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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

3.1.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (Time Series) 

dari tahun 2010-2015 dan deret lintang (Cross Section) sebanyak 35 data 

mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 210 observasi.  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang 

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

secara umum. Periode data yang digunakan adalah data tahun 2010-2015 untuk 

masing-masih kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Data sekunder ini 

bersumber dari BPS Jawa Tengah. Data yang diperlukan adalah: 

1. Data jumlah penduduk miskin daerah untuk masing-masing kabupaten 

atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. 

2. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 

untuk masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2010-2015. 
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3. Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin untuk masing-masing 

kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. 

4. Data tingkat pengangguran terbuka untuk masing-masing kabupaten atau 

kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. 

5. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masing-masing 

kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. 

3.1.2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui 

studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan 

teknik sampling atau kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam peneliti 

ini adalah tahun 2010-2015. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, 

jurnal, surat kabar, serta browsing website internet yang terkait dengan masalah 

kemiskinan. adapaun data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

 

3.2. Definisi operasional variabel 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat adalah variabel yang 

disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya variabel bebas atau variabel independen. 

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah kemiskinan dengan 

menggunakan data jumlah penduduk miskin (dalam satuan ribu jiwa) tahun 2010-

2015. 
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3.2.2. Variabel Independen 

Variabel independen disebut  juga sebagai variabel bebas, variabel ini 

sebagai variabel penyebab atau variabel yang mempengaruhi variabel 

dependennya. Variabel-variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini 

ada empat yaitu: 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu 

daerah. Dalam penelitian ini digunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan 

tahun dasar 2010 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 (dalam satuan juta 

rupiah) yang diambil dari BPS Jawa Tengah. 

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah geografis Jawa Tengah selama 6 bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data 

jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk 

(dalam satuan jiwa) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 yang diambil dari 

BPS Jawa Tengah. 
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3. Pengangguran 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk 

yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan 

sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan 

tetapi belum mulai bekerja. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 

(dalam satuan persen) yang diambil dari BPS Jawa Tengah. 

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

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. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data indeks pembangunan 

manusia meliputi angka harapan hidup waktu lahir, indikator rata-rata lama 

sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita disesuaikan di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 (dalam satuan angka indeks) yang diambil 

dari BPS Jawa Tengah 

 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Estimasi Regresi Data Panel 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross section 
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dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang 

berbeda. Menurut Widarjono (2009) ada beberapa keuntungan yang diperoleh 

dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan 

dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih 

banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, 

menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi 

masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (ommited 

variable). Adapun model regresinya dalam bentuk linier dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

dimana Y = Kemiskinan 

  X1 = PDRB 

  X2 = Jumlah Penduduk 

  X3 = Pengangguran 

  X4 = IPM 

 Model analisis regresi data panel terdapat beberapa metode yang biasa 

digunakan untuk mengestimasi melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan 

Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Ketiga pendekatan yang 

dilakukan dalam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pooled Least Square (Common Effect) 

Model common effect menggabungkan data cross section dengan time series 

dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut 



44 
 

 
 

(Widarjono, 2009). Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun 

individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least 

Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. 

Adapun model persamaan regresinya yaitu sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

Model regresi Fixed Effect adalah model yang mengasumsikan adanya 

perbedaan intersep di dalam persamaan. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara objek yang diteliti namun intesepnya sama antarwaktu 

(time invariant). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien 

regresi (slope tetap antarperusahaan dan antarwaktu). Cara mengestimasi model 

Fixed Effect dengan intersep yang berbeda yaitu dengan menggunakan metode 

teknik variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model ini 

seringkali disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variables (LSDV). Model 

Fixed Effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis dengan persamaan 

berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + ∑      
       + eit 
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3. Pendekatan Efek Acak (Random Efek) 

Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono (2009) model 

random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang 

menggunakan variabel dummy. Hal ini disebabkan karena model fixed effect 

membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Berikut merupakan persamaan dari 

estimasi random effect: 

   = β̅ + β     + β     + β     + β     +     

3.3.2. Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel 

Pada pembahasan teknik estimasi model regresi data panel terdapat tiga 

teknik yang bisa digunakan yaitu model dengan metode OLS (common effect), 

model fixed effect, dan model random effect. Setelah mengistamsi ketiga model 

tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan teknik yang paling tepat 

untuk mengistimasi regresi data panel. Untuk menentukan teknik yang paling 

tepat yaitu digunakan uji Chow, uji Hhausman, dan uji Langrange Multiplier 

(LM).  

1. Uji Chow 

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet 

atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.  

