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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2003), penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

B. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi 

di Indonesia dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-

2015 sebagai variabel terikat (Y) dan beberapa variabel bebas, yaitu 

penanaman modal asing (PMA) (X1), penanaman modal domestik (PMD) 

(X2), dan tenaga kerja (X3). 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2003), sampling adalah teknik pengambilan 

sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling, 

yaitu purposive sampling. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka jumlah 

keseluruhan provinsi di Indonesia menjadi 34 provinsi. Dari 34 provinsi maka 

diambil sampel sebanyak 33 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi 

Kalimantan Utara mulai menjalankan roda pemerintahan pada tahun 2012, 

sehingga tidak tersedia data sebagai bahan penelitian. 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah cara tertentu yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengoperasionalisasikan variabel, maka dapat ditentukan ukuran 

maupun bentuk pengukurannya.  

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) Merupakan nilai 

tambah yang didapat oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam 

waktu tertentu. PDRB yang digunakan dalam penelitian adalah PDRB  

atas dasar harga konstan, hal ini dikarenakan perkembangan 

berdasarkan laju harga konstan dianggap lebih rill tanpa melihat laju 

inflasi suatu daerah. PDRB ADHK sebagai variabel terikat (Y) pada 33 

provinsi di Indonesia tahun 2011-2015 dengan satuan ukur Rupiah 

(Rp). 

2. Penanaman modal asing (X1) merupakan jumlah dari keseluruhan 

PMA 33 provinsi di Indonesia mulai tahun 2011-2015 dengan satuan 

ukur yang digunakan adalah Dollar AS (US$). 

3. Penanaman modal domestik (X2) merupakan jumlah dari keseluruhan 

PMD 33 provinsi di Indonesia mulai tahun 2011-2015 dengan satuan 

ukur yang digunakan adalah Rupiah (Rp). 

4. Tenaga Kerja (X4) merupakan jumlah dari keseluruhan penduduk 33 

provinsi di Indonesia yang tergolong dalam angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja dengan satuan ukur yang digunakan adalah orang (jiwa). 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai 

sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan 

(Purwanggono, 2015). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui, 

Tabel 3.1 Variabel dan Sumber Penelitian 

  Data Sumber 

Variabel Bebas 

Penanaman Modal Asing 
Publikasi Online BPS 
2011-2015 

Penanaman Modal Domestik 
Publikasi Online BPS 
2011-2016 

Jumlah Tenaga Kerja 
Publikasi Online BPS 

2011-2017 

Variabel Terikat 
Produk Domestik Regional 
Bruto 

Publikasi Online BPS 
2011-2018 

 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada peneitian ini adalah dokumentasi. 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai 

sumber yang sifatnya tertulis, yaitu dengan cara mengambil atau mengkopi 

data yang sudah ada dari hasil publikasi lembaga pemerintahan (BPS). 

Dengan teknik tersebut diperoleh data seperti publikasi online produk 

domestik regional bruto, penanaman modal asing, penanaman modal 

domestik dan tenaga kerja menurut provinsi di Indonesia.  
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi 

data panel yaitu untuk mengetahui pengaruh dan besar pengaruh investasi 

(penanaman modal asing dan penanaman modal domestik) dan tenaga kerja 

terhadap produk domestik regional bruto, di provinsi Indonesia tahun 2011-

2015 dengan menggunakan bantuan aplikasi eviews 9. Analisis regresi data 

panel merupakan analisis regresi yang menggabungkan data cross-sectional 

dan data time-series. Dalam analisis regresi data panel, model taksiran akan 

memperhatikan efek dari unit cross-sectional yaitu efek perbedaan wilayah. 

 Kelebihan model data panel adalah dapat mengakomodasi 

keheterogenan antar individu secara eksplisit. Selain itu, penggabungan 

antara cross section dan time series membuat data panel menjadi lebih 

informative, lebih bervariasi, mengurangi kolinieritas, memperbanyak derajat 

bebas dan lebih efisien. Bentuk model untuk satu variabel independen (yang 

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

𝒀𝒊𝒕 = 𝒂𝒊 +𝜷𝑿𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  

 𝒂𝒊 adalah variabel tak terobservasi yang spesifik bagi setiap individu dan 

diasumsikan bernilai konstan sepanjang waktu untuk setiap individu.  

Model regresi data panel dengan memperhatikan efek perbedaan 

wilayah yaitu Fixed Effect Model (FEM) dimana metode penaksiran yang 

digunakan adalah Ordinary Least Square dengan menggunakan Dummy 

Variable, jika efek dari unit crosssectional diasumsikan fixed. Sedangkan 

Random Effect Model (REM) dengan metode penaksiran yang digunakan 
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adalah adalah Generalized Least Square (GLS), jika efek dari unit cross-

sectional diasumsikan random. 

