
 

52 
 

BAB  3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis kuantitatif yakni 

suatu metode dalam penelitian yang menggambarkan dan melukiskan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu hubungan 

antara fenomena yang ingin diselidiki, dengan demikian dalam penelitian ini tidak 

hanya terbatas pada kegiatan pengumpulan data saja melainkan melakukan 

kegiatan analisa dan interprestasi data. 

Penelitian deskriptif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat mengenai suatu keadaan, sifat-sifat suatu individu 

atau gejala terhadap kelompok tertentu (Sugiyono, 1994:3). Oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan menitik beratkan pada upaya memberikan deskripsi umum 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena 

yang ingin diselidiki dari suatu obyek penelitian serta dipaparkan dengan apa 

adanya. 

Metode kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan 

dalam meneliti dan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya dengan menggunakan bantuan statistik guna untuk mengeahui sejauh 

mana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Arikunto, 2002). 
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3.2. Identifikasi Variabel 

Periode analisa dilakukan pada tahun 2008 - 2012. Variabel-variabel yang 

akan digunakan adalah: 

1. Variabel terikat (dependent) yaitu jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di 

Jawa Timur. 

2. Variabel bebas (independent), terdiri dari variabel PDRB, Pengangguran, 

Pendidikan, dan Kesehatan kabupaten/kota di jawa timur. 

3.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Jumlah Penduduk Miskin (PM) adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan di masing-

masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2012, dinyatakan dalam 

Ribuan Jiwa. Data diambil dari BPS. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah dinyatakan sebagai 

perubahan PDRB atas harga konstan tahun 2000 di masing-masing 

habupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2012, dinyatakan dalam Jutaan 

rupiah.Data diambil dari BPS 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (PT) adalah persentase penduduk dalam 

angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan 

di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2012, 

dinyatakan dalam persen. Data diambil dari BPS. 

4. Pendidikan (PT) dinyatakan sebagai jumlah penduduk berusia 15 tahun 

keatas yang tamat SLTA di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur 

tahun 2008-2012 yang dinyatakan dalam Jiwa. Data diambil dari BPS. 
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5. Kesehatan (AAH), diwakili oleh angka harapan hidup, yaitu umur yang 

mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu, di masing-masing 

kabupaten/kota provinsi di Jawa Timur tahun 2008-2012, dinyatakan dalam 

Tahun. Data diambil dari BPS. 

3.4. Jenis Dan Sumber Data 

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). 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. 

Analisis data panel yaitu penggabungan dari deret berkala (time series) dari tahun 

2008 - 2012 dan deret lintang (cross section) dari 29 kabupaten dan 9 kota di 

wilayah Jawa Timur.  

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan studi literatur untuk 

mendapatkan teori-teori dan bahan acuan sesuai dari berbagai buku teks, jurnal 

penelitian, internet, maupun sumber lainnya untuk dapat menjelaskan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Setelah itu, dilakukan pengumpulan 

data yaitu data sekunder yang telah ada seperti Badan Pusat Statistik, seperti data 

Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012, serta Data dan informasi 

Kemiskinan Jawa Timur berbagai terbitan. Semua data tersebut kemudian 

dikelompokan dalam table-tabel dan diolah dengan program computer. 
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3.6. Teknik Analisis  

3.6.1  Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data 

silang (cross section). Regresi dengan menggunakan data panel disebut model 

regresi data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan 

menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data time 

series dan data cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak 

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

menggambungkan informasi dari data time series dan data cross section dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel 

(omitted-variable) (Widaryono,2007). Sebagai tambahan, penulis menggunakan 

software Eviews 6.1 untuk melakukan regresi data panel. 

 Secara umum data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien 

yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode tertentu. Oleh karena itu, 

di dalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita 

buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. Menurut 

widaryono (2009:231), terdapat lima asumsi dalam data panel, yaitu: 

1. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu 

(perusahaan ) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel 

gangguan . 

2. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu. 
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3. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun 

antar individu. 

4. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu. 

5. Diasumsiakn intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. 

Ada tiga metode yang bisa digunakan pada data panel. Pertama, adalah 

pendekatan pooled least square (PLS) secara sederhana pendekatan ini 

menggambungkan (pooled) seluruh data time series dan cross section. Kedua, 

pendekatan fixed effect (FEM) memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti 

menghadapi masalah omitted variables dimana omitted variables membawa 

perubahan pada intercept time series atau cross section.  

