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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

3.1.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dan dihimpun oleh pihak lain 

dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel. Data yang digunakan 

dalam penelitiian ini adalah data panel. 

3.1.2 Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari : 

a. Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

b. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari teori dari buku 

dengan melakukan analisis perbandingan yang sesuai dengan 

penelitian ini. 

c. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. 
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3.2 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Dependen (Y) 

Pendapatan Asli Daerah  (Y) 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel 

dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah(Y). Pendapatan Asli 

Daerah yang diperoleh dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain –

lain pendapatan Asli Daerah yang sah. 

3.2.2 Variabel Independen (X) 

1. PDRB (X1) 

PDRB yang berartinilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

satuan jutaan rupiah. 

2. Jumlah Penduduk (X2) 

Jumlah Penduduk yang berarti masyarakat yang bertempat atau 

berdomisili di suatu daerah yang memiliki mata pencarian dan tercatat 

sah oleh pemerintah yang dinyatakan dalam satuan jiwa. 

3. Kemiskinan(X3) 

Kemiskinanketidakmampuan memenuhi standar minimum 

kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.  
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3.2.3 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi data panel dengan alat pengolahan data dengan menggunakan 

Eviews 8, (Widarjono, 2013) dalam bukunya mengatakan ada 

beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. 

Data panel merupakan data gabungan dari data time-series dan data 

cross-section maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut : 

Yit = β0 + β1 Xit + εit  

i = 1,2, ..., N 

t = 1, 2, ...,T 

dimana : 

       N  : banyaknya observasi 

       T   : banyaknya waktu 

       N dan T   : banyaknya data panel 

Keunggulan penggunaan data panel dibandingkan data time series 

dan data cross section menurut Hsiao (2003) dan Baltagi (1999) 

adalah: 

1. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas 

dalam tiap individu. 
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2. Dengan data panel, data lebih informasif, lebih bervariasi, 

mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat 

kebebasan (degree offreedom) dan lebih efisien. 

3. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan 

perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari 

cross-section. 

4. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara 

sederhana tidak dapat diukur oleh data times series atau 

cross-section, misalnya efek dari upah minimum. 

5. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang 

lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan 

perubahan teknologi. 

Untuk melakukan regresi terhadap variabel maka peneliti 

menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu: 

1. Common Effect Model 

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). Metode ini 

diasumsikan bahwa pelaku data antara ruang sama dalam 



58 
 

berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya dalam 

bentuk linier adalah sebagai berikut : 

Yit = β0 + β1 X1it +β2 X2it + β3 X3it + eit 

2.  Fixed EffectModel 

Model ini mangasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) 

tetap antar ruang dan 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 heteroskeditisitas menggunakan  

fixed effect dengan cross section weight. Model dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it +β3 X3it … + eit 

3. Random EffectModel 

Metode ini  memilih estimasi data panel dengan residual 

yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, 

dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep 

yang berbeda. Namun demikian kita mengasumsikan setiap 

intersep adalah variabel ran dom atau stokastik. Metode ini 

memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu,dengan 
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mengasumsikan setiap kabupaten/kotamempunyai perbedaan 

intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa intersep 

adalah variabel random. Model Random Effect ditulis dalam 

model regresi linier sebagai berikut:          

Yit=  β0+ β1X1it + β2  X2it + β3X3 it +eit 

Dimana dalam hal ini β0  tidak tetap (nonstokastik) tetapi 

bersifat random sehingga dapat diekspresikan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut: 

β 0 =  β 0 +ei, 

Dimana : i = 1,…..n                                                                           

β0 adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukan 

rata-rata intersep populasi dan ei adalah variabel gangguan 

yang bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan 

perilaku kabupaten/kota secara individu. Variabel gangguan 

ei mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

E (ei) = 0 dan var (ei) = σe
2 

Sehingga E (β0) =  β0dan var(β0) = σe
2 

Substitusi persamaan diatas menghasilkan persamaan berikut: 

Yit=  β0+ β1X1it + β2  X2it + β3X3 it + eit   

        = β0 + β1X1it + β2  X2it+ β3X3 it + (eit+ ei)(3.4) 

=  β0+ β1X1it + β2  X2it + β3X3 it vit 
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vit=eit+ ei 

 

3.3 Pengujian Hipotesis 

3.3.1 Uji-t 

Uji t adalah teknik uji yang digunakan untuk mengetahui 

signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individu. Keputusan untuk gagal menolak atau 

menolak Hodibuat berdasarkan nilai statistik yang diperoleh dari data 

(Widarjono, 2005, 42). 

