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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pulau 

Sumatera. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi Indonesia pulau 

Sumatera terdiri dari 10 provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan 

Kepulauan Riau. Dengan menggunakan berbagai pertimbangan Pulau Sumatera 

dijadikan sebagai lokasi penelitian karena Pulau Sumatera adalah pulau dengan 

paling banyak Provinsinya dan kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi di 

Pulau Sumatera yang menurun tiap tahunnya dalam kurun waktu 2011-2015. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif inferensial dengan 

memberikan gambaran yang sistematis faktual dan akurat berdasarkan data yang 

didapatkan dan peneliti tidak hanya menafsirkan data saja tetapi juga menganalisis 

data yang digunakan. 

C. Defenisi Operasional Dan Penentuan Pengukuran Variabel  

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita setiap 

tahun dalam jangka panjang. Indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan 

harga konstan (tahun dasar 2010) tingkat provinsi dalam kurun waktu 

2011-2015, dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah. 
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2. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah investasi dari Pemerintah atau 

orang Indonesia untuk kegiatan membeli barang-barang dan peralatan 

produksi dengan tujuan ubtuk mengganti dan terutama menambah barang-

barang dan jasa dimasa depan  tingkat provinsi dalam kurun waktu 2011-

2015, dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah. 

3. Penanaman Modal Asing  adalah investasi dari luar  Pemerintah atau 

bukan  orang Indonesia untuk kegiatan membeli barang-barang dan 

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama 

menanmbah barang-barang dan jasa dimasa depan, tingkat provinsi dalam 

kurun waktu 2011-2015, dinyatakan dalam satuan juta rupiah. 

4. Tenaga Keja adalah jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat 

provinsi dalam kurun waktu 2011-2015, dinyatakan dalam satuan orang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekender adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Data 

dalam penelitian ini diperoleh dari Badang Pusat Statistik Nasional (BPS). Data 

yang digunakan adalah data PDRB tingkat provinsi, PMDN tingkat provinsi, 

PMA tingkat provinsi dan Tenaga Kerja tingkat provinsi di Pulau Sumatera tahun 

2011-2015. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mencatat data-
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data yang sudah ada atau telah dipublikasikan. Data diambil dari Badan Pusat 

Statistik Nasional. 

F. Teknik Analisis 

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

dikemukan dalam suatu penelitian dan untuk memperhitungkan besarnya efek 

suatu perubahan dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Teknik analisis 

data merupakan teknik menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah 

untuk dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Hal ini digunakan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang diteliti karena analisis 

itu berguna untuk memecahkan masalah.  

Untuk menganalisis hasil penelitian ini digunakan analisis regresi data 

panel. Dimana yang dianalisis adalah pengaruh variabel PMDN, PMA dan Tenaga 

Kerja terhadap PDRB. Analisis regresi berkaitan dengan studi mengenai 

ketergantungan satu variabel, yaitu variabel dependen terhadap satu atau lebih 

variabel lainnya, yaitu variabel penjelas, dengan tujuan mengestimasi dan/ atau 

memperkirakan nilai rerata atau rata-rata (populasi) variabel dependen dari nilai 

yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas (dalam sampling berulang-

repeated sampling) (Gujarati, 2010). 

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode Ordinary Least 

Square. Metode ini memiliki sifat-sifat statistik yang menarik dan telah membuat 

metode ini sebagai salah satu metode paling kuat dan dikenal dalam analisis 

regresi (Gujarati, 2010). 
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1. Analisis Data Panel 

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan yaitu regresi data panel. 

Data panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu individu (cross-

section) dan waktu (time series). Dengan mengakomodasikan informasi baik 

yang terkait dengan variabel-variabel cross-section maupun time series, data 

panel secara subtansial mampu menurunkan masalah omitted-variables, model 

yang mengabaikan variabel yang relevan (Wibisono, 2005) dalam (Ajija, 

2011). 

Bentuk model data panel untuk satu variabel independen (yang dapat 

dibuat umum untuk lebih dari satu variabel independen), yaitu: 

                

Dimana : 

    variabel tak terobservasi yang spesifik bagi setiap individu dan 

diasumsikan bernilai konstan sepanjang waktu untuk setiap individu. 

Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa 

keunggulan. Berikut keunggulan yang disebutkan oleh (Wibisono, 2005) dalam 

(Ajija, 2011) antara lain: 

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara 

eksplisit dengan mengizinkan variable spesifik individu 

2. Kemampuan mengontrol variable individu ini menjadikan data panel dapat 

digunkan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih 

kompleks 
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3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section digunakan 

sebagai study of dynamic adjustment 

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi data yang lebih 

informative, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin 

berkurang dan peningkatan derajat bebas atau derajat kebebasan (degrees 

of freedom-df), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku 

yang kompleks 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh 

agregasi data individu.  

Keunggulan-keunggulan tersebut memliki implikasi pada tidak harus 

dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; 

Gujarati, 2003; Wibisono, 2005; Aulia, 2004 : 27) dalam (Ajija, 2011). 

Analisis pertumbuhan ekonomi ini dilakukan dengan menggunakan 

data PDRB, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan 

Tenaga Kerja yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik. Model yang 

digunakan adalah regresi linear data panel  (Gujarati;2010), model persamaan 

yang digunakan sebagai berikut: 

Persamaan Multiple Linear Regression 

LogYit =   +  1 LogX1it +  2LogX2it +  3LogX3it + e 

Dimana: 

LogYit = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi i pada tahun t (Juta Rp) 

LogX1it = PMDN Provinsi i pada tahun t (Juta Rp) 
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LogX2it = PMA Provinsi i pada tahun t (Juta Rp) 

LogX3it = Tenaga Kerja Provinsi i pada tahun t (Orang) 

   = Konstanta 

 1,  2,  2  = Koefisien regresi 

E  = error 

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel terdiri dari 

Pooled Least Square (PLS) atau Commom Effects Model (CEM) dan Fixed 

Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). 

a. Pooled Least Square (PLS) atau Commom Effects Model (CEM) 

0 1it it itY X u     

Common Effect Model (CEM) 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 (Greene, 2001). 

b. Fixed Effect Model (FEM)  

0 1it i it itY X u            

Pada Fixed Effect Model (FEM) 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 disebut Fixed Effect Model (FEM), 

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

slope sama.  Estimasi parameter model FE bisa menggunakan metode Least 
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Square Dummy Variable, yaitu dengan menambahkan variabel dummy yang 

bersesuaian untuk masing-masing nilai  variabel independen (Wooldeidge, 

2002). 

c. Random Effect Model (REM) 

0 1it i it itY X u        

d. Jika β0i dianggap sebagai variabel random, maka disebut Random Effect 

Model (REM). 

           

             (      ) 

                 

Estimasi model menggunakan metode Generalized Least Squere (GLS) 

(wooldridge, 2002). 

2. Pemilihan Model 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis dalam 

mengolah data panel. Untuk menentukan metode apa yang akan digunakan 

dalap[m analisis data panel dapat dilakukan dua uji yaitu : 

a. F Test (Chow Test) 

F Test (Chow Test) digunakan untuk menentukan pemilihan metode 

Commom Effects Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Dalam uji 

ini membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan hipotesis sebagai 

berikut (Yamin, 2010: 202): 

H0= Commom Effects Model (CEM) 

H1= Fixed Effect Model (FEM) 
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Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima. Dan H1 ditolak, CEM  

Apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak, dan H1 diterima, FEM 

Dasar dari penolakan terhadap hipotesa nol adalah dengan 

menggunakan F-test seperti yang dirumuskan oleh Chow : 

       
(           ) (   )

      (      )
 

Dimana:  

      = Sum Squared Error dari Commen Effect Model 

      = Sum Squared Error dari Fixed Effect Model 

n  = Jumlah cross section 

n.t   = Jumlah cross section x jumlah time series 

k   = Jumlah variabel independen  

b. Pemilihan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model 

Pemilihan model antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model 

dapat dilakukan dengan cara berikut (Gujarati, 2012: 255): 

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

cross-section) adalah kecil, kemungkinan akan sedikit nilai 

parameter yang diestimasi oleh FEM dan REM. Oleh karena itu, 

pemilihannya berdasarkan kenyamanan perhitungannya saja. Dalam 

kasus ini, FEM lebih baik digunakan. 

