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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lamongan. Dimana 

pertumbuhan sector industri di Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan 

yang cukup baik. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian yang sifatnya memberikan gambaran secara umum bahasan yang 

diteliti dalam bentuk data atau angka yang kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini memberikan 

gambaran tentang pertumbuhan sector industri di Kabupaten Lamongan dalam 

kurun waktu 2010-2014. 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Sebelum melakukan langkah yang lebih lanjut untuk menganalisis data 

maka terlebih dahulu diterapkan kedudukan variable-variabel dalam penelitian 

ini guna mudah untuk memahami dan menganalisis data. 

1. Variable Terikat ( Y ) 

Yang merupakan variable terikat adalah hasil output atau nilai produksi 

di setiap 27 kecamatan dari sector industry yang ada di kabupaten 

Lamongan pada tahun 2010-2014 dalam bentuk Rupiah. 
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2. Variable Bebas ( X ) 

Variable bebas adalah suatu variable yang besar kecilnya dari variable 

ini dapat mempengaruhi variable terikat ( Y ). Variable bebas ( X ) terdiri 

dari: 

a. Nilai Investasi Sektor Industri ( X1 ) 

Nilai investasi yang ditanamkan pada sector industry di setiap 27 

kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan selama periode penelitian 

yaitu tahun 2010-2014. 

b. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri ( X2 )  

Merupakan jumlah tenaga kerja pada sector industry di setiap 27 

kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan selama periode penelitian 

yaitu tahun 2010-2014. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari 

literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang 

berkaitan dalam penelitian ini.  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, Dinas koperasi, 

perindustrian dan perdagangan kabupaten Lamongan, literature-literatur 

seperti artikel, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber yang terkait lainnya. Data 

yang digunakan antara lain adalah jumlah industry Kabupaten Lamongan, 

jumlah produksi sector industry Kabupaten Lamongan, jumlah investasi sector 
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industry, serta produk domestic regional bruto kabupaten lamongan tahun 

2010-2014. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi 

pustaka atau dokumentasi, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku 

referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi.  

Data yang digunakan adalah data time series dan cross section. Data 

time series adalah data runtut waktu (time series) yang merupakan data yang 

dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang tahun 2010-2014, dengan 

jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data cross section adalah data 

per kecamatan yang ada dikabupaten Lamongan, dengan jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder. 

 

F. Metode Analisa Data 

1. Analisis Pertumbuhan 

Merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur 

dan dihitung. Dalam penelitian ini analisa kuantitatif dimaksudkan untuk 

menggambarkan pertumbuhan sector industry di kabupaten Lamongan, 

yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
 x 100%  

Keterangan: 

 𝑌𝑡 = merupakan nilai produksi sector industry pada tahun sekarang. 

 𝑌𝑡−1 = merupakan nilai produksi sector industry pada tahun sebelumnya. 

2. Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Ada beberapa 

keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, 

data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, 

menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variable. 

Untuk mengetahui pengaruh input investasi dan tenaga kerja terhadap 

output produksi sector industri maka penelitian ini menggunakan metode 

OLS (Ordinary Least Square) dengan model regresi linier berganda 

dengan data panel. Dalam perhitungan regresi linier berganda terdapat tiga 

metode yaitu Pooling Least Square (Common Effect), Fixed Effect, 

Random Effect. Dan dalam perhitungan penelitian ini menggunakan alat 

bantu Eviews9. 

Model regresi linier berganda dengan data panel yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2 𝑖𝑡 + 𝜀 
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Dimana : 

𝑦 = Nilai Tambah Sector Industri 

𝜀 = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi dari (X1) 

β2 = Koefisien Regresi dari (X2) 

X1 = Nilai Investasi 

X2 = Nilai Tenaga Kerja 

Dari persamaan di atas nantinya akan terlihat elastisitas dari setiap 

variable bebas yang ada dalam mempengaruhi nilai tambah sector industri. 

Kemudian dalam penelitian ini mengharuskan melalui tiga model dalam 

pengujian data panel. Tiga model data tersebut dapat dilakukan dengan 

metode yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. 

1. Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk memilih apakah model yang

digunakan common effect atau fixed effect model. Dalam pengujian ini

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Common Effect model 

H1 : Fixed Effect model. 

Jika Pada alat uji statistic diperoleh nilai p-value cross-section chi square 

< α (taraf signifikasi 1%) maka model yang digunakan adalah model 

fixed effect yang artinya menolak H0, dan jika sebaliknya maka yang 

digunakan adalah model common effect. 
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2. Uji Hausman 

Hausman test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang 

digunakan model fixed effect atau model random effect. Dalam 

pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagi berikut: 

  H0 : Random Effect model 

  H1 : Fixed Effect model 

Jika memperoleh nilai p-value cross-section Random < α (taraf 

signifikasi 1%) maka model yang digunakan adalah model fixed effect 

yang artinya menolak H0, dan jika sebaliknya maka yang digunakan 

adalah model random effect. 

G. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menguji tingkat signifikasi 

variable bebas terhadap variable terikat. 

1. Uji t 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh secara 

parsial atau sendiri-sendiri antara variable bebas terhadap variable terikat. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah :  

1) Pengujian terhadap b1 

a. Hipotesis Statistik  

Ho : b1 ≤ 0 (investasi sector industri tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap output produksi).   

H1 : b1 > 0 (investasi sector industri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap output industri). 
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b. Menentukan level of significance α = 0,01 atau derajat kepercayaan 

95%, derajat bebas yang digunakan adalah df = n – k, dimana n = 

jumlah observasi dan k = jumlah variable bebas yang digunakan. 

c. Kesimpulan  

Dengan kriteria apabila t hitung < t table : H0 diterima dan H1 

ditolak berarti koefisien investasi sector industri tidak berpengaruh 

terhadap output produksi. Apabila t hitung > t table : H0 ditolak dan 

H1 diterima berarti koefisien investasi sector industri berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap output produksi. 

2) Pengujian terhadap b2 

a. Hipotesis Statistik  

Ho : b1 ≤ 0 (tenaga kerja sector industri tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap output produksi).   

H1 : b1 > 0 (tenaga kerja sector industri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap output industri). 

b. Menentukan level of significance α = 0,01 atau derajat kepercayaan 

95%, derajat bebas yang digunakan adalah df = n – k, dimana n = 

jumlah observasi dan k = jumlah variable bebas yang digunakan. 

c. Kesimpulan  

Dengan kriteria apabila t hitung < t table : H0 diterima dan H1 

ditolak berarti koefisien tenaga kerja sector industri tidak 

berpengaruh terhadap output produksi. Apabila t hitung > t table : 

H0 ditolak dan H1 diterima berarti koefisien tenaga kerja sector 
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industri berpengaruh signifikan dan positif terhadap output 

produksi. 

2. Uji F statistic 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah: 

a. Hipotesis Statistik  

Ho : b1 ≤ 0 (tenaga kerja sector industri tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap output produksi).   

H1 : b1 > 0 (tenaga kerja sector industri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap output industri). 

b. Menentukan level of significance α = 0,01 atau derajat kepercayaan 

95%, derajat bebas yang digunakan adalah df = n – k, dimana n = 

jumlah observasi dan k = jumlah variable bebas yang digunakan. 

c. Kesimpulan  

Dengan kriteria apabila t hitung < t table : H0 diterima dan H1 

ditolak berarti koefisien tenaga kerja sector industri tidak 

berpengaruh terhadap output produksi. Apabila t hitung > t table : 

H0 ditolak dan H1 diterima berarti koefisien tenaga kerja sector 

industri berpengaruh signifikan dan positif terhadap output 

produksi. 
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3. Koefisien determinasi (𝑅2) 

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kebenaran 

model analisis regresi. Dimana apabila nilai R² mendekati 1 maka ada 

hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan 

penggunaan model tersebut dibenarkan. Sedangkan menurut Gujarati 

(2003) koefisien determinasiadalah untuk mengetahui seberapa besar 

persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat 

dinyatakan dalam persentase. 

Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan 

koefisien determinasi (R²) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan 

sebaran data, R2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan 

derajat bebas. 