Menurut Nachrowi (2002, 82), untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas (penanaman modal asing, penanaman modal domestik, dan jumlah 

tenaga kerja) terhadap variabel terikat (produk domestik regional bruto) di 

33Provinsi Indonesia, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

berganda panel data dengan model log-log. Berikut model persamaan estimasi 

dalam penelitian ini: 

  𝑳𝒏𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 +𝑳𝒏𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊𝒕+ 𝑳𝒏𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊𝒕 + 𝑳𝒏𝜷𝟑𝑿𝟑𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕 

 Keterangan : 

𝑳𝒏   = Logaritma Natural  

𝒀    = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)  

𝒕    = Tahun yang diteliti 2011-2015  

𝒊    = Provinsi  

𝜷𝟎   = Intersept (konstanta)  

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

𝑿𝟏    = Penanaman Modal Asing (Juta US$)  

𝑿𝟐    = Penanaman Modal Domestik (Miliar rupiah)  

𝑿𝟑    = Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)  

𝒆    = error 

1. Model Pooled atau Common Effects 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕+ 𝝁𝒊𝒕  

Model pooled atau 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. 
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2. Model Fixed Effects 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝟎𝒊 + 𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕+ 𝝁𝒊𝒕 

Pada model ini 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 model Fixed Effects (FE), atau dengan kata 

lain nilai intersep 𝜷𝟎𝒊 untuk setiap 𝑿𝒊 berbeda tapi memiliki slope yang 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. 

3. Model Random Effects 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝟎𝒊 + 𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕+ 𝝁𝒊𝒕 

Jika 𝜷𝟎𝒊 dianggap sebagai variabel random, maka model ini disebut 

model Random Effects (RE), 

𝜷𝟎𝒊 = �̅�𝟎 +𝒗𝒊  

𝒀𝒊𝒕 = �̅�𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕+ (𝝁𝒊𝒕 +𝒗𝒊)  

𝒀𝒊𝒕 = �̅�𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕+ 𝒘𝒊𝒕  

Estimasi model menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). 

Menurut Chadidjah (2009) untuk memilih Fixed Effect Model atau 

Random Effect Model sebagai model yang sesuai ada beberapa cara untuk 

menentukan,yaitu : 

1. Jika T (jumlah data time-series) > N (jumlah data cross-sectional), 

maka disarankan menggunakan Fixed Effect Model (FEM). 
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2. Jika N (jumlah data cross-sectional) > T (jumlah data time-series), 

maka disarankan menggunakan Random Effect Model (REM). 

3. Jika efek cross-sectional berkorelasi dengan salah satu atau lebih 

variabel X, maka penaksir FEM yang tak bias dan sesuai. 

4. Uji hipotesis yang dapat digunakan untuk lebih meyakinkan 

keputusan dalam memilih model terbaik adalah dengan menggunakan 

Uji Hausman. 

a. Uji Spesifikasi Fixed Effect Model. 

Untuk menguji bahwa intersep setiap wilayah berbeda artinya efek 

wilayah secara keseluruhan berarti dalam model yang akan ditaksir, maka 

dilakukan langkah langkah sebagai berikut: 

1. Rumuskan hipotesis statistiknya, yaitu : 

H0  : μ1 =μ 2 = μ 3 = …= μ N =0 (Efek perbedaan wilayah tak berarti) 

H1 : Sekurang-kurangnya ada 1 μi ≠ 0 (Efek perbedaan wilayah 

berarti) 

2. Tentukan α 

3. Tentukan statistik uji : 

𝑭 = (
(𝒆′𝒆𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅 −𝒆′𝒆𝑭𝑬𝑴)/(𝑵− 𝟏)

(𝒆′𝒆𝑭𝑬𝑴)/(𝑵𝑻−𝑵 − 𝒌)
𝑭(𝑵−𝟏)(𝑵𝑻−𝑵−𝒌) 

4. Buat kriteria uji, yaitu : 

Tolak H0 jika FHitung ≥ FTabel, terima dalam hal lain. Dimana telah 

diketahui bahwa FTabel =F(N-1)(NT-N-k). Dengan N = banyak 

cross-sectional, T= banyak time- series, dan k= banyak variabel 

independen. 
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b. Uji Spesifikasi Random Effect Model 

Untuk menguji bahwa varians error setiap wilayah berbeda artinya efek 

random dari unit wilayah secara keseluruhan berarti dalam model yang 

akan ditaksir, maka dilakukan langkah-langkah uji spesifikasi REM 

menggunakan statistika uji Lagrange Multiplier (LM),yaitu: 

1. Rumuskan hipotesis statistiknya, yaitu : 

H0 : 𝝈𝝁
𝟐 = 𝟎 (efek dari unit cross-sectional tidak berarti dalam model). 

H1 : 𝝈𝝁
𝟐 ≠ 𝟎 (efek dari unit cross-sectional berarti dalam model). 

2. Tentukan α 

3. Tentukan statistik uji : 

𝑳𝑴 =
𝑵𝑻

𝟐(𝑻− 𝟏)
[
𝑻𝟐 �̅�′�̅�

𝒆′𝒆
− 𝟏]𝟐𝒙(𝟏)

𝟐 

4. Buat kriteria uji, yaitu : 

Tolak H0 jika LM ≥ dari 𝒙𝟐𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍, terima dalam hal lain. Diketahui 

𝑿𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐 = 𝑿∝(𝒌)

𝟐 , dengan derajat bebas k (banyak elemen β ) dan α 

(taraf nyata). 


