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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian di lakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

yang mempunyai 38 kota dan kabupaten. Alasan di lakukan penelitian di 

Provinsi Jawa Timur adalah karena Provinsi Jawa Timur merupakan pusat 

perekonomian di pulau Jawa dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi 

tertinggi di pulau Jawa khususnya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. 

B. Jenis Penelitian

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian Ex post facto. 

Penelitian Ex post facto adalah model penelitian tentang variabel yang 

kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan (Arikunto, 2010: 

17). Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan kedudukan 

variabelnya) penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Sugiyono, 2012: 11).  

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data panel. Data yang 

digunakan adalah data panel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari 

tahun 2011-2015. Pengamatan dan pengambilan data secara panel ini 
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bermanfaat dalam menganalisis dinamika perubahan penyerapan tenaga kerja 

dan faktor-faktor yang berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja sektor 

konstruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dari waktu ke waktu. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependent (terikat) dan variabel independent (bebas) 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

   Dependent merupakan varibel yang dipengaruhi akibat dari adanya 

variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat 

penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi yang ada di Provinsi Jawa Timur. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data katalog BPS di 

Provinsi Jawa Timur yaitu data tingkat angkatan kerja yang bekerja pada 

sektor konstruksi. Data yang diambil dari tahun 2011 sampai 2015 dengan 

satuan dalam data ini adalah berbentuk jiwa. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Penduduk (X1) 

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat 

tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata 

pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan 
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yang berlaku di daerah tersebut. pencatatan atau peng-kategorian seseorang 

sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan.Data 

jumlah penduduk diperoleh dari publikasi SAKERNAS Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2015. 

b. PDRB (X2) 

Produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai tambah atas 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di masing-masing 

provinsi di Pulau Jawa dalam jangka waktu satu tahun. PDRB dalam 

penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan harga berlaku pada 

sektor konstruksi. Satuan yang digunakan dalam persen. Data PDRB 

berdasarkan harga berlaku diperoleh dari publikasi online BPS 2015. 

c. Upah Minimun Regional (X3) 

Upah minimum regional merupakan upah bulanan terendah yang 

terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Satuan yang digunakan rupiah. Data 

upah minimum regional diperoleh dari publikasi online BPS 2015. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih rinci dalam tabel 

data penelitian berikut ini: 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

  Data Sumber 

Variabel Bebas 

Jumlah Penduduk 
Publikasi BPS Dalam 
Angka Jawa Timur 
2011-2015  

Produk Domestik Regional 
Bruto berdasarkan tahun 
berlaku 

Katalog BPS Produk 
Domestik Regional 
Bruto Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur 
2011-2015 

Upah Minimum Regional 
Publikasi online BPS 
2015  

Variabel Terikat Penyerapan Tenaga Kerja 

Katalog BPS Keadaan 
Angkatan Kerja 
Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur 
2011-2015 

Sumber: Output Microsoft Excel, data diolah 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dari berbagai sumber yang sifatnya tertulis. Dalam 

penelitian ini menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 

Statistik seperti Jawa Timur Dalam Angka, publikasi online, dan Katalog 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

Dengan dokumen tersebut nantinya akan didapatkan data mengenai jumlah 

tenaga kerja sektor konstruksi, jumlah penduduk, produk domestik regional 

bruto dan upah minimum regional di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 

2011 sampai 2015. 
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F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

ekonometrika yaitu analisis regresi data panel. Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur. Data panel merupakan pergerakan waktu ke waktu dari unit-unit 

individual sehingga semua pengguanaan data panel dapat dikatakan sebagai 

regresi data panel (Gujarati dan Porter, 2012:235). Analisis estimasi regresi 

data panel dan pengujian asumsi klasik dalam pengujian ini menggunakan 

program Eviews 9.0. 

1. Estimasi Data Panel 

Data panel yaitu model ekonometri yang menyatukan antara deret 

waktu (time series) dan data kerat lintang (cross section), sehingga dalam 

data panel jumlah observasi merupakan hasil kali observasi deret waktu (T>1) 

dengan observasi kerat lintang (N>1). Dalam melakukan analisis, data panel 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu balance panel data dan unbalance panel 

data. Balance panel data terjadi jika panjangnya waktu untuk setiap unitcross 

section sama. Sedangkan unbalanced panel data terjadi jika panjangnya 

waktu tidak sama untuk setiap unit cross section (Gujarati, 2012: 238). 