Hipotesis dalam uji chow adalah: 
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Ho : Common Effect Model atau pooled OLS 

Ha : Fixed Effect Model  

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan 

perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F 

hitung lebih besar (>) dari F tabel maka Ho ditolak yang berarti model yang 

paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F 

hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka gagal menolah Ho dan model yang 

digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009). Adapun uji F 

statistiknya adalah sebagai berikut: 

F =    SSRR – SSRu/q 

          SSRu / (n-k) 

 

Dimana SSRR – SSRU/q merupakan sum of squared residuals teknik tanpa variabel 

dummy (common effect) yaitu sebgai restricted model dan teknik fixed effect 

dengan variabel dummy sebagai unrestricted model. 

Hipotesisnya nolnya adalah bahwa intersep sama. Nilai statistik F hitung akan 

mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak q untuk 

numerator dan sebanyak n-k untuk denumerator. q merupakan jumlah retriksi atau 

pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. 

2. Uji Hausman 

Setelah selesai melakukan uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah 

Fixed Effect, maka selanjutnya kita akan menguji model manakah antara model 
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Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai 

uji Hausman. 

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih 

apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. 

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

Ho : RE > FE 

Ha : FE  > RE 

Ketika hasil estimasi menunjukkan probabilitas cross section kurang dai (<) α 1%, 

5%, atau 10% maka menolak Ho. Bisa disimpulkan bahwa antar objek dalam 

periode tertentu terdapat perbedaan yang artinya metode yang paling tepat adalah 

fixed effect. Dan juga berlaku sebaliknya, ketika hasil estimasi menunjukkan 

probabilitas cross section kurang dai (>) α 1%, 5%, atau 10% maka gagal m 

enolah Ho, yang artinya metode yang tepat digunakan yaitu random effect. 

Mengikuti kriteria Wald, Uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-squares 

sebagai berikut: 

  =  ̂      ̂    ̂                   
 

dimana  ̂ = [β̂    β̂   ] dan      ̂ =    (β̂   )     (β̂   ) 

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree 

of freedom sebanyak   dimana   adalah jumlah variabel independen. 
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3. Uji Langrange Multiplier 

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model 

Random Effect atau model Common Effect (OLS) yang paling tepat digunakan. 

Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode 

Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random Effect didasarkan pada nilai residual 

dari metode OLS.  

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai 

kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nul, yang artinya estimasi 

yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode Random Effect dari pada 

metode Common Effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nul, yang 

artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode Common 

Effect bukan metode Random Effect (Widarjono, 2009).   

Uji LM tidak digunakan dengan syarat pada uji Chow dan uji Hausman 

menunjukan model yang paling tepat adalah Fixed Effct Model. Uji LM dipakai 

manakala pada uji Chow menunjukan model yang dipakai adalah Common Effect 

Model, sedangkan pada uji Hausman menunjukan model yang paling tepat adalah 

Random Effect Model. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk 

menentukan model Common Effect atau Random Effect yang paling tepat. Nilai 

statistik LM  sebagai berikut: 

   =
  

      
 
∑  ∑  ̂   

  
   

 
   

∑ ∑  ̂  
  

   
 
   

     



49 
 

 
 

  

        =
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    ̅̂   
 

∑ ∑  ̂  
  

   
 
   

     

dimana   = jumlah individu;   = jumlah periode waktu dan  ̂ adalah residual 

metode OLS. 

 

3.4. Uji Hipotesis 

3.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa 

besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau 

mengetahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel 

independen. Menurut Widarjono (2013) besarnya nilai koefisien determinasi 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Semakin angkanya mendekati angka satu maka semakin baik garis regresi 

karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendektai angka nol maka 

garis regresi kurang baik (Widarjono, 2013). 

3.4.2. Uji F 

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah secara bersama-sama 

variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Adapun hipotesis 

untuk uji F yaitu sebagai berikut: 

Ho :  β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0, artinya variabel independen secara bersama-

sama tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Ha :   β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen. 
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Maka dengan hipotesis diatas dapat disimpulkan: 

Apabila F hitung > F tabel, maka menolak Ho yang artinya variabel independen 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Apabila F hitung < F tabel, maka gagal menolah Ho yang artinya variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

3.4.3. Uji t 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah secara individu 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun hipotesis untuk 

uji t yaitu sebagai berikut: 

Ho : βi = 0, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependennya 

Ha : βi > 0, artinya variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 

dependennya 

Ha : βi < 0, artinya variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel 

dependennya 

Maka dari hipotesis diatas dapat disimpulkan: 

Apabila t hitung > t tabel, maka menolah Ho yang artinya variabel independen (X)  

mempengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan. 

Apabila t hitung < t tabel maka gagal menolah Ho yang artinya variabel 

independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan. 
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3.4.4. Interpretasi Koefisien Regresi 

Interpretasi koefisien regresi digunakan untuk melihat obyek atau 

perusahaan mana yang paling berpengaruh pada variabel dependen. Interpretasi 

koefisien regresi ini dilakukan dengan cara menambah masing-masing koefien 

obyek yang diteliti dengan koefisien konstanta pada hasil uji estimasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


