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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian di lakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 

yang mempunyai 26 kota dan kabupaten. Alasan dilakukan penelitian di 

Provinsi Jawa Barat adalah karena menurut penelitian terdahulu ketimpangan 

di Jawa Barat tahun 2009 sampai dengan 2012 berada pada level yang tinggi 

serta pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat termasuk salah satu kategori 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 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 pertumbuhan ekonomi 

dan aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif indeks williamson dan analisis data 

panel. Data yang digunakan adalah data PDRB dan Jumlah Penduduk untuk 

menganalisa ketimpangan pendapatan (indeks williamson) serta data panel 
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eKabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013-2015. Pengamatan 

dan pengambilan data secara panel ini bermanfaat dalam menganalisa 

dinamika perubahan ketimpangan pendapatan diseluruh kabupaten/kota di 

provinsi Jawa Barat dan faktor-faktor yang berkaitan erat dengan ketimpangan 

pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 

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 

ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini bersumber dari data publikasi BPS di Provinsi Jawa 

Barat yaitu data PDRB dan Jumlah. Berikut formula untuk mencari 

ketimpangan pendapatan : 

𝐼𝑊 =
√∑(𝑌𝑖 − 𝑌)2 (

𝑓𝑖
𝑛 )

𝑌
 

   Dimana : 

   IW : Indeks Williamson 

   Yi : PDRB perkapita tiap Kabupaten/Kota 

   Y : PDRB perkapita Provinsi 

   Fi : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota 
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   N : Jumlah Penduduk Provinsi 

   Besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks 

Williamson, nilai dalam variabel ini adalah satuan Tambunan, (2003):   

a. 0 s/d 0,5 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah.  

b. 0,5 s/d 1 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi. 

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. Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Pertumbuhan ekonomi menurut Sumitro Jojohadi Kusumo 

adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam keadaan 

ekonomi masyarakat suatu perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila tingkat ekonomi yang dicapai tahun tertentu 

lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk menghitung pertumbuhan 

ekonomi digunakan rumus sebagai berikut, nilai dalam variabel ini 

adalah persen : 

𝑔 =  
𝐺𝐷𝑃1 − 𝐺𝐷𝑃0

𝐺𝐷𝑃0
 × 100 
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1) g = tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi.

2) GDP1 = (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik Bruto

(PDB) adalah pendapatan nasional riil yaitu pendapatan nasional

yang dihitung pada harga tetap yang dicapai pada suatu tahun.

3) GDP0  = pendapatan nasional pada tahun sebelumnya.

b. Aglomerasi (X2)

Aglomerasi merupakan suatu pengelompokan kegiatan ekonomi, 

umumnya bersifat homogen, di suatu tempat. Aglomerasi kegiatan 

ekonomi di suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Aglomerasi kegiatan ekonomi 

bagi suatu industri juga akan mampu memacu pembangunan di suatu 

daerah melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan perbaikan 

kesejahteraan masyarakat (Sjafrizal, 2008). Aglomerasi diukur 

menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) 

yaitu menggunakan ukuran aglomerasi industri, nilai dalam variabel 

aglomerasi adalah satuan. 

Aglomerasi =  
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝐾𝑜𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐷𝑅𝐵

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 
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yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih rinci dalam tabel data 

penelitian berikut ini: 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

Variabel Bebas 

Data Sumber 

Aglomerasi 
Publikasi online BPS 2013 - 
2015 

Pertumbuhan Ekonomi 
Publikasi online BPS 2013 - 
2015 

Variabel Terikat Ketimpangan Pendapatan 
Publikasi online BPS 2013 - 
2015 

 

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 Barat 

Dalam Angka, publikasi online Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan dokumen tersebut nantinya akan 

didapatkan data mengenai jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, 

pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi di Provinsi Jawa Barat dalam kurun 

waktu 2013 sampai 2015. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

ekonometrika yaitu analisis regresi data panel dan analisis Indeks Williamson 

untuk mengetahui ketimpangan pendapatan. Data panel merupakan pergerakan 

waktu ke waktu dari unit-unit individual sehingga semua pengguanaan data 
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panel dapat dikatakan sebagai regresi data panel (Gujarati dan Porter, 

2012:235). 