Model fixed effect menambahkan dummy variables untik mengizinkan 

adanya perubahan intercept. Ketiga, pendekatan random effect (REM) 

memperbaiki efisiensi proses leastsquare dengan memperhitungkan error dari 

cross section dan time series. Model data panel untuk masing-masing teknik 

regresi adalah sebagai berikut (Gujarati,2009) : 

1. Pooled Least Square 

Yit =    +    +        + …. +         +     ………………………….(3.1) 

2. Fixed Effect (FEM) 

Yit  =    +      + …. +      +        + …. +        +     ………..(3.2) 

3. Random Effect (REM) 

Yit =    +        + …. +              +     …………………………(3.3) 

Menurut Gujarati (2009:592-593), data panel memiliki beberapa 

keunggulan yang menyebabkan tidak perlunya untuk melakukan uji asumsi klasik 
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dalam model data panel, sesuai apa yang ada dalam literature yang digunakan 

dalam penelitian ini. Keunggulan data panel adalah: Pertama, dapat mengontrol 

unobserved heterogeneity. Kedua, memberikan data yang lebih informatif, lebih 

bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang dan 

meningkatkan derajat kebebasan (degree of freedom) sehingga diperoleh hasil 

estimasi yang efisien. Ketiga, dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang 

dinamis. Keempat, dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu variabel pada 

variabel lainnya dengan lebih baik. Kelima, dapat digunakan untuk mempelajari 

model perilaku (behavioral model) yang lebih kompleks. 

3.6.2 Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel 

Dari ketiga pendekatan model panel (PLS, FEM, REM), maka perlu diuji 

terlebih dahulu untuk mencari model yang tepat. Uji F digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan dipilih antara PLS dan FEM, sedangkan uji 

Hausman digunakan untuk menentukan model FEM dan REM. 

Rumus uji F yang digunakan untuk menentukan pilihan antara model PLS 

atau FEM adalah sebagai berikut: 

F =   
                

               –   
 …………………………………………………………..(3.4) 

Dimana: 

R2r  = R2 model PLS 

R2ur = R2 model FEM 

m = jumlah restricted variabel 

n = jumlah sample 

k = jumlah variabel penjelas 
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Hipotesis dari restricted F test adalah: 

H0 = Model Pooled Least Square (restricted) 

H1 = Model Fixed Effect (unrestricted) 

 Dari rumus tersebut, jika kita memperoleh hasil nilai Fhitung > Ftabel pada 

tingkat α tertentu, maka hipotesis H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

kita harus menggunakan model fixed effect model untuk teknik estimasinya. 

 Apabila dari uji F kita diharuskan menggunakan model fixed effect, maka 

perlu dilakukan uji kembali dengan menggunakan uji Hausman. Uji Hausman 

digunakan untuk memilih antara metode fixed effect (FEM) dan metode random 

effect (REM). 

Hipotesis untuk uji Hausman adalah: 

H0 = Model Random Effect (REM) 

H1 = Model Fixed Effect (FEM) 

 Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi-square dengan 

degree of freedom. Jika nilai Chi-square hitung > Chi-square table dan p-value 

signifikan, maka H0 ditolak dan model Fixed Effect (FEM) yang akan digunakan. 

3.6.3.  Pengujian Statistik 

 Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian statistik terhadap 

masing-masing model di tiap-tiap periode penelitian dengan menggunakan 

metode sebagai berikut: 
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a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu variabel 

bebas (independent variable) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel 

terikat (dependent variable). 

Dalam hal ini ditetapkan sebagai berikut: 

 F = (R2 / ( k – 1 )) / (1 – R2 / ( n – k ))………………………………..(3.5) 

Dimana: 

n = jumlah observasi 

k = jumlah parameter estimasi termasuk intersep (konstanta) 

Hipotesis dari Uji F adalah sebagai berikut: 

a. H0 :    =    = …. =    = 0, artinya tidak ada pengaruh secara simultan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. H1 : tidak semua koefisien parameter secara simultan adalah nol. 

Membandingkan nilai P-Value dengan α yang digunakan. Keputusan untuk 

menolak atau menerima H0 adalah: 

a. Jika nilai P-Value > nilai α maka H0 diterima atau H1 ditolak 

b. Jika nilai P-value < nilai α maka H0 ditolak atau H1 diterima 

Jika menggunakan P-value, apabila P-value Fhitung < Ftabel, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independent variable) 

secara bersama-sama signifikan dan mempengaruhi variabel terikat (dependent 

variable). Sebaliknya, apabila P-Value Fhitung  > Ftabel, maka H0  diterima dan H1 

ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independent variable) 

tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (dependent variable). 
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b. Uji T 

Fungsi uji t (t-test) adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas 

(independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) secara 

individu. Hipotesis dari uji t adalah: 

H0 :    = 0 

H1 :      0 

Apabila thitung  <  ttabel atau P-Value > α maka H0 diterima dan H1 ditolak 

artinya variabel bebas (independent variable) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (dependent variable). Sebaliknya, apabila thitung  

> ttabel atau P-Value < α maka H0  ditolak dan H1 diterima artinya variabel bebas 

(independent variable) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(dependent variable). 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Fungsi Koefisien Determinasi (R2) adalah untuk menentukan apakah variasi 

dari variabel bebas yang ada dalam persamaan estimasi telah dapat menjelaskan 

variasi dari variabel terikatnya dengan baik. Nilai koefisiensi R2  berkisar 0 – 1. 

Apabila R2  mencapai angka 1, maka variasi dari variabel bebasnya dapat 

menerangkan atau menjelaskan variasi dari variabel terikatnya dengan sempurna. 

Sebaliknya, apabila R2  mencapai angka 0, maka variasi dari variabel bebasnya 

tidak dapat atau lemah dalam menerangkan variasi dari variabel terikat (Darfanto, 

2011). 
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