Melalui pengamatan berulang terhadap data cross section, analisis data panel 

memungkinkan seseorang dalam mempelajari dinamika perubahan dengan 

data time series. Oleh karena itu, data panel dapat menjelaskan dua macam 
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informasi yaitu informasi cross section pada perbedaan antar subyek dan 

informasi time series yang merefleksikan perubahan pada subyek waktu. 

Kombinasi data time series dan cross section dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan 

dengan menggunakan hanya salah satu dari data tersebut. Analisis data panel 

dapat mempelajari sekelompok subjek jika kita ingin mempertimbangkan 

baik dimensi data maupun dimensi waktu. Menurut Baltagi (dalam Gujarati, 

2012: 237) keuntungan-keuntungan dari data panel sebagai berikut: 

1. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas.  

2. Dengan menggabungkan antara observasi time series dan cross section, 

data panel memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, 

sedikit kolinearitas antar variabel dan lebih efisien.  

3. Data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.  

4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang 

secara sederhana tidak bisa dilihat pada cross section murni atau time 

series murni.  

5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.  

6. Data panel dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika mengagresi 

individu-individu ke dalam agregasi besar.  

Adapun persamaan umum estimasi data panel adalah sebagai berikut : 

Yit = β0 + β1X1it + eit, i= 1, 2, . . . ., N ; t= 1, 2, . . . ., T 
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dimana:  

N  : banyaknya observasi  

T  : banyaknya waktu  

N x T : banyaknya data panel 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (jumlah penduduk, 

PDRB dan upah minimum regional) terhadap variabel terikat (penyerapan 

tenaga kerja) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, peneliti 

menggunakan metode analisis regresi berganda panel data. Berikut model 

persamaan estimasi dalam penelitian ini: 

  LnPTKit = β0+Lnβ1Pit+Lnβ2PDRBit+Lnβ3UMRit+eit 

  
Keterangan : 

Ln   = Logaritma natural  

PTK   = Penyerapan tenaga kerja (jiwa)  

t    = Tahun yang diteliti 2011-2015  

i    = Provinsi  

β0   = intersept (konstanta)  

β1, β2, β3, β4  = koefisien regresi masing-masing variabel  

P    = Jumlah Penduduk (jiwa)  

PDRB   = PDRB sektor konstruksi (triliun rupiah)  

UMR   = Upah Minimum Regional (rupiah)  

E    = error 

Model persamaan regresi dengan menggunakan model logaritma 

natural (Ln) memiliki keuntungan yaitu meminimalkan kemungkinan 

terjadinya heteroskedastisitas karena transformasi yang menempatkan 

skalauntuk pengukuran variabel dan koefisien kemiringan β menunjukkan 
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elastisitas Y sehubungan dengan X yaitu persentase perubahan Y untuk 

persentase perubahan (kecil) tertentu dalam X (Gujarati, 2006: 214). 

 Wibowo (2016) menjelaskan dalam melakukan analisa data panel 

dikenal tiga macam model pendekatan yaitu, 1) Pendekatan Kuadrat 

Terkecil (Pooled Least Square/Common Effect), 2) Pendekatan Efek Tetap 

(Fixed Effect), 3) Pendekatan Efek Acak (Random Effect). Dalam penelitian 

ini digunakan dua model pendekatan yaitu Pendekatan Efek Tetap (Fixed 

Effect Model) dan Pendekatan Efek Acak (Random Effect Model). 

a. Fixed Effect Model (FEM) 

 Metode estimasi ini mengasumsikan bahwa setiap objek memiliki 

intersep yang berbeda tetapi memiliki koefisien yang sama. Untuk 

membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya maka digunakan 

variabel dummy atau variabel semu sehingga metode ini juga disebut Least 

Square Dummy Variables (LSDV). 

  Pada umumnya, model efek tetap menggunakan 2 asumsi berbeda 

sebagai dasar proses estimasi yaitu pertama, slope regresi konstan tetapi 

inercept bervariasi antarunit. Kedua, asumsi slope konstan tetapi intercept 

bervariasi berdasar antarunit dan waktu (Sriyana, 2014:115 dalam 

Amiruddin, 2016). 

