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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian di Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 

kabupaten dan 9 kota di antaranya dari Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab 

Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Malang, Kab 

Lumajang, Kab Jember, Kab Banyuwangi, Kab Bondowoso, Kab Situbondo, Kab 

Probolinggo, Kab Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Jombang, Kab 

Nganjuk, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kab Bojonegor, Kab Tuban, 

Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, 

Kab Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota 

Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu di 

provinsi Jawa Timur. 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode 

analisa data dengan menggunakan data dalam bentuk angka-angka atau nilai dari 

bentuk data kemudian dianalisa dengan menambahkan keterangan berupa kalimat-

kalimat untuk menerangkan data kuantitatif. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

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

sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang diperoleh dari instansi-instansi 

atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya data 
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sekunder ini diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan DJPK (Dirjen 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan), serta pihak lain yang terkait 

dalam penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang 

dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu serta menyalin 

dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini 

seperti. Data yang meliputi data APBD pendidikan, kesehatan 2009-2014 

dan Data kemiskinan tahun 2009-2014 Data yang telah dipublikasikan 

BPS (Badan Pusat Statistik) Pusat Surabaya dan Data yang dipublikasikan  

(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia). 

b. Definisi Operasional Variabel 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah 

daerah dalam bentuk investasi bidang pendidikan dan kesehatan di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2014 

dijadikan variabel bebas yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan 

(variabel terkait) di Provinsi Jawa Timur. Variabel merupakan objek 

pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa 
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dan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Adapun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel Terikat (dependen) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Tingkat kemiskinan  

Tingkat kemiskinan adalah persentase yang berada di bawah garis 

kemiskinan. Garis kemiskinan itu sendiri merupakan dasar perhitungan 

jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perbandingan anatar jumlah penduduk miskin, dengan jumlah penduduk di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 (dalam satuan persen). 

2. Variabel Bebas (independen) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pengeluaran di Sektor Pendidikan 

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan total anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. 

Data yang digunakan sektor pendidikan di Kab/Kota di Provinsi Jawa 

Timur 2009-2014 (dalam jutaan rupiah). 

b. Pengeluaran di Sektor Kesehatan 

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan total anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. 
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Data yang digunakan sektor kesehatan di Kab/Kota di Provinsi Jawa 

Timur 2009-2014 (dalam jutaan rupiah). 

E. Metode Analisis Data 

1. Teknik analisa data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisis Pengeluaran 

Pemerintah Di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di 

29 Kab dan 9 Kota tahun 2009-2014 Provinsi Jawa Timur adalah regresi 

data panel dan diolah dengan menggunakan software E-views. 

a. Model Regresi Data Panel 

Pada penelitian Ini data dianalisis dengan menggunakan model regresi 

data panel dimana data panel adalah data yang diperoleh dengan 

menggabungkan data time series (runtun waktu) dan data cross section 

(individual). Data time series merupakan data yang dikumpulkan dari 

waktu ke waktu terhadap suatu individu sedangkan data cross section 

merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak 

individu. Sehingga dalam penelitian ini yang merupakan data time 

series adalah data dari tahun 2009-2014 dan yang dimaksud data cross 

section adalah data dari 29   Kabupaten dan 9 Kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber,   yaitu: 
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1. Data anggaran pengeluaran pemerintah daerah di sektor Pendidikan 

dalam APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2009-

2014 dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 

2. Data anggaran pengeluaran pemerintah daerah di sektor Kesehatan 

dalam APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2009-

2014 dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 

3. Data tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2009-2014 dari Badan Pusat Statistik. 

Menurut (Gujarati, 2003) kelebihan dengan menggunakan data 

panel yaitu, antara lain: 

a. Estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas dan 

memperkenalkan variabel-variabel individu yang lebih spesifik. 

b. Data panel dapat memberikan data yang lebih informatif, lebih 

bervariabel, kurang kolinearitas antar variabel, derajat bebas yang 

lebih besar, dan lebih efisien. 

c. Data panel lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan. 

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

yang tidak dapat diamati dalam data cross section dan time series. 

e. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku yang 

kompleks. 

f. Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh 

agregasi data individu. 

