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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

sebagai variable dependen sedangkan Untuk variabel Independennya adalah 

Produk Domestik Regional Bruto, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk 

Kesehatan, Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan dan Tingkat 

Keislaman jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2011–2015. Sedangkan 

waktu  penelitian  yang direncanakan  kurang  lebih Empat Bulan  dari bulan 

October sampai Februari 2015 . 

3.1.2. Definisi Operasional 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut dengan Human 

Development Index (HDI). Indeks Pembangunan  Manusia adalah indeks 

komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia dapat hidup 

secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek 

ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data Indeks Pembangunan Manusia adalah 

indeks poin. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas 

Pembangunan Manusia untuk dapat hidup akan semakin banyak. 
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2. Produk domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi disuatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah 

mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB 

yang dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat bergantung kepada potensi 

faktor – faktor produksi didaerah tersebut. PDRB dapat menggambarkan 

kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh 

karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat 

bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersbut. 

Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor – faktor tersebut menyebabkan 

besaran PDRB bervariasi antara daerah. 

3. APBD untuk Kesehatan nmenurut UUD No.32 Tahun 2003 

tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD 

serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda). Dalam UUD 1945 disebutkan 

bahwa kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah 

bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasalitasi kesehatan 

kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan 

setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi–tingginya. 

Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada 

belanja/pengeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia.  

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk 

memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan 
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kesehatan sesuai dengan undang–undang dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan 

Undang–undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan 

harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

4. APBD untuk Pendidikan berdasarkan Pemendagri 13 Tahun 2006 maka 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2006). Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) 

di Indonesia.  

SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Pendidkan merupakan 

kerangka dasar bagi pembangunan nasional, karena dengan pendidikan yang 

bermutu dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu pula. Sumber 

daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak pembangunan nasional. Oleh 

karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan 

wilayah. Undang–undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah 

membawa implikasi yang luas dalam sistem pemerintahan. 
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5. Tingkat Keislaman yang diukur dari jumlah (Jama'ah Haji) yang 

diberangkatkan ke tanah Suci Mekah, sebab haji merupakan puncak ritual dari 

rukun Islam. Ibadah Haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah 

didalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syariah dan kekuatan islam 

yang dahsyat. Hal ini terenfleksi dalam prosesi wukuf, thawaf, sa’i dan jamarat. 

Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan 

amanah UUD 1945. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan periode 2011–

2015 yaitu data yang berbentu angka–angka. Penulis dalam membuat skripsi ini 

melakukan pengumpulan data dalam membuat skripsis ini melakukan 

pengumpulan data dalam dua tahap. Tahapan pertama yaitu melalui pengumpulan 

bebedarapa data penting seperti jurnal, artikel yang telah dipublikasikan. Serta 

tahapan ke dua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan 

dalam analisa penelitian.  Adapun data diperoleh dari Badan Pusat Statistik di 

Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keungan, Internet, Jurnal dan 

Penelitian terdahulu dan literatur–literatur yang terkait dengan penelitian ini. 

Tenik yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Pada 

bagian akhir bab ini akan dijelaskan beberapa uji statistik yang digunakan untuk 

memilih teknik yang tepat didalam mengestimasi model regresi data panel. 
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3.3  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang artinya adalah 

gabungan antara data silang cross section dengan data runtut waktu time series. 

sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi bservasi setiap individual 

data sampel. Data panel dapat berguna bagi penelitian untuk melihat dampak 

ekonomis yang tidak bisa terpisahkan antar setiap individu dalam beberapa 

periode. Hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data cross section atau 

data time series secara terpisah.  

Menurut buku Gujarati,2012 Terdapat beberapa keuntungan dari 

penggunaan metode panel yaitu:  

1) Mengingat penggunaan data panel juga meliputin data cross section dalam 

rentang waktu tertentu, maka data set akan rentan dari heterogenitas. 

Penggunaan teknik dan estimasi data panel akan memperhitungkan secara 

eksplisit heterogenitas tersebut.  

2) Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih, 

tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.  

3) Penggunaan data panel mampu meminimal yang dihasilkan jika kita 

mengagregasikan data individu ke dalam agregasi yang luas. 

