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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

3.1.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder sendiri artinya adalah data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti. 

Data sekunder ini tersedia dan bersumber dari BPS Indonesia (Badan Pusat 

Statistik). Data yang diambil pada periode 2002-2013, yang dimana di dalamnya 

mencakup data-data pada tahun 2002-2013. Dengan variabel independen yaitu, 

pengangguran, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Pendidikan dan Kesehatan, 

sedangkan variable dependennya adalah Kemiskinan. Berikut penjelasan dari 

variabel-variabel tersebut. 

1. Pengangguran 

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang 

mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau 

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Data 

pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS 

(Badan Pusat Statistik) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 

2. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara 
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berkembang, atau negara terbelakang. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tahun 2002-2013 yang diambil dari BPS (Badan 

Pusat Statistik) berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam 

bentuk indeks poin. 

3. Pendidikan 

Dalam penelitian ini pendidikan berakibat pada pengangguran, data yang 

digunakan adalah rata-rata lama sekolah penduduk di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang di dapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang 

dinyatakan dalam bentuk tahun. 

4. Kesehatan 

Kesehatan pada penelitian ini menggunakan data angka harapan hidup di 

DIY pada tahun 2002-2013 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat 

Statistik) dan dinyatakan dalam bentuk tahun. 

3.2. Metode Analisis Data 

3.2.1. Uji MWD(uji Mackinnon, White and Davidson) 

Guna mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, 

penulis melakukan pengujian model yang dikenal dengan uji MWD (Widarjono, 

Agus:2005). Proses pengujian model melalui uji MWD tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Untuk menjelaskan metode MWD baik linier maupun log-linier dapat 

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 
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(1) Yt = β0 +β1Xt + et 

(2) Log Yt= β0 + β1 Log Xt + vt 

Dimana : 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

β = Konstanta 

et. vt = Residual masing-masing model regresi 

Untuk persamaan (1) adalah model linier dan persamaan (2) merupakan 

model log linier. Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa: 

H0 :Y adalah fungsi linier dari variable independen X (model linier) 

Ha :Y adalah fungsi log linier dari variable independen X (model log-

linier) 

Adapun prosedur metode MWD sebagai berikut: 

1. Estimasi model linier persamaan (1) dan dapatkan nilai 

prediksinya (fitted value) dinamai F1. Nilai F1 dapat dicari dengan 

langkah sebagai berikut: 

 Lakukan regresi persamaan (1) dan dap[atkan residualnya 

(RES1) 

 Dapatkan nilai F1 = Y – RES1 

2. Estimasi log linier persamaan (2) dan dpatkan nilai prediksinya 

dinamai F2. Untuk mendapatkan nilai F2 lakukan langkah berikut: 
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 Lakukan regresi persamaan (2) dan dapatkan residualnya 

(RES2) 

 Dapatkan nilai F2 = LogY – RES2 

3. Dapatkan nilai Z1 = Log F1 – F2 dan Z2 = antilog F2 – F1 

4. Estimasi persamaan berikut ini: 

Yt= β0 + β1X1t + β2Z1 + et 

Jika Z1 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis 

nol sehingga model yang tepat adalah log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan 

maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah linier. 

5. Estimasi persamaan berikut ini: 

Log Yt = β0 + β1 Log X1t + β2Z2 + vt 

Jika Z2 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis 

alternative sehingga model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak 

signifikan maka kita menerima hipotesis alternative sehingga model yang tepat 

adalah log linier (Widarjono, Agus:2005). 

Untuk mengetahui pengaruh pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, 

pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kemiskinan sebagai variabel dependen dan pengangguran, Indeks Pembangunan 

Manusia, pendidikan, dan kesehatan sebagai variabel independen, digunakan regresi 

linier berganda dengan metode OLS (Widarjono, Agus:2005). 
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Adapun spesifikasi modelnya adalah sebagai berikut: 

Y = β0 +β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ei 

Keterangan : 

Y  = Kemiskinan 

Β0  = Intersep 

Β1-β3 = Koefisien regresi 

X1  = Pengangguran 

X2  = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

X3  = Pendidikan 

X4  = Kesehatan 

ei  = Variabel gangguan 

3.2.2. Regresi Berganda 

Alat analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 

Regresi berganda adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh 

dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 

Agus:2005), dalam hal ini variabel independen yang diinginkan lebih dari satu 

variabel. Model analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1P + β2IPM + β3Pen + β4Kes 

Y  = Kemiskinan 

Β0  = Konstanta 

Β1β2β3β4 = Koefisien 
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P  = Pengangguran 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 

Pen  = Pendidikan 

Kes  = Kesehatan 

e  = Error term (tingkat kesalahan error) 

3.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ini menghitung seberapa besar variasi dari variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R
2
 berada diantara 0-1. 

