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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang mencakup 35 wilayah  

kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam jangka 8 tahun, berawal dari tahun 

2010 hingga 2017 dengan menggunakan jenis data kuantitatif. Jenis data 

kuantitatif merupakan jenis data yang berhubungan dengan angka. Selain itu 

penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang merupakan pengambilan 

data secara tidak langsung. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil 

melalui situs yang resmi melalui website. Kemudian data yang telah diperoleh 

akan diolah menggunakan regresi data panel. Data cross section mengambil data 

dari 35 wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, yaitu Cilacap, 

Banyuman, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, 

Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, 

Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, 

Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota 

Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota 

Tegal. 
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3.2. Definisi Operasional Variabel  

 3.2.1. Variabel Dependen 

Menurut BPS, kemiskinan (Y) adalah suatu ketidakmampuan 

untuk dapat memenuhi taraf hidup dalam hal pangan, kesehatan, 

pendidikan dan kebutuhan dasar yang lain, dengan satuan persen. Data 

yang di dapatkan dari BPS berdasarkan kabupaten/kota Provinsi Jawa 

Tengah dan disajikan dalam kurun waktu 2010 sampai 2017 per tahun 

dengan satuan persen.  

 3.2.2. Variabel Independen 

1. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB (X1) merupakan jumlah total dari 

output atau hasil dari seluruh produktivitas kegiatan ekonomi disuatu 

daerah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 

di propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada PDRB yang diolah menurut 

atas dasar harga konstan 2000 yang di dapatkan dari BPS dalam kurun 

waktu 2010 hingga 2017 dan berdasarkan per tahun serta dinyatakan 

dengan satuan juta rupiah.  

2. Pendapaten Asli Daerah (X2) adalah pendapatan yang dihasilkan langsung 

oleh daerah sendiri melalui pemungutan ke berbagai sektor berdasarkan 

peraturan daerah yang ada. Data yang diambil dari Dirjen Perimbangan 

Keuangan Kemenkeu dalam kurun waktu 2010 hingga 2017 dan 

berdasarkan per tahun serta dinyatakan dengan satuan jutaan rupiah. 
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3. Dana Alokasi Umum (X3) adalah dana yang berasal dari alokasi Dana 

Perimbangan pemerintah pusat ke pemerintahan daerah kabupaten/kota 

dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dengan cara 

pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Data yang 

diambil dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dalam kurun waktu 

2010 hingga 2017 dan berdasarkan pert tahun serta dinyatakan dengan 

satuan jutaan rupiah. 

4. Pendidikan (X4) diukur dari angka partisipasi sekolah. Menurut BPS, 

angka partisipasi sekolah merupakan bagian dari semua anak yang masih 

menempuh pendidikan pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah 

penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Disini peneliti 

menggunakan angka partisipasi sekolah pada kategori SD atau umur 7-12 

tahun. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistka dan disajikan 

berdasarkan tahun dalam kurun waktu 2010 sampai 2017 per tahun dengan 

dinyatakan dalam satuan persen. 

3.3. Metode Analisis 

3.3.1. Pemilihan Model 

Penelitian ini memakai data kuantitatif dengan metode data panel. 

Widarjono (2009) menyebutkan bahwa terdapat metode yang pada 

umumnya dipakai dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, 

yaitu pooeling least squaere (Common effek), pendekaten efek tetep 

(Fixed Effek), dan pendekaten efek random (Random Effek).Definisi data 

crosss section merupakan jumlah data yang sudah direkap dalam satu 
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waktu baik terhadap individu maupun kelompok, sedangkan definisi data 

time series adalah rekapan data dari selang waktu ke waktu terhadap 

individu. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini memakai data 

Time Series sebanyak 8 tahun yaitu 2010-2017 dan memakai data Crosss 

Section yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sehingga didapatkan 

kombinasi data sebanyak 280 observasi. Mengingat data panel adalah 

salah satu gabungan antara crosss section dan time series, maka dapat 

ditulis sebagai berikut :  

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡  +   𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +   𝛽4𝑋4𝑖𝑡 +∈𝑖𝑡 

Keterangan:  

Y = Kemiskinan (Persen)  

X1= Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rp)  

X2= Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp)  

X3= Dana Alokasi Umum (Juta Rp) 

X4= Pendidikan (Persen)  

β0 = Intercept  

β = Nilai Koefisien Variabel  

i = 1, 2, 3, ...,33 (data cross-section kabupaten/kota di Jawa Tengah)  

t = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (data time-series, tahun 2010-2017)  

∈= Error Term 
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3.3.2. Uji Model Estimasi 

3.3.2.1. Uji Chou 

Pengujian Chou adalah uji perbedaan dua regresi yaitu 

common effek atau fixed effek yang dimana diambil yang lebih baik, 

uji ini juga disebut uji F statistic. Uji F digunakan untuk 

signifikansi model dan biasanya dijelaskan dengan menggunakan 

analisis ANOVA. Prosedur pengujian dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternativ (Ha) 

sebagai berikut:  