1. Slope Konstan tetapi Intercept Bervariasi Antarunit/Individu 

Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan 

persamaan yang menggambarkan slope konstan, tetapi intercept berbeda 

sebagai akibat adanya perbedaan antar individu/unit. Hal ini dikarenakan 
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intercept hanya dipengaruhi oleh individu saja sedangkan perbedaan waktu 

diabaikan karena dianggap bahwa waktu tidak berkontribusi terhadap 

perubahan intercept. Model persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡=𝛽01+∑ 𝛽𝑘
𝑛
𝑘=1 𝑋𝑘𝑖𝑡+𝑢𝑖𝑡   

Dimana, 

i  = banyaknya individu/unit observasi 

t  = banyaknya waktu 

n  = banyaknya variabel bebas 

n x t = banyaknya data panel 

𝑢  = error term 

Metode estimasi yang dipakai untuk asumsi ini adalah Least Square 

Dummy Variabel (LSDV) dengan memasukkan variabel boneka (dummy 

variabel) untuk menjelaskan terjadinya nilai intercept yang berbeda-beda 

sebagai akibat perbedaan lintas unit (cross section). 

Ekananda (2014:143 dalam Amiruddin, 2016) menyatakan LSDV 

pada regresi tunggal berganda dimana pemilihan model terbaiknya harus 

memenuhi uji asumsi klasik. Namun metode LSDV dalam asumsi ini 

mempunyai kelemahan, yaitu masih adanya kemungkinan ketidaksesuaian 

model dengan keadaan yang sesungguhnya dimana kondisi tiap objek saling 

berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan 

kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Selain metode estimasi LSDV 

terdapat metode PLS yaitu metode estimasi efek tetap (fixed effect) yang 
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digunakan secara langsung dalam model data panel tanpa menggunakan 

variabel dummy. 

2. Slope Konstan tetapi Intercept Bervariasi Antarindividu dan Waktu 

  Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan 

persamaan yang menggambarkan slope konstan, tetapi intercept berbeda 

sebagai akibat adanya perbedaan antarindividu/unit maupun perbedaan 

periode waktu data yang dianalisis. Model persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡=𝛽01𝑡+∑ 𝛽𝑘
𝑛
𝑘=1 𝑋𝑘𝑖𝑡+𝑢𝑖𝑡   

Persamaan tersebut subscript intercept (𝛽0) terdiri dari huruf i yang 

melambangkan individu/unit/objek serta huruf i yang melambangkan 

periode. Hal ini dikarenakan intercept  tidak hanya dipengaruhi oleh 

perbedaan individu saja tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan waktu. 

Slope yang melambangkan 𝛽𝑘dianggap tetap untuk masing-masing individu 

maupun untuk masing-masing periode waktu. Jadi peerbedaan dengan 

asumsi sebelumya tertelak pada perubahan intercept  sebagai akibat 

perubahan pada waktu data. 

b. Random Effect Model (REM) 

  Metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti yang 

digunakan pada metode fixed effect. Metode ini menggunakan residual yang 

diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek. Model random effect 

mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intercept dan 

slope hasil estimasi yang disebabkan oleh perbedaan antar individu dan 

antar waktu secara langsung, tetapi intersep tersebut bersifat random atau 
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stokastik. Metode Generalized Least Square (GLS) digunakan untuk 

mengestimasi model regresi ini sebagai pengganti metode OLS. Model 

persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡=𝛽1+𝛽2𝑋2𝑖𝑡+𝛽3𝑋3𝑖𝑡  +ɛ𝑖   + 𝑢𝑖𝑡 

= 𝛽1+𝛽2𝑋2𝑖𝑡+𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +𝑤𝑖𝑡  

  Dari persamaan tersebut bahwa 𝑤𝑖𝑡= ɛ𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  adalah error term 

gabungan 𝑤𝑖𝑡yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen error yang 

cross section  atau spesifik individual, dan 𝑢𝑖𝑡 yaitu komponen error 

gabungan time series  dan cross section yang bisa disebut dengan bentuk 

khas individu. Sehingga diasumsikan sifat model REM ini adalah 

homokedastik. 

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

  Berdasarkan penjelasan dua pendekatan model diatas yaitu 

Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect Model) dan Pendekatan Efek Acak 

(Random Effect Model), maka selanjutnya dilakukan pengujian untuk 

penentuan model pendekatan terbaik yang bertujuan agar pendekatan 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik data. 

