
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data pendapatan perkapita Riau tahun 2003-2012 yang diperoleh melalui 

situs BPS Provinsi Riau. 

2. Data distribusi PDRB Riau pada 7 sektor tahun 2003-2012. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Y = Jumlah pendapatan perkapita provinsi Riau tahun 2003-2012  

Distribusi PDRB Riau dengan migas tahun 2003-2012 yang meliputi: 

𝑋1 = Sektor Pertanian 

𝑋2 = Sektor Pertambangan 

𝑋3 = Sektor Industri 

𝑋4 = Sektor Listrik dan air 

𝑋5 = Sektor Bangunan 

𝑋6 = Sektor Perdagangan 

𝑋7 = Sektor Angkutan 
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3.2  Metode Penelitian 

 Adapun langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian ini adalah : 

1. Melakukan pendugaan dan pengujian parameter regresi linear berganda 

melalui  penaksiran meode OLS dan menentukan nilai R-Sq 

2. Melakukan uji regresi linear dengan uji F dan uji t 

3. Melakukan pengujian asumsi klasik (Normalitas, Heteroskedastisitas, dan 

Autokorelasi) 

4. Melakukan uji Multikolinearitas 

5. Mengatasi masalah multikolinearitas dengan metode regresi stepwise, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan matriks korelasi antara variabel terikat Y terhadap variabel     

bebas  [𝑋1, 𝑋2, …, 𝑋𝑛] 

b. Pemilihan variabel pertama yang masuk ke dalam model adalah variabel 

yang memiliki harga mutlak koefesien korelasi terbesar terhadap 

variabel Y dan signifikan pada taraf 0.05 

c. Regresikan variabel yang terpilih pada langkah (2) dan menguji 

keberartian regresi dengan melihat uji t atau signifikan α. Jika variabel 

tersebut signifikan pada α = 0.10, maka variabel tersebut tetap di dalam 

model dan sebaliknya 

d. Menentukan matriks korelasi parsial antara variabel Y terhadap variabel 

bebas yang tersisa, variabel yang sudah masuk ke dalam model sebagai 

variabel kontrol 

e. Pemilihan variabel ke dua yang masuk ke dalam model adalah variabel 

yang memiliki nilai korelasi parsial terbesar terhadap variabel Y dan 

signifikan pada taraf 0.05 
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f. Regresikan variabel Y terhadap variabel pertama dan kedua yang telah 

terpilih untuk melakukan uji keberartian regresi terhadap variabel 

g. Variabel tersebut signifikan pada taraf  α = 0.10, maka variabel tersebut 

tetap di dalam model dan sebaliknya 

h. Sampai seterusnya hingga tidak ada lagi variabel yang masuk ke dalam 

model. 

6. Mengatasi masalah multikolinearitas dengan metode regresi new stepwise, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemilihan variabel pertama 

1.  Mencari nilai eigen 𝜆𝑗 dari persamaan determinan |Cov(X) − 𝜆𝐼| = 0 

2. Mencari vektor eigen 𝛾𝑗 dari sistem persamaan persamaan homogen 

(COv(X) − 𝜆𝑗I )𝛾𝑗 = 0 

3.  Menentukan komponen utama melalui  matriks 𝑋𝑖 dengan persamaan 

   𝑊𝑖 = 𝛾1𝑋1 + 𝛾2𝑋2 + ⋯+ 𝛾𝑟𝑗𝑋𝑟 

4.   Pemilihan skor komponen utama yang memiliki nilai eigen 𝜆𝑗 > 1 

5. Meregresikan variabel bebas Y terhadap komponen utama yang telah 

dipilih pada langkah (6) untuk mendapatkan model 

                    Y =𝜌𝑊 + 𝜀 

  dengan W =  

[
 
 
 
 
𝑊1

𝑊2

⋮
𝑊𝑛

]
 
 
 
 

 

                                   𝜌 = [𝜌1, 𝜌2, … , 𝜌𝑛], 𝜌𝑖 adalah koefesien dari variabel 𝑊𝑖 

dengan i ∈{1,2,…,n} 
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6.  Memilih skor komponen utama 𝑊𝑖 dengan koefesien regresi 𝜌𝑖  yang  

signifikan pada taraf 0.05 

7. Kemudian meregresikan 𝑊𝑖 terhadap setiap variabel bebas 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 untuk mendapatkan model 

                          𝑊𝑖= 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 

8.  Pemilihan variabel bebas 𝑋𝑖 yang masuk ke dalam model dengan 

kriteria nilai JKG terkecil pada langkah (7) 

9.  Jika pada langkah (5) tidak terdapat koefesien regresi 𝜌𝑖  yang 

signifikan pada taraf 𝛼, maka proses pemilihan variabel pertama 

yang masuk ke dalam model dihentikan dengan kesimpulan tidak ada 

variabel yang masuk kedalam model. 