Ada 3 model yang dapat digunakan untuk menafsirkan data panel yaitu Buku 

Gujarati dikutip oleh (Baltagi, 2005) :  

1) Pooled Least Square (PLS) atau metode Common  

2) Fixed Effect Model (FEM)  
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3) Random Effect Model (REM). 

 

3.3.1. Pooled Least Square (PLS) Atau Metode Common Effect 

Dalam Buku Gujarati dikutip oleh Ginanjar (2014). Model pertama 

menggunakan data yang digabung kemudian diestimasi adalah merupakan 

penggunaan metode Pooled Least Squares (PLS) atau metode Common. 

Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen. Terhadap variable 

dependen konstan untuk setiap cross section dan time series. Artinya metode ini 

tidak memperhitungkan „nature‟ dari perubahan yang terjadi di setiap cross 

section dan time series sehingga kompleksitas kenyataan sebenarnya tidak dapat 

dicerminkan dalam metode ini. Persamaan model PLS sebagai berikut: 

Yit = αi + βjXjit + Uit 

i = 1,...,N dan t = 1,...,K  

kita dapat estimasi model tesebut dengan memisahkan waktuna sehina ada T eresi 

denan N penamatan atau dapat dituliskan dengan : Yit = αi + βjXjit + ∑ni  i= 

123,...N  

keterangan :  

Yit = Variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i  

αi = Intersep yang berubah – ubah antar unit cross section  

Xjit = Variabel bebas ke-j diwaktu t untuk unit cross section i  

βj = Parameter untuk variabel bebas ke-j  

Uit  = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i  



57 

 

 
 

Indeks i pada intersep dari masing – masing unit cross-section berbeda – 

beda. Perbedaan ini disebabkan karerna penggunaan variabel dummy untuk 

menjelaskan perbedaan intersep yan timbul antara individu. Istilah FEM berasal 

dari kenyataan bahwa meskipun intersep αi berbeda antara individu namun 

intersep sama antara wakti (time invariant). (Gujarati,2004) 

3.3.2.Fixed Effect Model (FEM)  

Regresi panel dengan Fixed Effect Model menggunakan teknik 

penambahan variabel dummy sehingga metode ini seringkali disebut dengan Least 

Square Dummy Variabel model. Persamaan regresi pada Fixed Effect Model 

adalah: 

+ +  +  

Gujarati (2004) menatakan bahwa FEM diasumsikan bahwa koefisien slope 

bernilai konstan tetapi intercept bersifat tidak konstan. Keputusan memasukan 

variabel boneka (Di) pada pendekatan fixed effect tidak dapat dipungkiri akan 

mengurangi jumlah degree of freedom yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

efisiensi dari paremeter yang diestimasi. Buku Gujarati yang dikutip (Ginanjar, 

2004) 

 

Metode ini memiliki beberapa kemungkinan asumsi yang bisa digunakan 

peneliti berdasarkan kepercayaannya dalam memilih data seperti:  

a) Intersep dan koefisien slope konstan dari setiap cross section di 

sepanjang waktu. Error diasumsikan mampu mengatasi perubahan 
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sepanjang waktu dan individu. Asumsi ini mengikuti asumsi dalam 

metode OLS.  

b) Koefisien slope konstan namun intersepnya bervariasi disetiap 

cross section.  

c) Seluruh koefisien baik slope maupun intersep bervariasi setiap 

individu.  

Model ini memasukan variabel boneka (dummy variable) untuk 

mengizinkan terjadinya perbedaan nilai intersep antar unit cross section.  

3.3.3. Random Effect Model  

Ginanjar (2004) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel dummy 

didalam model Random Effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita 

tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi 

berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi 

parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan 

(error term) dikenal sebagai metode random effect. Persamaan model random 

effect adalah sebagai berikut: 

 

= α + β  +   → =  + +  

Dimana : 

 : Komponen error cross section 

 : Komponen error time servies 

 : Kompoen error gabunan. 



59 

 

 
 

Melihat persamaan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa MER mengangap efek 

rata-rata dari data cross section dan time series direpresentasikan dalam intercept. 

Sedangkan deviasi efek secara random untuk data time series direpresentasikan 

dalam   dan deviasi untuk data cross section dinyatakan dalam . 

Pendekatan efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan 

tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada pendekatan efek tetap. 

