Dan Pengangguran.

F. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan

yang ada maka penulis menitikberatkan pembahasan pada analisis pengaruh Inflasi,

Jumlah uang beredar dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi

Tenggara periode tahun 2010-2017.
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G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

cara dokumentasi.Kajian dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu

dan merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi

dengan cara membaca surat-surat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-

bahan tulisan lainnya.70Data yang dikumpulkan diperoleh dari buku, jurnal, dan

website Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

H. Teknik Analisis Data

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah regresi dimana

variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel, bisa

dua, tiga dan seterusnya variabel bebas (X1, X2, X3 .... Xn) namun masih

menunjukkan diagram hubungan yang linier.71Adapun perumusan analisis ini yaitu

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut:

Y = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3+ e

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

a0 = Bilangan Konstan

a1,2 = Koefisien Variabel

70 Jonathan Sarwono, (Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif), (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006) Hlm. 225

71 M Iqbal Hasan, (Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)) (Jakarta: Bumi
Aksara, 2005), hlm. 254
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X1 = Inflasi

X2 = Jumlah uang beredar

X3 = Pengangguran

e = Residual/Error

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk uji

yang digunakan, yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik antara

lain uji normalitas, uji multikoliniersitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji hipotesis antara lain uji t (parsial), uji F (simultan),dan uji koefisien determinasi

(R2).

I. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetauhi

apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan

untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y),

maka penelitian menggunankan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel

atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang

bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila

data regresi sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat

dikatakan lulus uji asumsi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, :

a. Uji normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan

berdistribusi normal. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kolmogorovsmirnov untuk mengetaui normal atau tidaknya data yang
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digunakan. Uji kolmogorovsmirnov adalah uji beda antara data yang diuji

normalitasnya dengan data normal baku.

1) Jika sig > 0,05 maka data berdistribusi normal

2) Jika sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.72

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya

kolerasi antara variabel bebas (independent). Apabila terjadi kolerasi antara variabel

bebas, maka terdapat problem multikolineritas (multiko) pada model regresi tersebut.

Pedomen suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah koefesien kolerasi

antara variabel independent haruslah lemah dibawah 0,05 jika kolerasi kuat maka

terjadi problem multikolineritas.

c. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada

kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi  dalam suatu penelitian. Metode pengujian

yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan

sebagai berikut :

72V. Wiratna sujarweni, spss untuk penelitian, (yogyakarta : pustaka baru pers, 2015), h.52-
56.
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1) Jika d lebih keci dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak,

yang berarti terdapat autokorelasi

2) Jika d terletak antara Du dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, yang berarti

tidak ada autokorelasi.

3) Jika d terletak antara Dl dan Du atau diantara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak

menghasilkan kesimpulan yang pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan kepengamatan yang

lain tetap. Maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas.

J. Uji Hipotesis

1. Uji t atau uji Parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial

terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing masing variabel independen

yang terdiri atas inflasi, jumlah uang beredar dan pengangguran terhadap

pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel dependennya.

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak atau variabel dependent secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

2) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima atau variabel independent secara

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.
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2. Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji statistik F digunakan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat

(Kuncoro, 2003:219). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah

variabel tingkat inflasi, jumah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadappertumbuhan ekonomi.

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak atau variabel dependent secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

2) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima atau variabel independent secara

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

3. Koefisien Determinasi

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel

bebas secara bersama sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya

koefisien determinasi totalnya (R2). Jika determinasi totalnya (R2) yang diperoleh

mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan

hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. sebaliknya jika determinasi

totalnya (R2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel

variabel bebas terhadap variabel terikat.73

73Usman, husaini dan setiadi. Pengantar statistika, (jakarta : PT Bumi aksara, 2003).
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K. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel tergantung adalah variabel yang memberikan

reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, variabel ini adalah

variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh

variabel bebas.74

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan

Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih

kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi

terjadi atau tidak.75Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

dari Badan Pusattistik (BPS) yaitu berdasarkan perhitungan per semester tahun 2010-

2017 yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

G = (PDBR – PDBR _ )PDBR _ X 100%
2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau

74Ibid, Hlm. 54
75 Maryam Sangadji, dkk. “Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap

Pengangguran di kota Ambon”, Journal Ekonomi, 8, No. 1.
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dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala yang

diobsevasi.76

a. (Inflasi)

Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan

secara terus menerus.77Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh dari Bank Indonesia (BI) yaitu berdasarkan perhitungan per semester tahun

2011-2015 yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Rate Of = Tingkat harga − Tingkat hargaTingkat harga 100%
b. Jumlah uang beredar

1. Uang dalam arti sempit (M1)

M1 diartikan sebagai uang tunai (uang kartal dan uang logam) yang dipegang

oleh masyarakat. Kemudian ditambah uang yang berada didalam rekening giro

perbankan yang dapat langsung digunakan untuk menguangkan cek, dan biasa disebut

dengan uang giral, sehingga bentuk persamaan M1 adalah:

M1 = C + DD

Dimana :

M1 = Uang dalam arti sempit

C    = currenly, uang kartal

DD = Demand deposit, uang kartal

76 Jonathan Sarwono, (Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif), (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006) hlm. 54

77Muana Nanga, Makro Ekonomi: TEORI, MASALAH DAN KEBIJAKAN. (Jakarta: Rajawali
Pers, 2001) hlm. 241.
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Pengertian uang giral (DD) diatas hanya mencakup saldo rekening koran atau

giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank dan belum digunakan

pemiliknya untuk berbelanja atau membayar.

2. Uang dalam arti luas (M2)

M2 merupakan perluasan dari definisi M1 dengan uang kuasi. Uang kuasi

adalah bentuk kekayaan yang sangat likuid yang terdiri dari deposito berjangka atau

rekening tabungan pada bank sehingga persamaan M2 sebagai berikut :

M2 = M1 + TD + SD

Dimana:

M1= uang dalam arti sempit

TD= time deposits (deposito berjangka)

SD= saving deposits (saldo tabungan)

3. Uang dalam arti lebih luas adalah (M3)

Definisi uang dalam arti lebih luas adalah M3, yang mencakup semua

deposito berjangka (TD) dan (SD), besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik

penduduk pada Bank oleh lembaga keuangan non bank. Seluruh TD dan SD ini

disebut uang kuasi atau quasy money.

M3 = M2 + QM

Dimana : quasy money
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c. (Pengangguran)

Pengangguran yaitu suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak

memilikipekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat

minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.78

= ℎℎ

78 Fatmi Ratna Ningsih, “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran
di Indonesia periode tahun 1988-2008”.
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