Jika R
2
 sama dengan 1 maka variasi variabel tidak bebas dapat dijelaskan sebesar 

100% yang berarti nilai taksiran dari model empirik yang digunakan sama dengan 

nilai aktual variabel tidak bebas sehingga nilai residual yang dihasilkan mempunyai 

nilai rata-rata nol (zero mean of disturbance), sebaliknya jika nilai R
2
 sama dengan 0 

maka variasi variabel tidak bebas tidak dapat dijelaskan, nilai R
2
 dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

ESS = adalah jumlah kuadrat yang menjelaskan  

TSS = adalah total kuadrat yang merupakan penjumlahan dari ESS 

dan jumlah kuadrat residual (RSS) 
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3.4. Pengujian Hipotesis 

3.4.1. Pengujian Secara Serempak (Uji F- Test Statistik) 

Uji F-test statistik dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen 

yang dijelaskan oleh variabel independen secara serempak atau gabungan, dilakukan 

pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F. 

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

sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Ho: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠0, artinya variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Pengambilan keputusan : 

 Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima. Berarti variabel independen 

tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variable dependen. 

 Jika F hitung > F table, maka Ho ditolak. Berarti variabel independen 

tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 

F- hitung diperoleh dengan rumus : 
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3.4.2. Uji t 

Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sample, statistika telah 

mengembangkan uji t. Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sample dapat 

digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nul (Ho) (Widarjono, 

Agus:2005). Selain itu, uji ini untuk menguji hubungan regresi secara individual atau 

parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

Keterangan: 

t = adalah nilai hitung 

βi = koefisien variable i 

SE(βi) = standar error variable i 

Kesimpulan: 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada 

pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik 

secara individu maupun umum. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak berarti variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen secara individu. 

3.5. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang menghasilkan estimasi 

linier tidak bias ( Best Linier Unbias Estimator/BLUE ). Kondisi ini akan terjadi jika 
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dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

3.5.1. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada 

hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel 

independen dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. 

Deteksi awal suatu model mempunyai masalah multikolinieritas adalah 

dengan mempunyai standar error besar dan nilai t statistik yang rendah. Dan salah 

satu ciri adanya gejala multikolinieritas adalah model yang mempunyai koefisien 

determinasi (R
2
) yang tinggi misalkan lebih dari 0,8 tetapi hanya sedikit variabel 

independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t 

(Widarjono, Agus:2005). 

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Yaitu bahwa salah satu asumsi penting yang kita bangun dalam model OLS 

adalah bahwa varian dari residual adalah konstan. Namun dalam kenyataannya 

seringkali varian residual adalah tidak konstan atau disebut heteroskedastisitas. 

Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

adalah salah satunya dengan metode White. Yaitu suatu metode yang tidak 

memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual. Apabila untuk model 

yang mempunyai lebih dari satu variabel independen dapat dirumuskan:  

ei
2
 = α 0 + α 1X1i α 2X2i + α 3X3i + vi 
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3.5.3. Uji Autokorelasi 

Yaitu berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan anggota 

observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, 

autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. 

Untuk mendeteksi masalah autokorelasi digunakan metode yang dikemukakan oleh 

Breusch-Godfrey yang dikenal dengan uji LM (Lagrange Multiplier) (Widarjono, 

Agus: 2005), untuk memahami uji LM, misalkan kita mempunyai model regresi 

sederhana sebagai berikut : 

 Yt = β0 + β1Xt + et 

Sebagai catatan kita bisa memasukkan lebih dari satu variabel independen, namun 

untuk memudahkan kita menggunakan model regresi sederhana. Kita asumsikan 

model residualnya mengikuti model autoregresif dengan order p atau disingkat AR 

(p) sebagai berikut : 

 et  = ρ1et-1 + ρ2et-2 + … + ρpet-p + vt 

dimana vt dalam model ini mempunyai ciri sebagaimana dalam persamaan 

memenuhi asumsi OLS yakni E(vt) = 0; var (vt) = σ
2
; dan cov (vt, vt+1) = 0. 

Hipotesis nol tidak adanya autokorelasi untuk model AR (p) dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

H0: ρ1 = ρ2 = …. = ρρ = 0 

Ha: ρ1 ≠ ρ2 ≠ …. ≠ ρρ ≠ 0 

Jika kita menerima H0 maka dikatakan tidak ada autokorelasi dalam model. Adapun 

prosedur uji dari LM adalah sebagai berikut : 



46 
 

1. Estimasi persamaan Yt = β0 + β1Xt + et dengan metode OLS dan kita dapatkan 

residualnya. 

2. Melakukan regresi residual êt dengan variabel independen Xt dan lag dari 

residual et-1, et-2, …. , et-p. Langkah kedua ini dapat ditulis sebagai berikut : 

êt = λ0 + λ1 Xt + ρ1êt-1 + ρ2êt-2 + … + ρpêt-p + vt 

3. Jika sampel adalah besar, maka menurut Breusch dan Godfrey model dalam 

persamaan êt = λ0 + λ1 Xt + ρ1êt-1 + ρ2êt-2 + … + ρpêt-p + vt akan mengikuti 

distribusi Chi-Squares dengan df sebanyak p. Nilai hitung statistik Chi-

Squares dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

(n-p)R
2
 ≈ χ

2
p 

Jika (n-p)R
2 

yang merupakan chi-squares (χ
2
) hitung lebih besar dari nilai 

chi-squares kritis (x
2
) dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada autokorelasi 

dan sebaliknya jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai x
2
 kritis 

menunjukkan tidak ada autokorelasi (Widarjono, Agus:2005). 