Hal ini berimplikasi parameter hasil estimasi akan menjadi semakin efisien.  

3.4. Pemilihan Model  

Sebelum dilakukan pembahasan hasil model regresi panel data, akan 

dilakukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar melakukan 

analisis. Dalam pemilihan model dilakukan dengan dua cara, yaitu:  

 1. LM_test adalah pengujian untuk memilih PLS atau Random effect  

 2. Uji Hausman digunakan untuk memilih fixed effect atau random 

 effect  

3.4.1 Uji LM_Test  

LM_Test adalah pengujian untuk memilih model PLS atau model random 

effect. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :  

H0: Model PLS (Restricted)  

H1: Model Random effect (Unrestricted)  

Formulasi untuk menguji hipotesa diatas dengan menggunakan tabel 

distribusi chi_squares seperti yang dirumuskan oleh Breusch_Pagan :  
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3.4.2. Uji Hausman Test  

Uji hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau random 

effect. Gujarati (2012) diikutin oleh Ginanjar (2014) menerangkan hipotesisnol 

yang mendasri Uji Hausman adalah bahwa estimator - estimator FEM dan REM 

tidak memiliki perbedaan yang besar.Uji statistik yang dikembangkan oleh 

Hausman memiliki distribusi  asimtotis. Jika hipotesis nol ditolak maka 

kesimpulannya adalah REM tidak tepat karena random-effects kemungkinan 

terkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen dalam hal ini, FEM lebih 

baik dari pada REM. 

Hipotesis : 

H0 : korelasi tidak berhubungan dengan regresor lain 

H1 : Korelasi berhubungan dengan regresor lain 

 

3.4.3. Uji Signifikansi Common Effect Vs Fixed Effect 

Uji  kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel 

dengan Fixed Effect lebih baik dari model regresi common effect.  

        

 dan  sum of Squared residuals metode common effect dan teknik fixed 

effect.  jumlah restriksi metode common effect dan  jumlah observasi dan  

jumlah parameter estimasi metode fixed effect. 
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3.5. Pengujian Statistik  

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk 

mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik 

dilakukan dengan koefisien determinasinya (R²), pengujian koefisien regresi 

secaara serentak (Uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T). 

3.5.1. Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa 

besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh 

variabel bebasnya. Nilai R² berkisar antara 0 < R² < 1. Semakin besar R² semakin 

baik kualitas model karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

dependen dan independen (Gujarati, 2003).  

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :  

1) Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil 

estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R², 

maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R², 

maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil 

observasi.  

2) Untuk mengukur proporsi/presentase dari jumlah variasi yang diterangkan 

oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x 

terhadap variabel u untuk mengukur proporsi/presentase dari jumlah 

variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar 

sumbangan dari variabel x terhadap variabel y.  
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3.5.2 Uji F  

Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap 

variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :  

:  (tidak ada pengaruh)  

:  (ada pengaruh) 

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :  

 Terima  jika F statistik < nilai F tabel artinya suatu variabel bebas 

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.  

 Terima  jika nilai F statistik > nilai F tabel artinya nilai suatu variabel 

bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.  

Nilai F - hitung dapat diperoleh dengan rumus : 

                                        R
2
/n  

F – Hitung  =     

                          1 – (R
2
)/ =n – K 

  

Di mana : 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k   = Jumlah variable independen 

n   = Jumlah sampel 

T= jumlah Time series 

Atinya bahwa hubungan antaa variabel independen dan variabel dependen 

berpengaruh signifikan (Gujarati,2004). 
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3.5.3 Uji T  

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang betujuan untuk mengetahui 

apakah masing - masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Uji t statistik 

dilakukan untuk menguji pengaruh masing–masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain 

konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :  

:  

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah :  

:  

Dimana βi adalah koefisien variabel independen ke I nilai parameter 

hipotesis dan biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel Xi 

terhadap Y. Pengujian dilakukan melalui uji-t dengan membandingkan t-statistik 

dengan t-tabel. 

Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat 

diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung, jika 

nilai t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika 

nilai t hitung < t tabel maka H1 ditolak, yang berarti variabel independen secara 

individual tidak mempengaruhi variabel dependen.  




