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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

      Penelitian ini mengenai analisis pengaruh Belanja fiskal, Belanja modal 

dan jumlah penduduk terhadap Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Madura 

Jawa Timur. Lokasi pengambilan data secara tidak langsung melalui media 

perantara dokumentasi data tertulis melalui Departemen Keuangan dan Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

      Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif 

kuantuataif yaitu pendekatan dengan mengunakan penilian untuk mengolah 

data sebagai langkah untuk melihat pertumbuhan ekonomi melalui data – data 

yang berupa angka – angka sehingga dapat memberikan gambaran megenai 

masalah yang diteliti. 

C. Lokasi Penelian  

      Lokasi penelitian ini berada di wilyah Madura Jawa Timur di empat 

kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep dengan data  

sajian laporan Realisasi Anggaran (LAR), data PDRB, dan data jumlah 

penduduk yang telah disajikan di dirjen perimbangan keuangan daerah dan 

badan pusat statistik 
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D. Variabel Operasional 

      Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris,maka harus 

dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel, yang 

berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Variabel merupakan sesuatu 

yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda 

dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda 

pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda, Sekaran (2006). 

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen 

dan dependen. Menurut Suharsimi (1996) variabel adalah obyek penelitian 

atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sesuai dengan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel 

yaitu: 

1. Variabel terikat Y 

Yaitu variabel yang tergantung pada variabel lainnya atau variabel 

yang dapat dipengaruhi variabel lainnya. Adapun yang menjadi 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. 

2. Variabel bebas X 

Yaitu variabel yang menentukan besar kecilnya nilai dari pada 

variabel tergantung atau yang menjadi sebab perubahan. Adapun yang 

menjadi variabel bebas adalah: 

X1 = Belanja Fiskal 

X2 = Belanja Modal 
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X3 = Jumlah Penduduk 

Merupakan total jumlah belanja daerah, PDRB jumlah penduduk di 4 

kabupaten di wilayah Madura dari tahun 2010-2014. 

E. Jenis dan Sumber Data 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 

laporan realisasi anggaran dan data jumlah penduduk dengan metode yaitu 

mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan objek penelitian, berupa data sekunder yaitu data yang 

sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti dari instansi terkait yaitu departemen 

keuangan dan Badan Pusat Statistik wilayah Jawa Timur. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang 

ada dalam dokumen instansi yaitu yaitu laporan keuangan dari departemen 

keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun anggaran 2010-

2014. 

G. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh 

untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. 

Mengukur besaran belanja fiskal dan belanja modal dalam kurun waktu lima 

tahun (2010-2014), Serta menganalisis pengaruh dari tiga variabel belanja 



 

 

32 

 

modal, belanja Fiskal dan jumlah penduduk erhadap pertumbuhan ekonomi. 

Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah: 

1. Rasio Pertumbuhan 

      Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keuangan daerah yang dicapai dari 

tahun ke tahun lainya. Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat 

diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan ekonomi (Sukirno;2007): 

𝐺 =
𝑃𝐷𝑅𝐵1 − 𝑃𝐷𝑅𝐵0

𝑃𝐷𝑅𝐵0
× 100% 

 

Keterangan: 

G   = Laju pertumbuhan ekonomi 

PDRB1 = PDRB atas dasar harga kontstan pada suatu tahun tertentu 

PDRB0 = PDRB atas dasar harga konstan pada tahun sebelumnya 

𝒑𝒏 − 𝒑𝟎

𝒑𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Dimana : 

Pn : Data yang dihitung pada tahun ke- n 

P0 : data yang dihitung pada tahun ke-0 

2. Analisis Regresi Berganda 

      Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 
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dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

a) Model data Panel 

      Data Panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu individu 

(cros-section) dan (waktu time series), dimana semua unit cros-section 

(individu) diulang dalam beberapa periode waktu. Kelebihan model data 

panel adalah dapat mengakomodasi keheterogenan antara individu secara 

eksplit. Selain itu, penggabukan antara cros section dan time series 

membuat data panel menjadi lebih informatif ,lebih bervariasi, mengurangi 

kolineritas, memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien. Bentuk model 

data peneluntuk satu variabel independent.  

      Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

panel. Menurut Winarno (2007) data panel dikenalkan oleh Howles tahun 

1950, Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan 

antara data cross-section dan data time series. Data cross-section dalam 

penelitian ini adalah data dari 4 sampel Kabupaten di wilayah Madura 

Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data time series dalam penelitian ini 

adalah data tahun 2010 samapai dengan tahun 2014. Data tersebut 
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diperoleh dari input data melalui data dokumentasi yaitu data anggran 

pendapatan belanja daerah serta data PDRB Badan Pusat Statistik propinsi 

jawa timur. Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu: 

a. Model Common effects 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + 𝛽𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

      Model pooled/common effect (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. 

b. Model Fixed Effects 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + 𝛽𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

      Pada model ini diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan antar 

individu yang tidak tergantung waktu/time invariant. Apabila diasumsikan 

terdapat hubungan yang tetap antara 𝑎і dan variabel independen maka 

model ini disebut model Fixed Effects (FE), atau dengan kata lain nilai 

intersep 𝛽𝑜𝑖 untuk setiap 𝑋1 berbeda tapi memiliki slope sama. Estimasi 

parameter model FE bisa menggunakan metode Least Square Dummy 

Variabel, yaitu dengan menambahkan variabel dummy yang bersesuaian 

untuk masing-masing  nilai variabel independen. 
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c. Model Random Effects 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + 𝛽𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

      Jika 𝛽𝑜𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model disebut model 

Random Effects (RE), di mana 

𝛽𝑜𝑖 =  𝛽𝑜 + 𝑣𝑖 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + 𝛽𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 + (𝑢𝑖𝑡 + 𝑣𝑖) 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + 𝛽𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 + 𝑤𝑖 

Estimasi model menguunakan metode Generalized Least Square (GLS). 

b) Pengujian Dengan Uji Statistik 

Setelah model terbentuk maka langkah awal selanjutnya adalah 

pengolahan data, untuk mengolah data ini peneliti menggunakan alat 

analisis dan variabel, dimana regresi  ini dilakukan atas suatu variabel 

terikat (Y) terhadap lebih dari satu variabel bebas (X). Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara keseluruhan 

terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesa yang digunakan, penguji menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dihasilkan 

dengan cara memasukkan input data variabel kedalam fungsi regresi. 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan: 

a. Uji Statistik T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 
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menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) 

yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (Bi) sama dengan 0 

(Ho : Bi = 0) , artinya apakah suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen 

 Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama 

degan nol (Ha : bi ≠ 0), artinya apakah suatu variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik 

t hasil perhitungan (t-hitung) dengan nilai (t-tabel) pada derajat 

kepercayaan (α) sebesar 5%. Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 

1. T-hitung ≥ T-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya variasi variabel independen dapat menerangkan variabel 

dependen dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang 

diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen. 

2. T-hitung ≤ T-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Artinya variasi variabel dengan independen tidak dapat 

menerangkan variabel dependen dan tidak terdapat pengaruh 

diantara kedua variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima 

hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

bukan merupakan penjelas yang signifikasi terhadap variabel 

dependen. 
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b. Uji Statistik F 

      Untuk mengetahui signifikasi pada Fixed Effect akan diuji 

menggunakan uji statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu: untuk 

memiliha antara metode OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy 

atau metode Fixed Effect. 

      Menurut Dody Arifianto (2012), uji statistik F digunakan untuk 

mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan Fixed Effect lebih 

baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy (Common 

Effect) dengan melihat Residual Sum of Squares (RSS). 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (Ho) 

yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama 

dengan nol, atau Ho : b1 = b2 = …= bk = 0, artinya apakah semua 

variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan 

sama dengan nol, atau Ha : b1≠b2≠..≠ bk ≠0, artinya apakah semua 

variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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Ada tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling 

tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Tiga uji tersebut yaitu: uji 

statistik Chow, uji Lagrange Multiplier (LM), dan uji Hausman. 

a) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

      Menurut Dody Arifianto (2012), Untuk mengetahui signifikan pada 

teknik Commonn effect, Fixed effect dan Random effect akan diuji 

menggunakan uji Large Multiplier. Uji Large Multiplier digunakan 

untuk mengetahui model manakan yang menjadi model terbaik antara 

ketiga model tersebut. 

b) Uji Chow (Redundant Fixed effect test)  

      Menurut Dody Arifianto (2012), Untuk mengetahui signifikan pada 

teknik common effect atau fixed effect akan diuji menggunakan uji 

Chow untuk mengetahui nilai manakah yang akan menjadi nilai 

terbaik antara kedua model tersebut. 

Hipotesis: 

Ho = Common effect 

Ha = Fixed effect 

a. Apabila Chi-squere ≥ α = 5% (0,05), Maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, berarti bahwa model common effect merupakan model 

terbaik yang tepat. 

b. Apabila Chi-squere ≤ α = 5% (0,05), Maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti bahwa model  fixed effect merupakan model 

terbaik yang tepat. 
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c) Uji Hausman 

       Dari hasil uji signifikan pada dua teknik diatas, maka dapat 

diperoleh hasil bahwa teknik yang paling tepat yaitu model fixed effect 

dan Random effect. Untuk memilih antara keduanya maka harus diuji 

kembali menggunakan uji Hausman, Tujuannya adalah untuk memilih 

antara menemukan nilai terbaik antara kedua uji tersebut (Fixed effect 

dan Random effect). 

𝑚 =  �̂�𝑉𝑎𝑟(𝑞)̂
−1

�̂� 

Hipotesis untuk pengujian 

Ho = Random effect 

Ha = Fixed effect 

Ketentuan: 

c. Apabila Hausman hitung ≥ Tabel Chi-squere, Maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, berarti bahwa model fixed effect merupakan model 

terbaik yang tepat. 

d. Apabila Hausman hitung ≤ Tabel Chi-squere, Maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, berarti bahwa model Random effect merupakan 

model terbaik yang tepat. 

c) Keofisien Determinan(R2) 

      Keofisien Determinasi (R2) adalah salah satu uji bentuk nilai 

statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan  

pengaruh antara dua variabel. Nilai Keofisien Determinan menunjukan  
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presentase variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

persamaan regresi yang dihasilakan. Bila R2 semakin mendekati 1 

berarti semakin tepat nilai suatu garis regresi digunakan sebagai 

pendekatan. Sebaliknya semakin kecil nilai R2 makan semakin tidak 

tepat garis regresi tersebut mewakili data dari hasil observasi. 

H. Karakteristik Pengujian Pengolahan Data Panel Pemilihan Pemilihan

Model yang Tepat

 

 

 

I. Proses Analisa

1. Menghitung besaran belanja modal dan belanja fiskal dengan analisis

Microsoft exel yang di sajikan dalam bentuk grafik.

2. Menghitung nilai pertumbuhan ekonomi wilayah Madura  Jawa Timur.

3. Menganalisa pengaruh belanja Fiskal, belanja Modal dan jumlah

penduduk  dengan Menggunakan uji regresi berganda data panel

4. Interpretasi/pembahasan.

Terpilih 
F TEST 

Fixed effect 

Common 
effect 

Random 
effect 

Fixed effect 

Uji Chow 
Terpilih 

Fixed effect 

Uji Hausman 
Terpilih 

Fixed effect 