Metode yang bisa digunakan untuk mengolah data panel yaitu: 
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1. Pooled Least Square (PLS) 

Metode ini dilakukan dengan mengestimasi data panel dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Pendekatan PLS ini secara 

sederhana menggabungkan semua data runtun waktu dan antar 

ruang, serta berasumsi bahwa baik Intercept dan slope dianggap 

sama untuk tiap waktu dan individu. 

2. Fixed Effect (FE) 

Metode ini menambahkan model dummy pada data panel. 

Pendekatan FE ini dengan memperhitungkan kemungkinan bahwa 

peneliti menghadapi masalah omitted-variabeles, yang mungkin 

membawa perubahan pada intercept runtun waktu atau antar ruang. 

3. Random Effect (RE) 

Metode ini dengan memperhitungkan error dari data panel 

dengan metodew least square. Pendekatan RE memperbaiki 

efisiensiproses least square dengan memperhitungkan eror dari antar 

ruang dan runtun waktu. Model RE merupakan variasi dari estimasi 

Generalized Least Square (GLS). 

     Analisis regresi dengan menggunakan metode data panel 

digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota 

provinsi Jawa Timur. Data yang diperoleh akan ditabulasikan dan diolah 

dengan secara matematik dengan menggunakan program komputer E-

views 0.6  model penelitian yaitu:  
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a. Model linier (Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it +eit) 

b. Model semi log (Yit = Log β0 + β1 Log(X1it) + β2 LogX2it +eit) 

Dimana: 

Y = Kimiskinan (proporsi jumlah penduduk miskin dalam persen) 

β0 =  Konstanta 

β1 =  Koofisien regresi dari X1 

β2 = Koofisien regresi dari X2 

X1 =  Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan  

X2 =  Pengeluaran Pemerintah di sektor Kesehatan 

eit =  Eror Term 

i =  kota/kabupaten (data cross-section kota/kabupaten di Provinsi 

Jawa Timur)  

t =  waktu (data time-series, tahun 2009-2014) 

b. Uji Regresi Data Panel 

Untuk menentukan teknik yang paling tepat dalam mengestimasi 

regresi data panel harus melalui tiga uji yaitu uji Chow, uji LM, dan uji 

Hausman. 

1. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih salah satu model pada 

regresi data panel, yaitu antara Model Efek Tetap (Fixed Effect 

Model) dengan model koefisien tetap (Common Effect Model). 

Prosedur pengujianya sebagai berikut: 
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F =  

⦋     –     ⦌

   
    

      

 

Keterangan : 

RRSS =  Residual Sum of Square, dari teknik OLS 

(Common   Effect Model) 

URSS = Unrestricted Residual Sum of Square, dari teknik 

FEM (Fixed Effect Model) 

n  =  Jumlah Individu (Cross Section)  

T  =  Jumlah periode waktu (Time series) 

K =  jumlah variabel penjelas 

Hipotesis : 

H0 = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

H1 = Fixed Effect Model 

Ketentuan: 

1) Apabila Probabilitas F <  alpha (0,05), maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan 

model yang tepat. 

2) Apabila Probabilitas F >  alpha (0,05), maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel 

dummy (Common Effect) merupakan model yang tepat. 

2. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui 

signifikan teknik Random Effect.  Uji Lagrange Multiplier (LM) 
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digunakan untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa 

variabel dummy atau Random Effect. Uji signifikan Random Effect 

ini dikembangkan oleh Bruesch – pagan. Adapun nilai statistik LM 

dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :  

LM      = 
  

       
[
∑ [∑  i 

 
   ]n

i  

∑ ∑  i 
  

   
n
i  

- ]2
 

                                          = 
  

       
 

 Keterangan : 

 N =  Jumlah Individu 

T =  Jumlah Periode Waktu 

e =  Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 =  OLS tanpa variabel dummy ( Common Effect) 

H1 =  Random Effect Model 

Ketentuan : 

1) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan <alpha (0,05), maka H0 

ditolak dan H1 diterima, berarti bahwa model Random Effect 

merupakan model yang tepat. 

2) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan >alpha (0,05), maka H0 

diterima dan H1 ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa 

variabel dummy (Common Effect) merupakan model yang tepat. 
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3. Uji Hausman 

Berdasarkan hasil uji signifikan dua teknik diatas, diperoleh 

hasil bahwateknik yang paling tepat yaitu Fixed Effect dan Random 

Effect. Untuk memilihantara teknik Fixed Effect atau Random 

Effect maka akan diuji kembali dengan ujiHausman. Kegunaan uji 

Hausman yaitu untuk memilih antara Fixed Effect atauRandom 

Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan 

RandomEffect lebih baik dari metode OLS (Common Effect). 

