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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian diambil di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan 

data Produk Domestik Regional Brutp (PDRB) atas harga konstan, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan  Upah 

Minimum  Kemiskinan di 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.  

Peneliti memilih lokasi Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur karena 

kemiskinan di Kab/Kota lebih tinggi dari angka kemiskinan  dan Jawa timur 

kemiskinan ketiga di pulau jawa untuk itu agar terus menurunkan jumlah 

kemiskinan di Jawa Timur peneliti ingin mengetahui apa saja faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan. Mengingat, kemiskinan menjadi salah satu masalah 

kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek sosial lain seperti 

kesenjangan sosial, pengangguran, kriminal, dan pendidikan,  

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisisnya pada 

data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu dan 

peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara tepat dan ringkas suatu kondisi 
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pada masa sekarang. Analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan 

melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat pembuktian dari masalah 

tersebut.  

Jadi penelitan deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang sifatnya 

memberikan gambaran secara umum, menekankan pada data-data numerik 

(berupa angka) yang kemudian dianalisa, diolah, dengan metode statistik tertentu 

dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian (Kuncoro, 2014). 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Kemiskinan (Y) adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum 

kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data 

kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data persentase jumlah 

penduduk miskin 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. (Dalam 

ukuran Persen). yang diperoleh dari publikasi laporan Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur.  

2. PDRB (X1) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh 

wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 

Data PDRB yang dipakai dalam penelitian ini adalah data PDRB atas harga 

konstan 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. (Dalam  Ukuran 
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Milyar Rupiah). yang diperoleh dari publikasi laporan Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur. 

3. Pengangguran (X2) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang tidak 

memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Data tingkat pengangguran 

terbuka yang dipakai dalam penelitian ini adalah data 

Jumlah Penduduk Jawa Timur Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menganggur  

dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut  38 Kab/Kota tahun 2011-

2015. (Dalam Ukuran Persen). yang diperoleh dari publikasi laporan Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur. 

4. Indeks Pembangunan Manusia (X3) merupakan indikator yang menjelaskan 

bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses 

hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Data IPM yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah IPM 38 Kab/Kota di Jawa Timur pada 

tahun 2011-2015. (Dalam Ukuran Indeks). yang diperoleh dari publikasi 

laporan Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 

5. Upah Minimum (X4) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 

pokok termasuk tunjangan tetap. Data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah upah minimum 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2011. 

(Dalam Ukuran Rupiah) yang diperoleh dari publikasi laporan  Badan Pusat 

Statistik Jawa Timur. 
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D. Jenis dan Sumber Data  

Data yang diolah merupakan data kuantitatif dan merupakan data sekunder. 

Berupa data panel atau data berdasarkan runtut waktu (time series) dan data deret 

lintang (cross section). Data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini 

adalah melalui studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data-data 

sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu : 

1. Metode dokumentasi 

Teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan mencatat, merekam 

serta riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif data-data untuk pengambilan keputusan dari input 

data-data yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait 

(Kuncoro, 2014). 

2. Metode kepustakaan/Literatur. 

Merupakan penelitian dengan mempelajari literatur di perpustakaan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan  digunakan untuk 

mencari landasan teori sebagai acuan dalam penelitian sehingga dapat 

melakukan analisa (Kuncoro, 2014). 
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F. Teknik Analisis Data  

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan maka 

metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu 

dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka, dalam penelitian 

ini metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan 

untuk menjelaskan dan meringkaskan bebagai kondisi, bebagai situasi, atau 

beberapa variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini. 

Dimana metode analisis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

analisis yaitu : 

1. Model Regresi Data Panel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara cross section dan 

time series. Data cross section dalam penelitian ini adalah data 38 Kab/Kota 

Provinsi Jawa Timur, sedangkan data time series dalam penelitian ini adalah 

data tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

Gujarat & Porter (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan 

dalam penggunaan data panel : 

a. Bila data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, Negara, 

daerah dan lain-lain pada waktu tertentu, maka data tersebut adalah 

homogen, sehingga penaksiran dan dapat dipertimbangkan dalam 

perhitungan 
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b. Kombinasi data time series dan cross section akan memberi informasi 

yang lebih lengkap, beragam, kurang berkorelasi antar variabel, derajat 

bebas lebih besar dan lebih efisien. 

c. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis 

dibanding dengan studi berulang dari cross section. 

d. Data panel lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang secara 

sederhana tidak dapat diukur oleh data time series atau cross section. 

e. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih 

kompleks, misalnya skala ekonomi dan perubahan teknologi. 

f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi 

individu atau perusahaan karena unit data yang lebih banyak. 

