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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dalam penelitian ini menggunakan data yang sifatnya kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan suatu kumpulan data yang berwujud banyak angka-angka. 

Sedangkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diambil secara tidak 

langsung/primer yang diperoleh dari pihak lain dan sata tersebut bisa didapatkan 

dari jurnal,artikel dan lain-lain. 

Penggunaan data sekunder dengan metode Panel Data yaitu merupakan 

rangkaian gabungan antara data antar tempat atau ruang (Cross Section) dan data 

antar waktu (Time Series). Data yang dihasilkan merupakan suatu kumpulan data 

dalam rentang kurun waktu serta tempat tertentu dari sampel. Adapun data time 

series dalam penelitian ini yang digunakan merupakan data tahunan yaitu dari tahun 

2010-2017 serta data cross section sebanyak 29 kabupaten yang ada di daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian untuk Pengumpulan data sekunder bersumber dari: 

1. Badan pusat statistik Provinsi Jawa Tengah 

2. Kajian Pustaka dengan mempelajari teori dari penelitian terdahulu dan buku 

yang mendukung dan sesuai dengan judul penelitian ini. 
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3. Sumber lain yang digunakan untuk referensi penelitian ini. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua variabel yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel Dependen memiliki arti 

variabel yang terikat/menggantung dan variabel ini dipengaruhi oleh variabel 

pertama yang sebelumnya ada. Variabel Dependen dalam penelitian ini 

menggunakan data yaitu Indeks Gini Ratio di Jawa Tengah. Untuk Variabel 

Independen dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yakni :  

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 

2010 di kabupaten dalam provinsi jawa tengah dari tahun 2010-2017. 

2. Data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di kabupaten dalam Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2010-2017. 

3. Data PAD (Penerimaan Anggaran Daerah) di kabupaten dalam provinsi 

jawa tengah tahun 2010-2017. 

4. Data jumlah penduduk di kabupaten dalam provinsi jawa tengah tahun 

2010-2017. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam analisis dan menjelaskan 

hasil dari variabel-variabel yang terikat maka perlu adanya variabel operasional 

yaitu :  
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1. Indeks Gini Rasio (Y) merupakan tolak ukur alat yang digunakan untuk 

memperkirakan seberapa besar kesenjangan pendapatan dan kekayaan dari 

penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu ada dalam 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dari 

tahun 2010-2017 yang didapatkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Tengah.  

2. PDRB atas dasar harga Konstan (X1) suatu gambaran tentang tingkat 

pertumbuhan perekonomian dalam suatu daerah yang dilihat dari sisi 

agregrat maupun sektoral. Data yang akan digunakan dimulai dari tahun 

2010-2017 yang di dapatkan dari halaman Badan Pusat Statistik Provinsi 

Jawa Tengah. 

3. Indeks Pembangunan Manusia (X2)merupakan suatu ukuran dalam nilai 

capaian untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia sebagaimana dalam 

pembangunan itu berjalan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang 

baik.data dalam IPM ini didapatkan dari halaman BPS (Badan Pusat 

Statistika) di Provinsi Jawa Tengah. 

4. Penerimaan Anggaran Daerah (X3) 

Merupakan suatru pendapatan yang didapatkan oleh hasil dari sumber 

kekayaan dan diambil sendiri dipakai untuk kegiatan yang dijalankan oleh 

pemerintah daerah. Yakni terdapat sumber yang dihasilkan PAD berupa 

pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha yang ada dalam daerah 

(BUMD) serta pad lainya yang sudah terdaftar secara hukum dan sah. Data 
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yang digunakan dalam variabel pad dari tahun 2010 – 2017 yang di peroleh 

dari Badan Pusat Statistik dalam Provinsi Jawa Tengah. 

5. Jumlah Penduduk (X3) adalah terdapat beberapa suatu kumpulan 

orang/manusia yang menempati suatu daerah dan bertempat tinggal dengan 

hubungan yang erat dalam konteks ekonomi misalnya dengan produsen dan 

konsumen. Data yang digunakan dalam variabel jumlah penduduk dari 

tahun 2010 – 2017 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik dalam Provinsi 

Jawa Tengah. 

3.4 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan hasil regresi yang 

menggunakan metode data panel. Regresi data panel sendiri dapat dilakukan 

dengan teknik pengganbungan sata time series dengan cross section. Metode ini 

dalam penggunaan data sekunder memiliki keuntungan sendiri daripada 

penggunaan data time series atau cross section yaitu : (Widarjono,2007). 

1. Peluang untuk mendapatkan data yang banyak dari data panel sendiri yang 

merupakan rangkaian gabungan antara data time series dan cross section 

yang akan memperoleh  hasil degree of freedom yang maksimal dan besar. 

2. Dalam pengolahan variabel yang diambil dari setiap data jika nantinya 

terdapat masalah yang bisa menimbulkan data tersebut ada bagian variabel 

yang hilang maka bisa diatasi dengan penggabungan informasi yang berasal 

dari data time series dan cross section. 
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Data panel dan beberapa kelemahan yang disebabkan sebagai berikut : 

(Widarjono,2007). 

1. Pada penggunaan cara metode common effect yang sering digunakan 

hanya berupa kombinasi data Time Series dan Cross Section. Hasil dari 

penggabungan kedua jenis data menggunakan metode OLS  digunakan 

untuk hasil dari  estimasi model dalam data panel. Dalam fase ini tidak 

menunjukkan penglihatan antara dimensi atau waktu. Selain itu dapat 

diasumsikan bahwa perilaku setiap perusahaan dalam kurun berbagai 

waktu yang ada hasilnya sangat jauh dari fakta yang sebenarnya, hal 

tersebut karena setiap dalam data setiap perusahaan memiliki 

karakteristik yang baik berbeda antara segi wilayahnya dan hal tersebut 

sangat berbeda.  

2.  Pada penggunaan cara metode Fixed Effect yang digunakan dalam 

metode variabel dummy digunakan untuk menjelaskan hasil dari adanya 

perbedaan intersep. Asumsi bahwa koefisien regresi (slope) itu tetap 

dalam metode ini bahwa jika terdapat beberapa perusahaan memiliki 

ruang yang sama dalam antar waktu (time invariant). Akan tetapi 

metode ini terdapat beberapa kelemahan yakni drajat kebebasan (degree 

of freedom) yang berkurang dan pada akhirnya berdampak terhadap 

pengurangan efisiensi.  

3. Pada penggunaan cara metode Random Effect yang digunakan dalam 

tekik penambahan variabel gangguan (error terms) yang bisa terjadi dan 

muncul ketika ada masalah dalam hubungan antar waktu serta antar 
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kabupaten/kota. Metode teknik OLS sendiri tidak bisa digunakan dalam 

metode ini karena ditujukan untuk memperoleh estimator yang efisien, 

sehingga penggunaan metode yang lebih tepat yakni dengan metode 

Generalized Least Square (GLS).  

3.4.1 Metode Regresi Data Panel 

Yit =اβ0 +اβ1 X1it +اβ2 X2it +اβ3 X3it +اβ3 X4it + Uit 

Keterangan:  

Y = Prosentase angkatan kerja yang terserap  

β0ا=اKoefisienاintersepا 

β1ا=اKoefisienاpengaruhاPDRBا 

β2ا=اKoefisienاpengaruhاIPM 

β3ا=اKoefisien pengaruh PAD 

β4ا=اKoefisienاpengaruh Jumlah Penduduk 

I = Provinsi Jawa Tengah  

t = Waktu (tahun 2010-2017)  

Ut = Variabel pengganggu 

Terdapat pendekatan dari Tiga model atau langkah-langkah untuk 

melakukan regresi yaitu sebagai berikut :  

1. Common Effect Models (CEM)  

Pendekatan awal yang paling sederhana disebut dengan CEM atau 

pooled least square, dimana asumsi pada model ini menghasilkan intersep 
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sendiri-sendiri dan memiliki koefisien yang hasilnya sama begitupun 

hasilnya terhadap Slope koefisien yang ada dalam data cross section dan 

time series. Berdasarkan penjelasan asumsi tersebut maka bisa dihasilkan 

dengan persamaan model CEM yang ditulis yaitu :  

