
35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Indonesia Karena Indonesia merupakan

salah satu negara yang berpenduduk tinggi. Sedangkan IMK merupakan sektor

unggulan di Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga

kerja.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian inferensial kuantitatif.Penelitian

inferensial adalah lebih mengarahkepada pengungkapan suatu masalah, keadaan,

ataukejadian dengan membuat penilaian secara menyeluruh, meluas, dan

mendalam dipandang dari segi ilmu tertentu. Fakta yang ada tidak sekadar

dilaporkan apa adanya, tetapi juga dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan

dan gagasan atau saran.Sedangkan Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah

yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya.Tujuan Penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan

menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang

berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral

dalam penelitian kuantitatif karena ini memberikan hubungan yang fundamental
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antara pengamatan empriris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan

kuantitatif.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu

data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang digunakan

merupakan data panel yaitu data yang meliputi data cross section dan data time

series, data time series yang digunakan adalah data tahunan selama tiga tahun

2013-2015, sedangkan data cross section yang digunakan adalah 33 Provinsi di

Indonesia. Data yang digunakan meliputi data jumlah tenaga kerja, jumlah unit

usaha, nilai output, dan upah minimum di sektor Industri Mikro Kecil (IMK) dari

tahun 2013-2015 di Indonesia.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi

pemerintahan terkait seperti BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta

Dinas Tenaga Kerja, dll.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi pustaka yaitu mempelajari dan

menganalisis dokumen-dokumen, buku-buku, dan data olahan yang disajikan

instansi terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan

cara mencatat dan menyalin data yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Perkembangan

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Upah Minimum Provinsi

(UMP), jumlah unit usaha, nilai output, dan penyerapan tenaga kerja disektor

Indusri Mikro Kecil (IMK) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2013-2015,

maka digunakan rumus-rumus perkembangan sebagai berikut:

Rumus menghitung perkembangan upah minimum:− 100%
Rumus menghitung perkembangan jumlah unit usaha:ℎ ℎ − ℎ ℎℎ ℎ 100%
Rumus menghitung perkembangan nilai output:− 100%
Rumus menghitung perkembangan Jumlah Tenaga Kerja IMK:ℎ − ℎℎ 100%
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Dimana: t : tahun saat itu

t-1 : tahun sebelumnya

2. Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dan variabel

yang digunakan lebih dari satu oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah salah satu

teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih

variabel independen yang bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Model

umum regresi linier berganda jika terdapat p variabel independen yaitu:

Dimana:

Y = Jumlah tenaga kerja di Industri Mikro Kecil (IMK)

β0 = intersep

β1,2,3 = parameter/koefisien regresi dari variabel independen

X1 = Nilai variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)

X2 = Nilai variabel jumlah unit usaha

X3 = Nilai variabel nilai output

u = nilai gangguan/error
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1. Uji Model Data Panel

i. Common Effects

0 1it it itY X u   

Model pooled/common effects (CE) adalah model paling sederhana yang

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak

terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh

variabel independen. Estimasi parameter pooled model menggunakan metode

OLS.

ii. Fixed Effects

0 1it i it itY X u   

Pada model Error! Reference source not found. diasumsikan bahwa

terdapat keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (ai yang tidak

tergantung waktu/time invariant. Apabila diasumsikan terdapat hubungan yang

tetap antara ai dan variabel independen maka model

Error! Reference source not found. disebut model Fixed Effects (FE), atau

dengan kata lain nilai intersep β0i untuk setiap Xi berbeda tapi memiliki slope

sama.  Estimasi parameter model FE bisa menggunakan metode Least Square

Dummy Variable, yaitu dengan menambahkan variabel dummy yang bersesuaian

untuk masing-masing nilai variabel independen.
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iii. Random Effects

0 1it i it itY X u   

Jika β0i dianggap sebagai variabel random, maka model diatas disebut

model Random Effects (RE), di mana

0 0i iv  

0 1 ( )it it it iY X u v    

0 1it it itY X w   

Estimasi model menggunakan metode Generalized Least Square (GLS)

2. Analisis Regresi Data Panel (Pemilihan Model Terbaik)

i. Uji Chow

Untuk menentukan model yang lebih sesuai antara odel CE dan FE. Model

CE dianggap sebagai model urestricted, sedangkan model FE diangap model

restricted. Apabila Ho ditolak, maka model FE lebih sesuai.

ii. Uji LM Breusch-Pagan

Untuk menentukan model yang lebih sesuai antara model CE dan RE

dengan melihat nilai cross section Breusch-Pagan. Jika nilai Breusch-Pagan <

0,05 maka model RE yang sesuai, sedangkan jika nilai Breusch-Pagan > 0,05

maka model CE yang sesuai.
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iii. Uji Hausman

Untuk menguji perbedaan model FE dan RE. Hipotesis yang diuji adalah:

Ho : Model RE lebih sesuai

H1 : Model FE lebih sesuai

3. Pemilihan Pembobot Terbaik Pada Model Regresi Panel Terpilih

Ada tiga macam pembobot yang dapat digunakan pada regresi panel yaitu

no-weighted jika bersifat homokedastisitas, cross-section weighted jika hanya

terdapat masalah heterokedastisitas, dan cross-section SUR jika selain terdapat

heterokedastisitas juga terdapat korelasi antar unit crosssection. Di penelitian ini

akan digunakan pembobotan cross-section weighted karena terdapat pelanggaran

asumsi hetero yang menyebabkan hasil analisis tidak signifikan.