2. Ketika N (jumlah unit cross-section) lebih besar dari pada T (jumlah 

data time-series), hasil estimasi yang diperoleh dari kedua metode 

bisa berbeda secara signifikan. Ingat kembali pada REM  it =  i +  i 
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dimana  i adalah komponen cros-section acak, dimana dalam FEM 

kita menganggap  it sebagai nilai tetap dan tidak acak. Dalam kasus 

terakhir, inferensi statistik tergantung pada unit  cross-section yang 

diobservasi dalam sampel. Hal ini pantas jika kita sangat percaya 

bahwa unit individu atau cross-section dari sampel kita bukanlah 

hasil pengambilan acak dari sampel lebih besar lagi, maka dalam 

kasus ini, FEM yang lebih pantas digunakan. Jika unit cross-section 

dianggap diambil secara acak, maka REM yang pantas digunakan. 

3. Jika komponen erro individual  i dan satu atau lebih variabel 

independen saling berkolerasi, maka estimator REM adalah bias, 

maka yang diambil adalah FEM yang tidak bias. 

4. Jika N lebih besar daripada T serta asumsi yang mendasari REM 

terpenuhi maka estimator REM akan lebih baik daripada FEM. 

5. Tidak seperti FEM, REM bisa mengestimasi koefisien dari variabel 

yang tidak dipengaruhi waktu seperti gender dan elastisitas. FEM 

memang mengontrol variabel yang dipengaruhi waktu, namun tidak 

dapat mengestimasi secara langsung. Sebaliknya REM hanya dapat 

mengestimasi variabel tersebut secara eksplisit yang disebutkan 

dalam model. 

3. Pengujian Hipotesis 

Suatu perhitungan disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam garis kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya 

jika tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 



36 
 

diterima. Dalam analisis regresi terdapat 3 jenis kriteria ketepatan (goodness 

of fit) (Kuncoro, 2009) antara lain: 

a. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2009). Formula untuk menghitungnya koefisien determinasi adalah: 

   = (TSS-SSE)/TSS = SSR/TSS 

Dimana: 

   = Koefisein determinasi 

TSS = Total sum of squares 

SSE  = Sum of squares error 

SSR  = Sum of square due regression 

Nilai koefisien determinansi adalah diantara nol dan satu. Nilai    yang 

kecil menjelaskan kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu menjelaskan variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

indformasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

(Kuncoro, 2009). 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara  bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009). Hipotesis yang digunakan: 
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 Ho :  1=  2=.....  k = 0, artinya variabel independen bukan merupakan 

variabel penjelas yang signifikan terhadapat variabel dependen 

 Ha :  1    2  ...  k   0, artinya semua variabel independen secara 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F. Nilai statistik 

F di hitung dengan formula sebagai berikut : 

F = 
   

   
 = 

    ⁄

   (   )⁄
 

Dimana:  

SSR  = Sum of square due regression  

SSE  = Sum of squares error  

N  = Jumlah observasi 

K  = Jumlah Parameter (termasuk Intersep dalam model) 

MSR  = mean of squares due to regression 

MSE  = mean of squares due to error 

 F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 diterima, artinya tidak ada  

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

c. Uji signifikansi individual (Uji Statitik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunnjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam merengkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2009).  
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 Ho :  i = 0 artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen 

 H1 :  1 0 artinya variabel independen merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunkan statitik t. Dengan 

menggunakan formula: 

T= (bi-0)/S = bi/S 

Dimana S adalah deviasi standar yang dihitung dari akar varians. Varians 

(variance) atau   , diperoleh dari SSE dibagi dengan jumlah derajat bebas 

(degree of freedom). Dengan kata lain: 

   
   

   
 

Keterangan:  

n = jumlah observasi 

K = jumlah parameter dalam model, termasuk intersep 

 t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 diterima, artinya tidak ada  

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 