Yitا=اαا+اβاXitا+اuit 

2. Fixed Effect Models (FEM) 

Merupakan suatu pendekatan yang memiliki suatu cara dengan 

tujuan untuk mementingkan unit  cross  section dalam penggunaan model 

regresi data panel hasilnya yaitu dengan cara perolehan nilai intersep ditiap 

tingkatan berbeda untuk setiapunit cross section namun masih ada asumsi 

slope koefisien dengan hasil yang tetap. Persamaan model FEM yang ditulis 

sebagai berikut :  

Yitا=اαiا+اβاXitا+اuit 

3. Random Effect Models (REM) 

Dalamا modelا estimasiا REMا asumsiا untukا αi sendiri terdapat 

komponen variabel random dengan rata-rataا (mean)ا adalahا ا α0,ا makaا

asumsiا untukا intersepا sendiriا yaituا α1ا ا= αi+ا ei,ا yangا artinyaا terdapatا

random error untuk ei yang memiliki mean 0 serta varians ei masuk dalam 

diobservation atau variabel laten secara tidak langsung. Persamaan model 

REM yang ditulis sebagai berikut : 

Yitا=اα0ا+اβاXitا+اwt 

Penentuan estimasi dalam model regresi data panel perlu dilakukan 

dengan beberapa pilihan pengujian dengan tujuan menentukan pendekatan 
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estimasi dalam hasil yang sesuai dan dengan ketentuan hasil regresi yang 

bagus. Metode langkah-langkah yang bertujuan untuk model yang akan 

diperoleh dalam estimasti itu tepat yaitu pertama perlu adanya regresi yang 

dilakukan dengan penggunaan regresi model CEM dan FEM yang nantinya 

akan dilakukan test kemudian dengan uji Chow yang hasilnya kemungkinan 

mendapat regresi dengan baik dengan penggunaan metode CEM dan FEM 

tersebut. Jika kemungkinan besar hasil dari uji FEM lebih bagus maka perlu 

adanya pengujian ulang kembali dengan penggunaan uji Hausmen dalam 

menentukan model yang tepat yaitu dengan pengujian model FEM atau 

REM.  

3.4.2 Uji Pemilihan Model regresi 

1. Uji Chow   

Dalam uji chow ditujukan dalam memilih beberapa model yang 

hasilnya lebih baik daripada model common effect dan model fixed effect 

yang menggunakan uji hipotesa diantaranya yaitu : 

Pemilihan diantara model estimasi common effect atau estimasi Fixed 

Effect perlu dilihat dengan adanya cross-section Chi-square jika cross-

section Chi-square lebih dari P-value maka hasilnya yaitu signifikan serta 

menggunakan model yaitu common effect. Akan tetapi jika hasil cross-

section Chi square lebih dari P-value akan digunakan model estimasi yaitu 

dengan Fixed Effect.  

2. Uji Hausman  
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Pemilihan Uji ini ditujukan untuk memilih model estimasi dengan 

hasil yang bagus dan paling baik dinatara model dengan estimasi fixed 

effect dan random effect. Perlunya dilakukan Uji Hausman yaitu untuk 

melihat hasil dari nilai P-value. Jika hasil dari P-value itu signifikan 

adalah ≤ا%5اdenganاmodelاestimasiاyangاdigunakanاyaituاfixed effect. 

Akan tetapi sebaliknya jika hasil dari p-value tidakاsignifikanاyaituا≤ا

5% maka penggunaan untuk model estimasi yang pasti yaitu dengan 

metode model estimasi random effect.      

3.4.3 Uji Statistik 

1. Uji Determinasi (R2)  

Koefisien Determinasi (R2) ditujukan dalamketentuan untuk mengukur 

sejauh mana variasi dari beberapa variabel yang terikat Y yang sebelumnya 

sudah dapat dijelaskan dengan adanya variabel bebas X. Rumus R2 sendiri 

yaitu sebagai berikut :  

R2 = ESS/TSS 

Terdapat Hasil regresi yang memiliki garis yang tepat dalam semua data 

Y, dengan hasil  untuk ESS sama dengan TSS dan R2 yaitu 1, Jika terdapat 

hasil regresi yang memiliki garis dengan nilai rata-rata Y yaitu hasilnya ESS 

sama dengan 0 dan R2 yaitu 0. Untuk nilai R2 diantara angka nol dan satu. 

