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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sumber data 

3.1.1. Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuatitatif. Data kuatatif terdiri data 

tingkat kemiskinan, data produk domestik regional bruto (PDRB), data pendidikan , 

dan data tingkat pengangguran. Data tersebut juga merupakan data antar ruang (cross 

section) dan data runtun waktu (time series) , yaitu data secara kronologis disusun 

menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang digunakan berupa tahun 

periode 2009-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari beberapa penerbitan. Sumber data sekunder diperoleh dari dalam 

bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari 

pihak lain seperti buku-buku literatur dan Pusat Statistik (BPS) . Data yang diambil 

adalah data seluruh Kabupaten/Kota di DKI jakarta sebanyak 1 Kabupaten dan 5 

Kota . Tahun yang dipilih adalah tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 hal ini 

dikarenakan data time series adalah sebanyak tujuh tahun sedangkan data antar 

ruang(cross section) diambil dari seluruh Kabupaten/Kota di DKI jakarta. Jenis data 

yang digunakan dalam studi ini adalah data  time series dan cross section atau sering 

disebut data panel. 

3.1.2 Metode Pengumpulan Data   

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan melalui buku, 

jurnal,website dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk 
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memperoleh landasan teoritis dengan hubungan PDRB, Pendidikan, Pengangguran 

terhadap kemiskinan. 

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Variabel dependen Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kemiskinan (KM) yang terjadi di Provinsi DKI jakarta periode tahun 

2009-2015 

2. Variabel independenVariabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

PDRB, Pendidikan, Pengangguran .Berdasarkan variabel-variabel yang 

peniliti gunakan untuk memperjelas tujuan penelitian agar dapat memperoleh 

gambaran tentang masing-masing variabel (PDRB, Pendidikan, 

Pengangguran) untuk mengetahui perkembangan tiap tahunnya .  

Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat Kemiskinan (KM)  

  Kemiskinan menurut Badan pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang 

berada di bawah garis kemiskianan di masing-masing kabupaten/kota di DKI jakarta . 

Garis kemiskinan yang merupaka dasar perhitungan jumlah penduduk miskin 

ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran kosumsi perkapita per bulan yang setara 

dengan 2100 kalori perkapita per hari dan nilai kebutuhan minimum komoditi bukan 

makan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah persentase penduduk 

miskin kabupaten/kota di DKI jakarta tahun 2009-2015. 
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2. PDRB 

  PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam 

suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan uraian yang disampaikan 

oleh Sadono Sukirno(2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk atau apakah perubhan struktur ekonomi berlaku atau tidak, perhitungan 

PDRB akan ditimbu;kan dari suatu daerah ada tiga pendekatan. PDRB yang 

dimaksud adalah laju PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tahun 2009-2015( 

dalam satuan jutaan) 

3.  Pendidikan (Melek Huruf)  

  Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan 

pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, 

maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis 

diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap 

informasi baik itu lisan maupun tulisan (BPS, 2011:88). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penduduk buta huruf di DKI Jakarta tahun 2009-2015 (dalam 

satuan persen). 

4. Pengangguran (PG) 

  Pengangguran berarti seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 

kerja yang aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi 

tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengertian pengangguran 

terbuka (open unemployment) menurut Edwards,1974 ( dalam lincolin, 1997) adalah 
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mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia 

pekerjaan yang cocok untuk mereka. Sedangkan menurut BPS ( Badan Pusat 

Statistik) adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang 

sedang mempersiakan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin 

memendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum 

mulai bekarja. Data yang digunakan melihat pengangguran adalah pengangguran 

terbuka di DKI Jakarta tahun 2009-2013(dalam satuan persen)     

3.3. Metode Analisa Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang 

menggunakan data panel, yaitu dengan melihat angka-angka. Selain itu, 

menggunakan uji signifikasi fixed effect juga random effect. Pengolahan data dengan 

menggunakan program Eviews 8. Gujarati (2003) (Damodar, 2003) menyatakan 

bahwah untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan data cross section 

, nilai dari satu variable atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada 

suatu waktu. Dalam model panal data, persamaan model dengan menggunakan data 

cross-section dapat ditulis sebagai berikut: 

Y1=β0+β1X1+ε1 ; i=1,2,…,N        (3.1) 

Dimana N adalah bantak data cross-section 

Sedangkan persamaan model degan time-series adalah : 

Yt=β0+β1Xt+εt ; i=1,2,…,T        (3.2) 

Dimana T adalah banyaknya data time-series  

Data panel adalah gabungan dari data cross-section dan time-series maka model 
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persaamaan dapat ditulis : 

Yit=β0+β1Xit+εit ;         (3.3) 

i=1,2,…,N ; t= 1,2,…., T 

dimana : 

