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III.   METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Informasi Kebumian (GIS) Universitas 

Lampung, akuisisi data dilakukan di Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus POLDA 

Lampung dimulai bulan Oktober 2014–Desember 2014. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan pemodelan dengan menggunakan data sekunder dari 36 

kabupaten/kota di Indonesia. Adapun analisis data dilakukan di Laboratorium 

Instrumentasi dan Komputasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung.  

3.2  Model yang Digunakan   

Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 

beberapa dummy variabel. Variabel respon yang digunakan adalah tingkat 

kriminalitas yang meliputi pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, penculikan, 

pengrusakan, pencurian, penipuan, narkotika dan korban anarkisme demonstrasi. 

Adapun variabel penjelas meliputi tingkat cemaran  udara (cemaran udara 

meliputi : CO, HC, CO2),  sebagai variabel pengiring digunakan fasilitas wilayah 

(tempat rekreasi, tempat ibadah dan pemuka agama) dengan variabel utama 

derajat urbanisme wilayah. 
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3.3  Bentuk Model 

Bentuk model dalam penelitian ini seperti diungkapkan pada persamaan 

matematik sebagai berikut : 

[Yn]i = β0 + β1[D1_KMT]i + β2[D1_KBS]i + β3[D1_KSD]i + β4[D1_KKC]i  +  

β5 [TI] i + β6[CO]i + β7 [HC] i + β8[CO2] i + β9[TR] i + β10[TJK_LW] i +     

β11[TJK_JP] i + β12[PA] i + β13[KP] i + β14[TJK] i + € i                            {1} 

Pada model tersebut variabel respon (Yi) berupa tingkat kriminalitas di setiap 

wilayah yang digunakan adalah  total intensitas pelanggaran norma-norma hukum 

pidana yang meliputi pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, penculikan, 

pengrusakan, pencurian, penipuan, narkotika dan korban anarkisme demonstrasi. 

Adapun keterangan variabel, simbol, nilai beserta sumber data yang digunakan 

sebagai variabel dalam model Persamaan {1} baik untuk variabel respon maupun 

variable penjelas dan pengiring dapat diuraikan dalam Tabel 3.1  
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Tabel 3.1 Variabel urbanisme wilayah, variabel cemaran udara, variabel fasilitas 

wilayah, simbol dalam model, pemberian skor nilai dan satuan beserta 

sumber data yang digunakan dalam model 

No Variabel Simbol Nilai dan Satuan 
Sumber 

Data 

1 
Kota 

Metropolitan 
D1_KMT 

D1 = 1 Jika Kota 

Metropolitan, = 0 Jika 

lainnya 

Badan Pusat 

Statistik 

2 Kota Besar D1_KBS 
D1 = 1 Jika KotaBesar, 

= 0 Jika lainnya 

Badan Pusat 

Statistik 

3 Kota Sedang D1_KSD 
D1 = 1 Jika Kota 

Sedang, = 0 Jika lainnya 

Badan Pusat 

Statistik 

4 Kota Kecil D1_KKC 
D1 = 1 Jika Kota Kecil, 

= 0 Jika lainnya 

Badan Pusat 

Statistik 

5 Tempat Ibadah TI Unit 
Badan Pusat 

Statistik 

6 
Carbon 

Monoksida 
CO Ppm 

Departemen 

Lingkungan 

Hidup 

7 Hidro Carbon HC Ppm 

Departemen 

Lingkungan 

Hidup 

8 Carbon Dioksida CO2 Ppm 

Departemen 

Lingkungan 

Hidup 

9 Tempat Rekreasi TR Unit 
Badan Pusat 

Statistik 

10 

Total Jumlah 

Kendaraan / Luas 

Wilayah 

TJK_LW Unit/Km
2
 

Badan Pusat 

Statistik 

11 

Total Jumlah 

Kendaraan / 

Jumlah Penduduk 

TJK_JP Unit/Km
2
 

Badan Pusat 

Statistik 

12 Pemuka Agama PA Orang 
Badan Pusat 

Statistik 

13 
Kepadatan 

Penduduk 
KP Jiwa/Km

2
 

Badan Pusat 

Statistik 

14 
Total Jumlah 

Kendaraan 
TJK Unit 

Badan Pusat 

Statistik 

 

 

 

 



36 
 

3.4   Hipotesis Formal 

Dalam penelitian ini memunculkan hipotesis bahwa  

H0 : β0 = β1 = β2= β3= β4 = β5 = β6 = β7 = β8= β9= β10= β11= β12= β13= β14 = 0 

(Tidak ada satu variabelpun yang dispesifikasikan dalam model diatas yang 

berpengaruh secara nyata terhadap tingkat kriminalitas). 

H1 : β0 ≠ β1≠ β2≠ β3≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7 ≠ β8 ≠ β9 ≠ β10 ≠ β11 ≠ β12 ≠ β13 ≠ β14 ≠ 0 

(Paling tidak ada satu variabel yang dispesifikasikan dalam model diatas yang 

berpengaruh nyata terhadap tingkat kriminalitas). 

3.5   Optimasi Parameter Model 

Optimasi parameter model akan dilakukan dengan menggunakan piranti lunak 

Minitab V.16 pada selang kepercayaan 5 % dan 10 %. 

3.6   Data Sekunder yang Digunakan 

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder pada 36 Kabupaten/Kota untuk 

parameter berikut ini : Variabel urbanisme wilayah (jumlah penduduk, luas 

wilayah), Variabel cemaran udara (jumlah kendaraan berbahan bakar bensin, 

jumlah kendaraan berbahan bakar solar, CO, HC, CO2), Variabel fasilitas wilayah 

(tempat ibadah, tempat rekreasi, pemuka agama), Variabel kriminalitas 

(pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, penculikan, pengrusakan, pencurian, 

penipuan, narkotika, korban anarkisme demonstrasi, dan lain-lain).  

 