4. Koefisien Intersep pada Provinsi di Indonesia

Secara statistika nilai intersep merupakan nilai rata-rata pada variabel Y

apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Dengan kata lain, apabila variabel X tidak

memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (Y), maka secara rata-rata

nilai dari variabel Y adalah sebesar intersep tersebut.
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5. Uji Hipotesis

a) Uji Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik

bahwa seluruh variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau

terikat. Hipotesis yang akan diuji dalam uji serentak adalah:

0 0 1 2

1

: ... 0

: ada min. satu 0   (j=0,1,2,...,p)
p

j

H

H

   



    



Cara untuk memperoleh statistik uji F adalah dengan melihat prob(F-

statistik) pada α = 0,05 atau melihat F-tabel. Jika Prob(F-statistik) < 0,05 maka H0

ditolak atau variabel signifikan dan sebaliknya. Sedangkan jika t-hitung > t-tabel,

maka H0 ditolak atau variabel signifikan.

b) Uji Koefisisen Regresi Secara Parsial (Uji t)

Selain pengujian secara serentak, keberartian masing-masing parameter

dapat diuji secara parsial menggunakan uji t. Uji statistik t untuk menunjukkan

apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen. Perumusan hipotesisinya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Provinsi (X1)

H0 : β1 = 0, Tidak ada pengaruh antara upah minimum provinsi (X1) secara parsial

terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

H1 : β1< 0, ada pengaruh yang negatifdan signifikan anatar upah minimum

provinsi (X1) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)
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2. Variabel Jumlah Unit Usaha (X2)

H0 : β2 = 0, Tidak ada pengaruh antara jumlah unit usaha(X2) secara parsial

terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

H1 : β2> 0, ada pengaruh yang positif dan signifikan anatar jumlah unit usaha (X2)

secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

3. Variabel Nilai Output (X3)

H0 : β4 = 0, Tidak ada pengaruh antara nilai output (X4) secara parsial terhadap

penyerapan tenaga kerja (Y)

H1 : β4> 0, ada pengaruh yang positif dan signifikan anatar nilai output (X4)

secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

Carauntuk memperoleh statistik uji t adalah dengan melihat prob(t-

statistik) pada α = 0,05 atau melihat t-tabel. Jika Prob(t-statistik) < 0,05 maka H0

ditolak atau variabel signifikan dan sebaliknya. Sedangkan jika t-hitung > t-tabel,

maka H0 ditolak atau variabel signifikan.

c) Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa

besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh

variabel bebasnya (Gujarati, 2004).Dimana apabila nilai R2 mendekati 1, maka

ada hubungan yang kuat dan era tantara variabel terikat dan variabel bebas

sehingga penggunaan model tersebut dibenarkan.Sedangkan menurut Gujarat

(2004) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase
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sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam

persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan

koefisien determinasi (R2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang

dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaiangaris regresi dengan sebaran

data, R2 menghadapi masalah Karena tidak memperhitungkan derajat bebas.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional berisi tentang arti dan maksud dari variable-variabel

penelitian.Definisi operasional ini bertujuan untuk memperjelas pengertian

tentang istilah dan variabel yang diteliti serta sebagai indicator dalam penelitian

ini. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel dependen adalah variabel yang terikat dan sebagai pihak

yangditerangkan oleh variabel independen atau sebagai variabel yang dipengaruhi

oleh variabel independen.Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penyerapan tenaga kerja (Y). Penyerapan tenaga kerja (Y) yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Industri Mikro

Kecil (IMK) di seluruh Provinsi di Indonesia setiap tahun selama tahun 2013-

2015 yang dinyatakan dalam satuan orang.

2. Variabel Bebas (independent variable)

Variabel independen yaitu variabel bebas yang terdiri dari satu atau lebih

variabel dan sebagai pihak yang menerangkan dari variabel terikat atau dapat juga
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dikatakan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel

dependen (Penyerapan Tenaga Kerja IMK (Y)). Variabel independen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Upah Minimum Provinsi (X1)

Upah minimun adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai,

karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya di suatu daerah

pada suatu tahun tertentu.Upah dalam penelitian ini sebagai ukuran adalah Upah

Minimum Provinsi di Indonesia selama tahun 2013-2015.Variabel ini dinyatakan

dalam satuan rupiah per tahun.

b. Jumlah Unit Usaha (X2)

Jumlah Usaha khususnya pada industri mikro dan kecil adalah jumlah dari

suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan

menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu

dan mempunyai catatan administrasi mengenai produksi dan struktur biaya serta

ada seorang atau levih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut, diukur dalam

jumlah perusahaan per tahun selama tahun 2013-2015. Variabel jumlah unit usaha

dinyatakan dalam satuan unit.

c. Nilai Output (X3)

Nilai output atau nilai produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan

jasa pada suatu usaha industri mikrokecil selama satu tahun di setiap Provinsi di

Indonesia selama tahun 2013-2015 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah