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 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 
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Baltagi (dalam Gujarati, 2012: 237) keuntungan-keuntungan dari data 

panel sebagai berikut: 

a. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas.  

b. 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.  

c. Data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.  

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

secara sederhana tidak bisa dilihat pada cross section murni atau time 

series murni.  

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

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

individu-individu ke dalam agregasi besar.  

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (pertumbuhan ekonomi 

dan aglomerasi) terhadap variabel terikat (ketimpangan pendapatan) di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, peneliti menggunakan metode 

analisis regresi berganda panel data. Berikut model persamaan estimasi 

dalam penelitian ini: 

   KP = β0+β1AGit+β2PDRBPEit+t+eit  

Keterangan : 

KP = Ketimpangan Pendapatan (persen) 

t = Tahun yang diteliti 2013-2015  

i = Provinsi  

β0 = intersept (konstanta)  
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β1, β2 = koefisien regresi masing-masing variabel  

AG = Aglomerasi (persen)  

PE = Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

e = error 

 

2.  Fixed Effect Model (FEM) 

Uji F statistik disini merupakan uji perbedaan dua regresi 

sebagaimana uji Chow. Uji F jika digunakan untuk mengetahui apakah 

teknik regresi data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model 

regresi data panel tanpa variabel dummy dengan residual sum of squares 

(RSS). Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut : 

 Dimana RSS1 dan RSS2  merupakan residual sum of squares teknik 

tanpa variabel dummy dan teknik fixed effect dengan variabel dummy.  

Hipotesis nol adalah bahwa intersep adalah sama. Nilai statistik F hitung 

akan mengikuti distribusi statistik F hitung akan mengikuti distribusi 

statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak m numerator dan 

sebanyak n-k untuk denumerator. M merupaka restriksi atau pembatasan 

di dalam model tanpa variabel dummy. 

Pada model 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 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 
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variabel dummy yang bersesuaian untuk masing-masing nilai  variabel 

independen. 

3. Random Effect Model (REM) 

Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari 

metode OLS digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji signifikan 

random effect ini dikembangkan Breusch-Pagan. Metode Breusch-Pagan 

untuk uji signifikan model Random Effect didasarkan pada nilai residual 

dari nmetode OLS. 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degrre of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika LM statistik chi-

squares menolak hipotesis nol, artinya estimasi yang tepat untuk model 

regresi data panel adalah metode Random Effect dari metode OLS. 

Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik lebih kecil 

dari chi-square sebagai nilai kritis maka kita menerima hipotesis nol. 

Estimasi Random Effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk 

regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS (Ansofino dkk 2016). 

Jika  β0i dianggap sebagai variabel random, maka model disebut model 

Random Effects (RE). 

4. Model Pooled atau Common Effect 

Model pooled atau common effect (CE) adalah model paling 

sederhana yang mengasumsikan tidak ada keheterogenan antar individu 

yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan 
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sudah dijelaskan oleh variabel independent. Estimasi pooled model 

menggunakan metode OLS (Greene, 2001) 

5. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Berdasarkan penjelasan dua pendekatan model diatas yaitu Fixed 

Effect Mode, Random Effect Model dan Common Effect Model, maka 

selanjutnya dilakukan pengujian untuk penentuan model pendekatan 

terbaik yang bertujuan agar pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian dan karakteristik data. 

Secara umum, prosedur analisis regresi data panel adalah sebagai 

berikut (Widarjono, 2103). 

a. Lakukan estimasi masing-masing model CE,FE, dan RE. 

b. Lakukan uji Chow untuk menentukan model yang lebih sesuai antara 

model CE dan FE. Model CE dianggap sebagai model unrestricted, 

sedangkan model FE dianggap sebagai model restricted. Apabila H0 

ditolak maka model FE lebih sesuai. 

c. Lakukan uji LM Breusch-Pagan untuk menentukan model yang lebih 

sesuai antara model CE dan RE. 

HO ditolak jika 𝐿𝑀 = 𝑋𝛼.1
2  atau Prob. LM<α 

6. 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). 

. 
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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: 

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

2) 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) maka koefisien regresi secara keseluruhan 

signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. 

 