N= banyaknya observasi 

T= banyaknya waktu 

N X T= banyaknya data panel  

 Menurut Hsiao,1986(dikutip Firmansyah,2009) keunggulan penggunaan data 

panel dibandingkan time series atau cross section yaitu: 

a. Dapat  memberikan  peneliti jumlah  pengamatan yang besar, meningkatkan 

degress of freedom(derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar 

dan mengurangi kolineritas antara variabel penjelas, dimana dapat 

menghasilkan ekonometri yang efisien. 

b. Dengan panel data, data lebih informasif, lebih bervariasi, yang tidak dapat 

diberikan hanya oleh data cross section dan time series saja. 

c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi 

perubahan dinamis dibandingkan data cross section. 

Model regresi dengan data panel ada tiga pendeketan , yaitu:  

1. Metode Common Effect 

Metode Common Effect merupakan metode yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data time series dan 

cross section dengan metode Ordinary Least Squares (OLS).Dalam pendekatan ini 



 34 

tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu.  Model persamaan regresinya 

adalah sebagai berikut:  

Yit = β0 + β
1 

X
1it +β

2 X2it  + β
3 X3it +eit  

2. Metode Fixed Effect 

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar ruang 

dan antar waktu. Dalam estimasi model Fixed Effect dapat dilakukan dengan 

menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model 

estimasi ini sering disebut dengan Least Squares Dummy Variables (LSDV) dan 

ketika terdapat heteroskedastisitas menggunakan fixed effect dengan cross section 

weight.  Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  

Yit = β0i + X
1it +β

2 X2it  + β
3 X3it +1D1+2D2+3D3+4D4+5D5+eit  

3. Metode Random Effect  

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu, dengan mengasumsikan setiap 

kecamatan mempunyai perbedaan intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa 

intersep adalah variabel random. Model Random Effect ditulis dalam model regresi 

linier sebagai berikut: 

Yit = β
0i + β

1 
X

1it +β
2 X2it  + β

3 X3it +eit  

Dimana dalam hal ini β0 tidak tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random sehingga 

dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:  

β
0i

 = β0+µi, Dimana : i = 1,.....n  



 35 

β0 adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukan rata-rata intersep 

populasi dan µi adalah variabel gangguan yang bersifat random yang menjelaskan 

adanya perbedaan perilaku kecamatan secara individu. Variabel gangguan µi 

mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

E (µi) = 0 dan var (µi ) =σ µ
 2 

 

Sehingga E (β 0) = β 0 dan var (β
0i

) = σ µ
 2 

Substitusi persamaan diatas menghasilkan persamaan berikut:  

Yit = β0+ µi + β
1 

X
1it +β

2 X2it  + β
3 X3it +eit  

             = β0+ β
1
X

1it +β
2 X2it  + β

3 X3it (eit+ µi) 

             = β0+ β
1 

X
1it +β

2 X2it  + β
3 X3it + υit 

Dimana υit= eit+ µi 

3.3.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel  

1. Uji Signifikasi Fixed Effect 

Menurut Widarjono(2013), Setelah kita melakukan regresi dua model yaitu 

model dengan asumsi bahwa slope dan intersep dama dan model dengan asumsi 

bahwa slope sama tetapi beda intersep, pertanyaan yang muncul adalah model mana 

yang lebih baik apakah penambahan variabel dummy menyebabkan residual sum of 

squere menjadu menurun atau tidak. Keputusan apakah kita sebaiknya menamba 

variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar perusahaan dengan 

metode fixed effect dapat diuji dengan uji F statistik. Uji F statistik disini merupakan 
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uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow. Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi 

data panel tanpa variabel dummy dengan melihat residual sum of squeres(RSS). 

Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut: 

F = (SSRR – SSR)υ/q (SSRυ) / (n – k)  

Dimana SSRR dan SSRυ merupakan sum of squered residualsteknik tanpa variabel 

dummy dan teknik fixed effect dengan variabel dummy. Hipotesis nolnya adalah 

bahwa intersep adalah sama. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik 

F dengan derajat kebebasan(df) sebanyak q untuk numerator dan sebanyak n-k untuk 

denumerator. q merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa 

variabel dummy. 