H0 : β1 = β2 = … = βk= 0  

Ha : paling tidak satu dari βk≠ 0 dimana k = 1,2,3,…,k  

b. Mencari nilai F hitung dengan formula seperti pada persamaan 

𝐹= 𝑅2/(𝑘−1)(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘) dan nilai F kritis dari tabel distribusi 

F =. Nilai F kritis berdasarkan besarnya α dan df dimana 

besarnya ditentukan oleh numerator (k-1) dan denominator (n-

k).  

c. Keputusan menolak atau gagal menolak H0 sebagai berikut:  

Jika F hitung > F kritis maka menolak H0 dan sebaliknya jika 

F hitung < F kritis maka gagal menolah H0.  
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3.3.2.2. Uji Hausman 

Pengujian Hausman adalah uji untuk melihat bagaimana 

model fixed effek lebih baik daripada model random effek. Dalam 

menentukan model yang lebih baik dapat melihat hasil dari Chi-

Square statistik dan dibandingkan dengan Chi-Square kritis. 

Apabila Chi-Square statistik lebih besar dari Chi-Square kritis 

maka menolak hipotesis nol yang artinya bahwa estimasi yang 

tepat untuk model ini adalah fixed effek model. Dan sebaliknya 

apabila Chi-Square statistic lebih kecil dari Chi-Square kritis maka 

gagal menolak hipotesis nol yang artinya bahwa estimasi yang 

tepat untuk model ini adalah random effect model. Uji Hausman 

akan mengikuti distribusi Chi- Square sebagai berikut: m = q’ var 

(q)-1 q dimana q = [βOLS - βGLS] dan var(q) = var(βOLS) – 

var(βGLS) statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik 

Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k dimana k adalah 

jumlah variabel independen. 
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3.3.2.3. Uji Lagrange Multiplier 

Pengujian Lagrange Multiplier adalah uji untuk melihat 

bagaimana model random effek lebih bagus daripda model common 

effek digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Pengujian tersebut 

dilandaskan pada nilai Chi-Square dengan degree of freedom 

sebesar sejumlah variable independen. Jika angka LM lebih besar 

dari nilai statistic Chi-Square maka menolak hipotesis O, yang 

artinya model yang tepat digunakan adalah random effek. 

Sebaliknya jika nilai LM lebih kecil dari nilai statistic chi-square 

maka menerima hipotesis nol, yang artinya model yang tepat 

digunakan adalah common effect. 

3.4. Uji Hipotesis 

3.4.1. Uji Parsial (Uji T) 

Dalam penelitian untuk membuktikan kebenaran dasar teori 

terhadap hasil uji regresi digunakan uji T statistik yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat signifikan dari tiap variabel digunakan uji T Statistik. 

Untuk uji T Statistik hipotesis yang dipakai pada penelitian ini 

menggunakan hipotesis negatif di lain sisi karena peneliti mempunyai 

landasan teori yang kuat (Agus Widarjono, 2007:46). Berikut hipotesis 

pada penelitian ini : 

Hipotesis : 

HO ; βi < O ; berrarti variabel indpenden tak pengaruhi variabel dependen. 

HI ; βi > O ; berarti variabel independn pengaruhi variabel dependen. 
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Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan nilai probabilitas T-

Statistik dari hasil regresi untuk pengambilan keputusan. Apabila nilai 

probabilitas masing-masing variabel kurang dari α = 1%; 5%; 10% atau 

hampir 11% dapat dikatakan signifikan (Jaka Sriyana, 2014). Dalam 

pengujian ini, peneliti memakai nilai probabilitas T-Statistik dari hasil 

regresi untuk pengambilan keputusan. 

3.4.2. Uji Signifikan (Uji F) 

Pengujian ini diolah untuk melihat apakah secara bersama-sama 

variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent secara 

menyeluruh. Apabila didapat nilai probabilitas F-Statistik kurang dari α = 

1%; 5%; 10% jadi bisa dikatakan signifikan. Pada pengujian ini, peneliti 

menggunakan nilai probabilitas F-Statistik untuk pengambilan keputusan.  

3.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) secara sederhana bertujuan untuk mengukur 

persentasi pngaruh yang disumbangkan variabel independent terhadap variabel 

dependent. Nilai yang ditujukan koefisien determinasi berupa persentase dan 

terletak diantara O dan 1 atau O ≤ R2 ≤ 1. Apabila hasil yang didapat koefisien 

determinasi mendekati angka 1 berarti variabel independen dapat menjelaskan 

secara keseluruhan artinya data tersebut akan mendekati keadaaan sebetulnya. 

 

 

 