Gujarati (2013:255) menjelaskan dari hasil observasi Judge sebagai 

berikut: 

a. Jika T (jumlah data time-series) adalah besar dan N (jumlah unit 

cross-section) adalah kecil, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan 

nilai parameter yang diestimasi oleh FEM dan REM. Oleh karena itu, 
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pemilihannya berdasarkan kenyamanan perhitungan saja. Dalam hal 

ini, FEM lebih disukai. 

b. Jika data diambil dari sample individu atas suatu populasi yang besar 

secara acak, maka random effect model (REM) yang dipilih. Namun 

jika sampel merupakan seluruh populasi yang dipilih, maka fixed 

effect model (FEM) merupakan metode yang lebih tepat. 

c. Jika komponen error individual ɛ𝑖𝑡 dan satu atau lebih variabel 

independen saling berkorelasi, maka estimator random effect model 

(REM) adalah bias, sedangkan yang diambil dari fixed effect model 

(FEM) tidak bias. 

d. Jika N besar dan T kecil, dan jika asumsi yang mendasari REM 

terpenuhi, maka estimator REM akan lebih kuat daripada FEM. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang kenormalan 

distribusi data. Pengujian normalitas dilakukan dengan maksud untuk 

melihat normal tidaknya data yang dianalisis. Model regresi yang baik 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Nilai residual yang 

berdistribusi normal dapat diketahui dari bentuk kurva yang membentuk 

gambar lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga. Selain 

menggunakan grafik, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan metode 

Jarque-Bera (uji JB). Uji JB dilakukan dengan melihat nilai probabilitas 

Jarque-Bera. Menurut Winarno (2015: 5.41) model regresi yang 
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berdistribusi normal memiliki nilai probabilitas JB > 0,05 (α = 0,05). 

Sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 maka data berdistribusi tidak 

normal. 

b. Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas adalah suatu uji yang digunakan untuk 

melihat korelasi antar masing-masing variabel bebas. Salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas 

maka dapat dilihat dari nilai korelasi antar dua variabel bebas tersebut. 

Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak 

memiliki persoalan multikolinieritas, begitu juga sebaliknya. 

c. Heteroskesdastisitas 

 Heterokedastisitas adalah situasi penyebaran data yang tidak sama 

atau tidak samanya variansi sehingga uji siginifikansi tidak valid. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residual (kesalahan penganggu) dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas 

(sama variannya). Salah satu cara mendeteksi masalah heterokedastisitas 

adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan 

semua variabel bebas terhadap nilai absolut residual (Winarno, 2015: 5.16). 

Jika nilai probabilitas variabel bebas < 0,05 (taraf signifikan atau α = 0,05) 

maka terjadi heteroskedastis, sebaliknya jika nilai probabilitas > 0,05 maka 

terjadi homokedastis. 
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4. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis, akan dilakukan beberapa uji antara lain uji 

koefisien regresi secara individual (uji-t), uji koefisien regresi secara 

keseluruhan (uji-F), uji koefisien determinasi (R²). 

a. Uji T (Uji Koefisien Regresi Secara Individual)  

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan 

dengan membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansinya. 

Apabila nilai Prob. < α maka koefisien variabel tersebut signifikan 

mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil 

regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% 

atau α = 5% dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika nilai probability t-statistik < 0,05 maka H0 ditolak  

Jika nilai probability t-statistik > 0,05 maka Ha ditolak 

b. Uji F (Koefisien Regresi Secara Keseluruhan)  

Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji 

kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi 

yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang 

diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan 

melihat Prob (F-statistic). Apabila nilai Prob (F-statistic) < 0,05 (α = 0,05) 
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maka koefisien regresi secara keseluruhan signifikan mempengaruhi 

variabel terikat dan sebaliknya. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

  Uji R² atau uji koefisien digunakan untuk mengukur sebaik mana 

variabel tidak bebas dijelaskan oleh variabel total dari variabel bebas di 

dalam model regresi. Ukurannya adalah semakin tinggi nilai R², garis 

regresi sampel juga akan semakin baik seperti dirumuskan sebagai berikut :  

R²= 
𝐸𝑆𝑆

𝑅𝑆𝑆
      

Dimana: 

ESS : Jumlah kuadrat yang dijelaskan 

RSS : Jumlah total kuadrat yang merupakan penjumlahan dari ESS dan  

    kuadrat residual (RSS) 

 