2. Uji Signifikasi Random effect 

Untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode OLS 

digunakan uji Lagrange Multiplier(LM). Uji signifikansi random effect 

dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Bruesch Pagan untuk uji signifikansi 

model random effect didasarkan pada nilai residual dari metode ols. Adapun nilai 

statistik LM dihitung berdasarkan berikut 

Keputusan memasukkan variabel dummy dalam model efek tetap (fixed effect) 

bertujuan untuk mewakili tentang model yang sebenarnya. Akan tetapi, tindakan 

memasukkan variabel dummy dapat menimbulkan konsekuensi berkurangnya derajat 

kebebasan (degree of freedom) yang akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter 

variabel yang diestimasi. Dalam model panel data yang di dalamnya melibatkan 
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korelasi antar error term karena adanya perubahan waktu dan berbedanya observasi 

bisa diatasi dengan pendekatan model efek acak (random effect). 

Metode uji signifikasi model (random effect) didasarkan pada nilai residual dari OLS. 

Untuk mancari nilai statistik LM hitung menggunakan formula sebagai berikut : 

 

Keterangan :n = jumlah individu (kecamatan)T = jumlah periode waktu = residual 

metode OLS Uji LM ini didasarkan pada nilai distribusi chi-squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang terdapat dalam random 

effect sebagai berikut : 

a. Jika nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square, maka menolak 

H0. Artinya estimasi yang tepat digunakan adalah metode Random Effect.  

b. Jika nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis statistik chi-squares, maka 

menerimaH0. Artinya estimasi yang paling tepat adalah model OLS.  

3. Uji Hausman  

Menurut Widarjono(2009), ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemilihan 

model antara Fixed Effect dan Random Effect : 

a. Tentang ada tidaknya korelasi antara eror terms eit dan variabel independen x. 

Jika diasumsikan terjadi korelasi antara eit variabel independen x maka model 

Random Effect paling tepat, sebaliknya jika tidak ada korelasi antara eit 

variabel independen x maka model Fixed Effect paling tepat. 

b. Berkaitan dengan jumlah sampel dalam penelitian, jika sampel yang kita 
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ambil adalah hanya bagian kecil dari populasi maka kita akan mendapatkan 

eror term eit yang bersifat random sehingga model Random Effect lebih tepat. 

Uji secara formal dikembangkan oleh Hausman, Hausman telah mengembangkan 

suatu ujistatistik untuk memilih apakah menggunakan model Fixed Effect atau 

Random Effect. Uji Hausman didsarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode 

Fixed Effect dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien. Karena itu 

uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya berbeda sehingga uji Hausman 

bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. 

Setelah melakukan estimasi data panel antara Model Fixed Effect dan Model 

Random Effect pemilihannya dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Chi-

squarenya. 

H0 : Memilih model Random Effect, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada α 

5% 

H1 : Memilih model Fixed Effect, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada α 5% 

3.3.2. Pengujian Hipotesis  

1. Koefisien Determinasi(R
2
) 

 Koefiesien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berati variabel-variabel independent memberikan hampir 

semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependent 
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(Ghozali,2005). 

Koefisien determinasi mempunyai kegunaan, yaitu sebagai ukuran ketepatan 

suatu garis regresi yang diterapkan terhadap suatu kelompok data observasi(α 

measure of the goodness of  fit). Makin besar nilai R
2, 

, maka semakin tepat atau 

cocok garis regresi, sebaliknya apabila nilai R
2 

semakin kecil, maka semakin tidak 

tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi. Nilai R
2 

antara 0 dan 

1 

2.  Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji f menggunakan langkah-

langkah sebgai berikut : 

1. HO = βO = β1 = β2 = β3 = 0 maka variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen .  

2. Ha ≠ βO ≠ β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 maka variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen .) 

3. Menentukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F (sig-f) 

4. Rumus F hitung :  

 

 

5. Menentukan tingkat signifikan α yaitu sebesar 5% 

6. Kreteria pengujian: 
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 Jika nilai sig-F > 0.05, maka H0 diterima , artinya variabel bebas 

secara serentak tidak mempengaruhu variabel tingkat secara 

signifikan. 

 Jika nilai sig-F ≤ 0.05, maka H0 ditolak , artinya variabel bebas 

secara serentak mempengaruhu variabel tingkat secara signifikan. 

 

3.  Uji T 

 Uji t digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel bebas secara 

parsial berpengaruh pada variabel terikatnya. Hipotesis uji t sebagai berikut: 

1. Jika hipotesis signifikan positif 

 H0 : βi = 0 

 H0 : βi >  0 

2. Jika hipotesis signifikan negatif 

 H0 : βi = 0 

 H0 : βi < 0 

3. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% 

4. Rumus T hitung :  

                       T =     βi  

                                seβi 

5. Kreteria pengujian: 

 Jika nilai probabilitas prob t-statistik > α maka, H0 diterima artinya 

variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. 



 41 

 Jika nilai pengujian probabilitas prob t-statistik ≤ α maka, H0 ditolak 

artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara 

signifikan. 

 