Rumus Hausman yaitu : ̂GL 

m =  ̂var ( ̂)
-1 ̂ 

Keterangan : 

 ̂ = [ ̂    ̂   ] 

Var ( ̂) = Var ( ̂) – Var ( ̂GLS) 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 = Random Effect 

H1 = Fixed Effect 

Ketentuan : 

1) Apabila Probabilitas< alpha (0,05), maka H0 ditolak dan H1 

diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model 

yang tepat. 

2) Apabila Probabilitas>alpha (0,05), maka H0 diterima dan H1 

ditolak, berarti bahwa model Random Effect  merupakan model 

yang tepat. 
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c. Pengujian dengan uji statistik 

1. Uji F (Simultan) 

Uji F (Simultan) merupakan pengujian untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh secara simultan (serentak) antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Adapun untuk melakukan uji F 

dapat menggunakan rumus :  

 
 

 
   

 

     

 

Dimana : 

F = Rasio (Koefisien Penentu) 

R
2
 = Koefisien Determinasi 

n = Jumlah Observasi 

k = Jumlah variabel bebas 

Hipotesis : 

Ha = berpengaruh secara serentak 

H0 = tidak berpengaruh secara serentak 

Ketentuan : 

1) Apabila Ftabel< Fhitung, maka menolak H0 atau      

menerima Ha artinya variabel bebas berpengaruh secara 

serentak terhadap variabel terikat. 

2) Apabila Ftabel> Fhitung, maka menerima H0 atau 

menolakHaartinya variabel bebas tidak berpengaruh 

secara serentak terhadap variabel terikat. 
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2. Uji t (Parsial) 

Uji t (parsial) merupakan pengujian untuk mengetahui ada 

atau tidak pengaruhsecara parsial antara masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat.Pengujian ini dilakukan dengan cara 

melihat derajat signifikansi masing-masingvariabel. 

Hipotesis : 

Ha = berpengaruh secara parsial 

H0 = tidak berpengaruh secara parsial 

Ketentuan : 

3) Apabila thitung> ttabel, maka menerima Ha atau menolak 

H0 artinya variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. 

4) Apabila thitung< ttabel, maka menerima H0 atau menolak 

Ha artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel terikat. 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai R-square.Menurut 

(Mudrajad, 2009) Koefisien Determinasi (    pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Nilai koefisien determinasi (  ) menunjukkan presentase 

variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh persamaan 
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regresi yang dihasilkan. Bila nilai    semakin mendekati 1, berarti 

semakin tepat suatu garis regresi digunakan sebagai pendekatan. 

Sebaliknya semakin kecil nilai   berarti semakin tidak tepat garis 

regresi tersebut mewakili data dari hasil observasi.  

Jika nilai   sama dengan 1, maka pendekatan tersebut terdapat 

kecocokan sempurna dan jika nilai    sama dengan 0, maka tidak ada 

kecocokan pendekatan. Selain itu, koefisien determinasi (  ) ini juga 

untuk mengukur besarnya kontribusi (persentase) dari jumlah variabel 

terikat yang diterangkan oleh regresi atau untuk mengukur besarnya 

sumbangan dari variabel bebas terhadap naik turunya nilai variabel 

terikat.  

Sedangkan koefisien korelasi dapat dihitung dengan cara menarik akar 

dari koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui 

arah hubungan antara dua variabel, dimana batas-batasnya ditentukan 

oleh - ≤ r ≤ . Bila r   0 a au m nd ka i 0, maka hubungan an ara 

kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila 

r = +1 atau mendekati 1, maka korelasi antara variabel dikatakan 

positif dan sangat kuat. Tanda positif (+) menyatakan bahwa korelasi 

antara dua variabel adalah searah, artinya kenaikan nilai X terjadi 

bersama-sama dengan kenaikan nilai Y, sedangkan bila nilai r = -1 

atau mendekati -1, maka korelasi sangat kuat dan negatif. Tanda 

negatif (-) menyatakan bahwa kenaikan nilai X terjadi bersama-sama 

dengan penurunan nilai. 