b.   Pemilihan variabel kedua 

1. Langkah pemilihan variabel kedua yang masuk kedalam model 

memiliki langkah yang sama pada pemilihan variabel pertama yang 

masuk kedalam model, perbedaanya hanya pada proses perolehan 

skor komponen utama 𝑊𝑗 yang diperoleh dari matriks [𝑒1, 𝑒2,…,𝑒𝑡] 

yaitu matriks dari nilai standar residual yang diperoleh dari hasil 

regresi variabel bebas yang terpilih pada proses pertama terhadap 

masing-masing variabel bebas 𝑋𝑖 yang tidak terpilih pada proses 

pemilihan variabel pertama yang masuk ke dalam model. Kemudian 

langkah selanjutnya sampai pemilihan variabel kedua yang masuk 

kedalam model sama pada langkah pemilihan variabel pertama yang 

masuk kedalam model. 
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c. Melakukan verifikasi terhadap variabel yang masuk ke dalam model 

1. Regresikan variabel yang terpilih pertama terhadap variabel yang 

terpilih kedua untuk memperoleh vektor standar residual 𝑒∗ 

2. Regresikan variabel Y terhadap 𝑒∗ untuk mendapatkan model  

     Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑖
∗ + 𝜀i 

3. Jika parameter 𝛽1 memilki nilai koefesien regresi yang signifikan 

pada taraf 0.05, maka variabel pertama yang masuk kedalam model 

tersebut tetap di dalam model dan sebaliknya. 

d. Pemilihan variabel selanjutnya yang masuk ke dalam model 

1. Regresikan masing-masing variabel 𝑋( r ) terhadap semua variabel 𝑋( s ) 

untuk memperoleh vektor standar error 𝑒j { j € ( r ) } 

    𝑋(s) = Variabel yang tersisa dalam model 

    𝑋( r ) = Variabel yang belum masuk model 

2. Dengan seperti langkah sebelumnya, dicari komponen utama 𝑊j dari 

matriks [𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒j ]. 

3. Regresikan variabel Y terhadap 𝑊j dan dipilih koefesien 𝑊j yang 

signifikan pada taraf 0.05. Jika tidak ada yang signifikan maka proses 

dihentikan 

4. Regresikan masing-masing 𝑒j terhadap 𝑊j dan dipilih nilai JKG terkecil 

untuk variabel yang masuk ke dalam model selanjutnya. 

e. Verifikasi variabel yang masuk ke dalam model 

1. Regresikan masing-masing variabel 𝑋( 𝑐 ) terhadap 𝑋( 𝑘 ) untuk 

memperoleh standar error 

             Misalkan   𝑋( 𝑘 ) adalah variabel yang baru saja terpilih 
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                                       𝑋( 𝑐 )  adalah variabel yang sudah terpilih sebelumnya 

2. Diperoleh komponen utama 𝑊( 𝑐 ) dari matriks 𝑒( 𝑐 ) 

3. Regresikan variabel Y terhadap 𝑊( 𝑐 ) 

4. Jika semua koefesien regresi signifikan pada level α, disimpulkan 

maka semua variabel pada 𝑋( 𝑐 ) tetap di dalam model 

5. Sebaliknya, di simpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu variabel 

di dalam 𝑋( 𝑐 ) yang harus keluar dari dalam model. Untuk 

menetapkan variabel 𝑋( 𝑐 ) yang keluar, dimisalkan 𝑊( 𝑛 ) subset dari 

𝑊( 𝑐 ) berisi komponen uatam dengan koefesien yang tidak 

signifikan. Regresikan masing-masing variabel dalam 𝑋( 𝑐 ) terhadap 

𝑊( 𝑛 ) dan diperoleh 𝐽𝐾𝐺( 𝑗 ), j € (c) 

6. Variabel 𝑋( 𝑐 ) yang memiliki JKG terkecil adalah yang keluar dari 

dalam model. Jika JKG terkecil sama semua, maka semua keluar dari 

model. 

7. Melakukan perbandingan terhadap model stepwise dengan new stepwise yang 

diperoleh 

8. Melakukan uji asumsi klasik (uji heteroskedastisitas, normalitas, autokorelasi 

dan multikolinearitas) pada model yang terbaik 

9. Interprestasi model. 

 

 

 

 

 



III-7 
 

 Adapun langkah-langkah diatas dapt digambarkan dengan flowchart berikut 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Gambar 3.1 Flowchart Metode Penelitian 

 

Mulai 

Melakukan regresi linear berganda untuk 

medapatkan model dan menentukan nilai R-Sq 

serta melakukan uji F dan t 

Melakukan uji asumsi klasik ( normalitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi) 

Melakukan uji multikolinearitas 

Mengaasi masalah multikolinearitas 

dengan metode analisis regresi 

Stepwise 

Membandingkan kedua model untuk memilih 

model terbaik 

Interprestasi model 

Mengaasi masalah multikolinearitas 

dengan metode analisis regresi New 

Stepwise 

Melakukan uji asumsi klasik uji heteroskedastisitas, 

normalitas  autokorelasi dan multikolinearitas) pada 

model terbaik yang terpilih 

Selesai 


