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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen beserta karakteristiknya yang

menjadi objek penyelidikan atau penelitian secara menyeluruh. Karakteristik di sini

yaitu sifat-sifat, ciri-ciri, atau hal-hal yang dimiliki oleh suatu elemen. Sedangkan

sampel merupakan himpunan objek pengamatan yang dipilih dari populasi.

Banyaknya objek pengamatan dalam sampel disebut dengan ukuran sampel. Populasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 pemerintah daerah kabupaten dan kota

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan sampel yang diambil adalah

pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Pemilihan sampel akan digunakan metoda purposive sampling method yakni

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Sampel

yang dipilih memiliki kriteria yakni tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan

dari tahun 2007 hingga 2013.

3.2 Jenis Data dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Data yang diperlukan terkait dengan variabel dependen dan independen dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
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(BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Desentralisasi fiskal bidang kesehatan dalam penelitian ini diukur

dengan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan 5 kabupaten/kota di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam satuan juta rupiah.

2. Tingkat Kesehatan Masyarakat di-proxykan dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) 5 kabupaten/kota di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, yang diukur dalam satuan angka.

3. Usia Harapan Hidup di-proxykan dengan Angka Harapan Hidup 5

kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diukur

dalam satuan tahun.

Berikut definisi operasionalisasi variabel dan pengukurannya.

a. Dana  Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada

Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional. Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini didapat dari

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pedoman
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Umum dan Alokasi Khusus tiap tahun dari Tahun 2006-2014 (untuk data

tahun 2007-2013).

b. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen

dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur

panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga

dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak

faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan

hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan

digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan

indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan

pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk

hidup layak.

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung

indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks

komponen IPM adalah sebagai berikut:
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Keterangan:

X(i) = Komponen IPM ke-i

X(min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

X(maks)= Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i.

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan

batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 3.1.

Keterangan :

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

Keterangan:

Indeks X(i,j) = Indeks komponen IPM ke i untuk wilayah ke-j

No Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan
1 Angka harapan Hidup (Tahun) 85 25 Standar UNDP
2 Angka Melek Huruf (Persen) 100 0 Standar UNDP
3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 15 0
4 Daya Beli (Rupiah PPP) 732.720a 300.000 (1996) 360.000b (1999,dst) Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan

Sumber: BPS 2014

Tabel 3.1: Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM
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i = 1, 2, 3 (urutan komponen IPM)

j = 1, 2 ……. k (wilayah)

Data Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini dari data yang

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

c. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya

hidup per penduduk (dalam tahun) sejak lahir yang akan dicapai oleh

penduduk dalam suatu wilayah dan waktu tertentu yang dihitung

berdasarkan angka kematian menurut kelompok umur.

Rumusan penghitungan untuk Usia Harapan Hidup adalah dihitung

berdasarkan Angka kematian menurut umur (Age Specific Death

Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari  catatan registrasi kematian

secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.

Data usia harapan hidup dalam peneltian ini didapat dari data yang

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Sebelum penelitian dilakukan, perlu dilakukan pengujian terhadap validitas

dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian validitas dan

reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan yang digunakan

untuk mendapatkan data penelitian, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas

memenuhi batasan yang disyaratkan.
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3.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

kehandalan angket. Kehandalan angket mempunyai arti bahwa angket mampu

mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat tiga jenis validitas yang dapat

diterima secara umum yaitu validitas isi, validitas konstruk dan validitas yang

berkaitan dengan kriteria. Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah uji

validitas konstruk yang mengkorelasikan skor masing-masing item pertanyaan

dengan skor totalnya. Pengukuran validitas dalam penelitian ini menunjukkan jumlah

varians dari indicator yang diekstraksi oleh konstruk/variable laten yang

dikembangkan. Nilai Variance Extract yang dapat diterima adalah minimal 0.50. Ada

kemungkinan pernyataan angket kurang baik susunan kata-kata atau kalimatnya,

sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Untuk item-item atau pernyataan

yang tidak valid maka akan dikeluarkan dan tidak dianalisis, sedangkan pernyataan

yang valid diteruskan ke tahap pengujian kehandalan (uji reliabilitas).

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan

angka kritik Tabel korelasi nilai r, data dapat dikatakan valid jika nilai hitung >

. Hasil perhitungan dari nilai koefisien reliabilitas harus dibandingkan dengan

tabel korelasi nilai r.
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3.4.1.2 Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali

untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif

konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reliabel

menunjukan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama

(Singarimbun, 2011).