Hipotesis yang digunakan : 

Uji satu sisi positif 

a. H0 : β = 0, menunjukan variabel independen tidak berpengaruh 

secara nyata terhadap variabel dependen. 

b. H1 : β   > 0, menunjukan variabel independen  berpengaruh positif 

secara nyata terhadap variabel dependen. 

Uji satu sisi negatif 

c. H0 : β = 0, menunjukan variabel independen tidak berpengaruh 

secara nyata terhadap variabel dependen. 

d. H1 : β   < 0, menunjukan variabel independen  berpengaruh 

negatif secara nyata terhadap variabel dependen. 
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Dalam mencari nilai t hitung dilakukan pengujian dengan rumus 

sebagai berikut: 

thitung =  
𝜷𝟏^ −𝜷𝟏

𝑺𝒆(𝜷𝟏 ^)
 

Jika t-hitung > t-tabel maka menolak H0 yang berarti secara 

statistik variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya jika t-hitung < t-tabel maka menerima H0  yang 

berarti secara statistik variabel independen berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3.3.2 Uji-F 

Uji-F digunakan untuk mengetahui signifikansi atau tidak 

signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara 

menyeluruh.Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen seluruhnya terhadap variabel dependen yang terdapat 

dalam model secara serentak. Untuk memperoleh hasil uji-F secara 

valid dapat membandingkan hasil F-statistik terhadap F-tabel pada 

derajat bebas(degree of freedom) tertentu umumnya dengan tingkat 

α=5%. Hipotesis yang digunakan : 
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a. H0 : β1= β2= β3= 0 menunjukan semua variabel independen tidak 

dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama 

dalam model. 

b. H1 : β1≠ β2≠β3 ≠0 menunjukan semua variabel independen tidak 

dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama 

dalam model. 

Dalam mencari nilai t-hitung dilakukan pengujian dengan rumus 

sebagai berikut : 

fhitung=  
𝑹𝟐/(𝒌−𝟏)

(𝟏−𝑹𝟐)/(𝒏−𝒌)
 

Dimana : 

R2 =  koefisien determinasi 

K =  jumlah parameter yang diasumsikan termasuk variabel 

konstanta 

N=  jumlah sampel dalam model 

Jika F-hitung > F-tabel maka menolak H0 yang berarti secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya jika t-hitung < t-tabel maka menerima 

H0  yang berarti secara statistik variabel independen berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai R2 menunjukan besarnya variabel-variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen. Kisaran nilai dari R2 antara 

0 dan 1. Dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai R2 maka semakin 

besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai R2 maka 

semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen. Dan apabila nilai R2sama dengan nol 

maka tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Koefisien determinasi (R2)  digunakan untuk mengukur besarnya 

proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen. Koefisien determinasi (R2)merupakan pengukuran 

kebaikan (goodness of fit) dari persamaan regresi, yaitu memberikan 

proporsi atau presentasi variasi total dalam variabeltidak bebas (Y) 

yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan (tunggal) X(Domador 

Gujarati, 1984). Untuk memperoleh R2 (adjusted)pada saat 

mengevaluasi model regresi yang terbaik, dengan memperoleh nilai  
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Koefisien determinasi (R2) dilakukan dengan rumus : 

R2  =−
∑ 𝒆𝒍𝟐/(𝑵−𝑲)

∑ 𝒚𝒍𝟐(𝑵−𝟏)
 

Dimana nilai R2 adalah berada pada kisaran 0 ≤ R2 ≤ 1. Jika nilai 

R2 mendekati 1 atau 100% maka hasilnya semakin baik, sedangkan 

nilai R2  yang mendekati 0% maka hasilnya semakin tidak baik. 

 

  