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel  

a. Model Pooled Least Square (Common Effect) 

Model ini dikenal dengan estimasi Common Effect  yaitu teknik 

regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara 

hanya mengkombinasikan data  time series  dan  cross section. Model ini 

hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu 

dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya 

dengan metode Ordinary Least Square  (OLS) karena menggunakan 

kuadrat terkecil biasa (Gujarati, 2012:241).  

b. Fixed-Effect Model 
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Pendekatan model ini menggunakan variabel  dummy yang dikenal 

dengan sebutan model efek tetap  Fixed Effect  atau Least Square Dummy 

Variable  atau disebut juga  Covariance Model. Pada metode  Fixed 

Effect  estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (no weight) atau  

Least Square Dummy Variable (LSDV)  dan dengan pembobot  (cross 

section weight)  atau  General Least Square  (GLS). Tujuan dilakukannya 

pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit  cross 

section  (Gujarati, 2012:241). 

c. Random Effect 

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (random 

effect). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar 

daerah maupun antar waktu dimasukan ke dalam error. Karena hal inilah, 

model efek acak juga disebut model komponen error (error component 

model). Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat 

menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi 

jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini 

berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan jadi semakin 

efisien (Gujarati, 2012:241)..   

3. Uji Kesesuaian Model  

Pengujian ini untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga motode 

pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji Chow, 

Lagrange Multiplier, dan Uji Hausman. 
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a. Uji Chow  

Uji Chow digunakan untuk menentukan uji mana di antara kedua 

metode yakni metode common effect dan random effect yang sebaiknya 

digunakan dalam pemodelan data panel.  

b. Lagrange Multiplier (LM) 

 Digunakan untuk mengetahui apakah model Random Effect atau 

model Common Effect (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji 

signifikasi Random Effectini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode 

Breusch Pagan untuk uji signifikasiRandom Effect didasarkan pada 

nilai residual dari metode OLS.  

c. Uji Hausman  

Pengujian ini digunakan untuk menentukan uji mana diantara kedua 

metode efek acak (random effect) dan (fixed effect) yang sebaiknya 

dilakukan dalam pemodelan data panel.  

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t (t-test) 

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara Parsial. 

Dalam uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel-variabel terikat dengan menggunakan eviews (Winarno, 2011).  

b. Uji F  
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Uji F yaitu menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat dilihat dengan mnggunakan Eviews (Winarno, 

2011)..  

 

 

c. R-Squared 

Koefisien determinasi (R2) mengukur tingkat ketetapan atau 

kecocokan dari regresi linier ganda, yaitu merupakan proporsi persentase 

sumbangan X1,X2,X3,X4 terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dilihat 

menggunakan Eviews (Winarno, 2011). 

5. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah data terbebas dari 

masalah normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Uji asumsi klasik ini penting untuk dilakukan untuk menghasilkan estimator 

yang linier tidak bias dengan varian yang minimum (Best Linier Unbiased 

Estimator = BLUE), yang berarti model tidak mengandung masalah.Asumsi-

asumsi tersebut antara lain : 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel-variabelnya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 
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normalitas diantaranya dilakukan dengan dua cara yaitu histogram dan uji 

Jarque-Bera (J-B) (Winarno, 2011). 

b. Uji Multikolinieritas 

Multkolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, 

maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel 

independen) (Winarno, 2011). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Asumsi dalam model regresi adalah : (1) residual memiliki nilai 

rata-rata nol, (2) residual memiliki varian yang konstan, dan (3) residual 

suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual obersvasi 

lainnya, sehingga menghasilkan estimator BLUE. Apabila  asumsi (1) 

tidak terpenuhi, yang terpengaruh hanyalah slope estimatimator dan ini 

tidak membawa konsekuensi serius dalam analisis ekonomisetris. 

Sedangkan asumsi (2) dan (3) dilanggar. Maka akan membawa dampak 

serius bagi prediksi dengan model yang dibangun. Dalam kenyataanya, 

nilai residual sulit memiliki varian yang konstan. Hal ini sering terjadi 

pada data bersifat cross section dibanding time series. (Winarno,2011 ) 

d. Uji Autokorelasi 

Menurut Wing Wahyu Winarno (2011) autokorelasi adalah 

hubungan antara residual satu observasi dengan residual observsi lainnya. 
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Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang besifat runtut waktu, 

karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi pada data 

masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan 

autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antar objek (cross section). 

6. Estimasi Model Dengan Data Panel  

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dan 

dirumuskan, maka metode analisis yang digunakan adalah metode Regresi 

Liner Berganda yang ditunjang dengan data panel  yang ada. Untuk penelitian 

ini dihubungkan dengan rumus : 

Yit = β0 + β1X1 (PDRB)it + β2X2 (TPT)it+β3X3 (IPM)it + β4X4 (UMK)it + εit 

Dimana 

Yit  : Jumlah Kemiskinan di daerah i pada periode t 

β1X1it   : Pengangguran di daerah i pada periode t 

β2X2it   : Produk Domestik Regional Bruto di daerah i pada periode t 

β3X3it  : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah i pada periode t 

β4X4it  : Upah Minimum Kab/Kota (UMK) di daerah i pada periode t 

β0         : koefisien regresi (konstan) 

εit            : error term3 

 