Hasil nilai R2 jika memiliki nilai yang kecil maka berarti variabel bebas yang 

dijelaskan dengan tujuan menjelaskan variabel yang terikat yaitu terbatas. 

Nilai dalam suatu variabel jika mendekati satu variabel bebasnya maka akan 
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menjelaskan hasil dengan informasi yang digunakan dalam meprediksi 

variasi dalam variabel yang terikat. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas dan pasti 

apakah dalam variabel independen meliputi keseluruhan memiliki hasil yang 

signifikan secara statistik dalam hubunganya dengan pengaruh terhadap 

variabel dependen. Jika hasil dari nilai F hitung yakni lebih besar dan F kritis 

lebih kecil maka hasil dari variabel independen secara keseluruhan ada 

pengaruhnya terhadap variabel dependen (Widarjono,2009; 69). Maka yang 

digunakan yaitu sebagai berikut :  

- H0 akan diterima dan H1 akan ditolak jika hasil nilai f hitung < f 

tabel 

- H0 akan ditolak dan H1 akan diterima jika hasil nilai f hitung > f 

tabel 

Pebandingan dalam uji f untuk melihat f hitung dan f tabel yaitu jika 

hasil f hitung lebih besar dari f tabel akan menolak H0 serta hasil yang 

diperoleh dari variabel Independent secara bersama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Akan tetapi kebalikanya jika hasil dari nilai F hitungnya 

lebih kecil daripada f table maka variabel independen dengan berdsama sama 

sekali tidak mempengaruhi variabel dependen.  

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik). 
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Uji statistik t ini dalam hakikatnya ditujukan untuk melihat rentang 

antara pengaruh satu variabel independen dalam satuan individu untuk 

menjelaskan hasil dari variabel dependen.  Penjelasan dan hasil kajian dari 

pengaruh variabel independen dan dampaknya terhadap dependen secara 

masing-masing individu hipotesisnya adalah sebegai berikut :  

a. Variabel dari PDRB  

Jika tidak terjadi perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel 

PDRB (Independent ) terhadap Variabel Y (dependen), Maka dapat 

disimpulkan yaitu HO: t hitung < t tabel.Jika kemungkinan pasti terjadi 

perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel PDRB (Independent 

) terhadap Variabel Y (dependen), Maka dapat disimpulkan yaitu H1: t 

hitung > t tabel. 

b. Variabel dari IPM  

Jika tidak terjadi perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel 

IPM (Independent ) terhadap Variabel Y (dependen), Maka dapat 

disimpulkan yaitu HO: t hitung < t tabel.Jika kemungkinan pasti terjadi 

perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel IPM (Independent) 

terhadap Variabel Y (dependen), Maka dapat disimpulkan yaitu H1: t 

hitung > t tabel. 

c. Variabel dari PAD 

Jika tidak terjadi perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel 

PAD (Independent ) terhadap Variabel Y (dependen), Maka dapat 

disimpulkan yaitu HO: t hitung < t tabel. Jika kemungkinan pasti terjadi 
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perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel PAD (Independent ) 

terhadap Variabel Y (dependen), Maka dapat disimpulkan yaitu H1: t 

hitung > t tabel. Uji t bertujuan untuk perlunya melakukan 

perbandingan antara t hitung dengan t tabel. Jika hasil dari t hitung > t 

kritis, maka H0 akan ditolak dan variabel independen secara masing-

masing akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Akan tetapi hasil 

perolehan berbeda dan sebaliknya adalah jika t hitung < t kritis maka 

dari variabel independen secara masing-masing individu tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono,2009:69).  

d. Variabel dari Jumlah Penduduk 

Jika tidak terjadi perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel 

Jumlah Penduduk (Independent ) terhadap Variabel Y (dependen), 

Maka dapat disimpulkan yaitu HO: t hitung < t tabel.Jika kemungkinan 

pasti terjadi perubahan pengaruh yang signifikan dari variabel Jumlah 

Penduduk (Independent ) terhadap Variabel Y (dependen), Maka dapat 

disimpulkan yaitu H1: t hitung > t tabel. 

  


