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 BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif 

kausal merupakan penelitian yang mencari pengaruh sebab akibat antara variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Bangun, 2015). 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel 

dependen. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan yang terjadi di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2016.  

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat 

pengangguran di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2012 - 2016.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Tingkat Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 

presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi 

Jawa Tengah. Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah 

penduduk miskin ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi 

perkapita per bulan yang setara dengan 2100 kalori perkapita per hari dan 

nilai kebutuhan minimum komoditi bukan makanan. Dalam penelitian ini, 

data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan di Jawa Tengah  pada tahun 

2012 – 2016 (dalam satuan persen). 

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang 

yang berdomisili WNI maupun WNA di wilayah geografis Jawa Tengah 

selama 6 bulan terakhir atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang 

dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data yang digunakan adalah 

jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 – 2016 (dalam 

satuan jiwa). 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Berdasakan kepada pengertian PDRB menurut Hadi Susana (2006) 

adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai 

kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat 
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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 tersebut. PDRB dalam penelitian yang dimaksud 

adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam juta 

rupiah tahun 2012 – 2016 (dalam satuan rupiah). 

4. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu 

wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan 

manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia 

yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) 

penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang 

diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan 

berketerampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai 

standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Data yang 

digunakan adalah indeks pembangunan manusia  tahun 2012 – 2016 (dalam 

satuan persen). 
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5. Tingkat Pengangguran 

Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 

orang yang masuk angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari 

pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikatagorikan 

pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Data 

yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah perbandingan antara 

pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2012 – 2016 (dalam satuan persen).  

 

3.4 Metode Penelitian 

 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat 

kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder yang 

digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (time series) dari tahun 2012 – 

2016 di Provinsi Jawa Tengah 
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3.5 Estimasi Metode Regresi Data Panel 

Dalam analisis metode ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait yaitu tingkat 

kemiskinan. Bila hubungan antar variabel ini dinyatakan dengan model matematika 

maka akan digunakan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:  

TKit = β0 + β1JPit + β2 PDRBit + β3 IPMit + β4TPit + μit  

TK = Tingkat Kemiskinan (juta jiwa)  

JP = Jumlah Penduduk (jiwa)  

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)  

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (persen)  

TP = Tingkat Pengangguran (persen)  

Β0 = Konstanta  

β1β2β3β4 = Koefiesien Regresi  

μ = Variabel Pengganggu  

i = Observasi (35 kabupaten/kota)  

t = Banyaknya waktu (periode 2012-2016)  

Dalam estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, 

yaitu Commond Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model.  

 

3.5.1 Commond Effect Model  



 54 

Teknik yang digunakan dalam metode Common Effect hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk 

mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi 

individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari 

realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan 

jelas sangat berbeda.  

3.5.2 Fixed Effect Model  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Fixed Effect. 

Metode dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

perusahaan dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun 

sama antar waktu (time invariant). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya 

mengurangi efisiensi paramete.  

3.5.3 Random Effect Model  

Teknik yang digunakan dalam Metode Random Effect adalah dengan 

menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin saja akan muncul pada 

hubungan antar waktu dan antar kabupaten/kota. Teknik metode OLS tidak dapat 
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digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk 

menggunakan Metode Generalized Least Square (GLS).  

3.6 Penentuan Metode Estimasi 

 

Untuk memilih model penentuan estimasi terdapat beberapa pengujian yang 

dapat dilakukan, yaitu uji chow dan uji hausman.  

3.6.1 Uji Chow Test 

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, 

yaitu antara model efek tetap (Fixed Effect Model) dengan model koefisien tetap 

(Commond Effect Model). Menurut, Batalgi (2005) jika nilai atau p-value <(taraf 

signifikansi/alpha), maka tolak hipotesis awal sehingga model yang terpilih adalah 

model efek tetap. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah :  

H0 : Memilih model common effect atau pooled OLS jika nilai probabilitas F 

statistiknya tidak signifikan pada α 5%.  

H1 : Memilih model fixed effect jika nilai probabilitas F statistiknya 

signifikan pada α 5%.  

Dasar penolakan yang dilakukan pada hipotesis tersebut adalah dengan 

membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan tersebutlah 

yang nantinya digunakan apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak 

yang artinya model paling tepat digunakan adalah fixed  
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3.6.2 Uji Hausmant Test  

Uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed 

effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Uji hausman dilakukan 

dengan hipotesis sebagai berikut :  

H0 : Memilih model random effect, apabila nilai chi-squarenya tidak 

signifikan pada α 5%.  

H1 : Memilih model fixed effect, apabila nilai chi-squarenya signifikan pada 

α 5%.   

Statistik pada uji hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree off freedom 

sebanyak K, dimana K adalah variabel independen. Jika saat kita menolak hipotesis nol dan 

statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang paling tepat untuk kita gunakan 

adalah model fixed effect, sedangkan apabila kita gagal dalam menolak hipotesis nol yaitu pada 

saat nilai statistik Hausmannya lebih kecil dari nilai kritisnya maka model paling tepat yang harus 

kita pilih adalah model random effect (Widarjono, 2013).  

 

3.7 Uji Statistik  

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Koefisien 

Determinasi (Uji R²), Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F), dan Uji 

Koefisien Regresi Parsial (Uji T).  

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)  
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Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R² kecil maka kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak perduli variabel tersebut 

berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.  
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3.7.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)  

Uji statistik F digunakan untuk menguji apabila variabel bebas secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dengan variabel terikat.  

H0 : βᵢ = 0 (hipotesis nihil) berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.  

 H1 : βᵢ ≠ 0 (hipotesis alternatif) berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.  

 

3.7.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (UjiT)  

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan sebarapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan adalah  

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).  

2. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual berpengaruh 

terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).  

 

 

 

 