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui

seberapa jauh suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Kehandalan berkaitan

dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur dilihat dari stabilitas atau konsistensi

internal dari informasi, jawaban atau pernyataan, jika pengukuran dilakukan atau

pengamatan dilakukan berulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan

hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal

(reliabel). Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat

memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada

obyek yang sama. Terdapat beberapa cara untuk menentukan reliabilitas alat ukur,

yaitu metode paralel, metode test-retest, metode split-half, dan metode cronbach.

Metode cronbach menyarankan suatu koefisien reliabilitas yang disebut dengan

koefisien alfa. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

cronbach alfa > 0,60.
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3.4.2 Pengujian Hipotesa

Dalam  penelitian  ini  analisis  data  menggunakan  pendekatan Partial  Least

Square (PLS).  PLS  adalah  model  persamaan Structural  Equation  Modeling

(SEM) yang  berbasis  komponen  atau  varian.  Menurut  Ghozali  (2006),  PLS

merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis

kovarian menjadi berbasis varian.

SEM  yang  berbasis  kovarian  umumnya  menguji  kausalitas/teori

sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang

powerfull (Ghozali, 2006) karena  tidak  didasarkan  pada  banyak  asumsi.  Misalnya,

data  harus 76 terdistribusi   normal,   sampel   tidak   harus   besar.   Selain   dapat

digunakan   untuk mengkonfirmasi  teori,  PLS  juga  dapat  digunakan untuk

menjelaskan  ada  tidaknya hubungan  antar  variabel  laten.  PLS  dapat  sekaligus

menganalisis  konstruk  yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.

Keunggulan-keunggulan dari PLS menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009)

adalah:

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel

independen (model komplek)

2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel

Independen

3. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan

hilang
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4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis

cross-product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai

kekuatan prediksi

5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif

6. Dapat digunakan pada sampel kecil

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal

8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal,

ordinal, dan kontinus

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu

penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama, PLS (Partial

Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak

harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis, dan residual

distribution. Kedua, PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis

teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least Square) dapat

digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS (Partial Least Square) memungkinkan

algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga

diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma (Ghozali, 2006). Keempat, pada pendekatan

PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat digunakan untuk

menjelaskan.

Menurut  Ghozali  (2006)  tujuan  PLS  adalah  membantu  peneliti  untuk

tujuan prediksi.  Model  formalnya  mendefinisikan  variabel  laten  adalah  linear
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agregat  dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen

skor variabel laten    didapat    berdasarkan    bagaimana inner model    (model

struktural    yang menghubungkan  antar  variabel  laten)  dan outer model  (model

pengukuran  yaitu hubungan   antara   indikator   dengan   konstruknya)

dispesifikasi.   Hasilnya   adalah residual variance dari variabel dependen.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi

tiga. Pertama,  adalah weight  estimate yang  digunakan  untuk  menciptakan  skor

variabel laten.  Kedua,  mencerminkan  estimasi  jalur  (path  estimate)  yang

menghubungkan variabel  laten  dan  antar  variabel  laten  dan  indikatornya

(loading).  Ketiga,  berkaitan dengan means dan  lokasi  parameter  (nilai  konstanta

regresi)  untuk  indikator  dan variabel  laten.  Untuk  memperoleh  ketiga  estimasi

ini,  PLS  menggunakan  proses iterasi  3  tahap dan  setiap  tahap  iterasi

menghasilkan  estimasi.  Tahap  pertama, menghasilkan weight  estimate,  tahap

kedua  menghasilkan  estimasi  untuk inner model  dan outer  model,  dan  tahap

ketiga  menghasilkan  estimasi means  dan  lokasi (Ghozali, 2006).

3.4.3 Model Struktural atau Inner Model

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory)

menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif.

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk

dependen, Stone-GeisserQ-square test untuk predictive relevance dan uji t serta

signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
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Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk

setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi.

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten

independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh

yang substantif (Ghozali, 2006). Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga

dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-

square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga

estimasi parameternya.

3.4.4 Model Pengukuran atau Outer Model

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct

score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi

lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian

tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60

dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). Discriminant validity dari model

pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran

dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada

ukuran blok daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa

konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok

lainnya.
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Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan nilai

square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi

antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar

daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka

dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran ini dapat

digunakan untuk mengukur reabilitas component score variabel laten dan hasilnya

lebih konservatif dibandingkan dengan composite reability. Direkomendasikan nilai

AVE harus lebih besar 0,50 (Fornnel dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2006).

Composite reability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan

dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach’s Alpha (Ghozali, 2006).


