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BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Objek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa

Timur dipilih sebagai daerah penelitian ini, karena jumlah penduduk miskin

tertinggi di pulau jawa.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu

melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data determinan kemiskinan

yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan

penelitian.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu berupa data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun

dan dipublikasikan dari instansi terkait, yakni Badan Pusat Statistik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah teknik dokumentasi yang merupakan pengumpulan data tertulis atau

dokumen yang sudah ada melalui instansi terkait, yakni Badan Pusat

Statistik berupa data, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk miskin setiap

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015.
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E. Populasi dan sampel

Populasi adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur

berjumlah 38 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9

Kota.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling Jenuh

(sensus) dengan sampel 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana teknik

pengambilan ini merupakan teknik pengambilan atau penentuan sampel

semua daerah populasi digunakan sebagai sampel.

F. Teknik Analasis Data

Dalam (Ajija, 2011), menyatakan bahwa metode yang bisa digunakan

untuk mengolah data panel atau Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data

Panel yaitu, ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel.

Mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel

dependen maka dilakukan dengan uji statistik t dan uji statistik F dengan

tingkat signifikan 5%. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain:
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1. Model Regresi Panel

a. Common – Effect

Model common – effect (CE) adalah model paling sederhana

yang mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu

yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan

telah dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi parameter model

common – effect menggunakan metode OLS. Model common – effect

(pooling) yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah:= + +
Dimana :

: Observasi dari unit ke i dan diamati pada periode ke t. (dependen)

: Variabel independen yang diamati dari unit i pada periode t. dan

diasumsikan memuat konstanta.

: Komponen error yang dia yang diasumsikan memiliki harga mean

dan variansi homogen dalam waktu serta independen dengan .

b. Model Fixed – Effect

Model fixed – effect (FE), pada data panel diasumsikan bahwa

koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang unit

individu, istilah fixed effect berasal dari kenyataan bahwa meskipun

intersep berada antar individu namun intersep antar waktu sama,

sedangkan slope tetap sama antar individu dan antar waktu. Bentuk

umum model fixed effect adalah sebagai berikut:

Terdapat keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi,

maka nilai intersep untuk setiap variabel independen berbeda tapi
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memiliki slope yang sama. Estimasi parameter model fixed – effect

menggunakan metode Least Square Dummy Variable, yaitu dengan

menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk masing –

masing nilai variabel independen.

= + , +
c. Random - Effect

Model random – effect (RE), di gunakan untuk mengatasi

permasalahan yang ditimbulkan oleh fixed effect dengan perubah semu

(dummy) pada data panel menimbulkan permasalahan hilangnya

derajad bebas dari model. Estimasi parameter model random – effect

menggunakan metodeGeneralized Least Square.

= + , + +
2. Uji Kesesuaian Model

a. Uji LM Breush-Pagan

Uji lagrenge multiplier (LM), digunakan untuk mengetahui

signifikan teknik random effect. Uji largrsnge multiplier (LM) di

gunakan untuk memilih antara OLS (common effect) tnpa variabel

dummy atau random effect. Uji signifikan random effect ini

dikembangkan oleh bruesch-pagan. Adapun nilai statistik LM di

hitung berdasarkan formula sebagai berikut:

LM      = ( ) ∑ ∑ eit
T
t=1

n
i=1∑ ∑ eit

2T
t=1

n
i=1

-1 2

= ( )
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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

b. Uji Chow

Uji ini di gunakan untuk memilih salah satu model pada regresi

data panel, yaitu model efek tetap (fixed effect model ) dengan model

koefisien tetap (commen effect model). Hipotesis dalam uji chow

adalah sebagai berikut:H : Common Effect ModelH : Fixed Effect Model

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan

membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan
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dipakai apabila hasil F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 di tolak

yang berarti model yang paling tepat adalah fixed effect model.

Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 di

terima dan model yang digunakan adalah commen effect model.

perhitungan F statistic didapat dari uji chow dengan rumus sebagai

berikut:

= ( − )( − 1)( − − )
Dimana:

SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect

SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect

n : Jumlah daerah (cross section)

k : Jumlah variabel independen

sedangkan F tabel dari:− = { ∶ ( − 1, − − )}
Dimana:

α : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa)

n : Jumlah daerah

nt : Jumlah cross section x jumlah time series

k : Jumlah variabel independen

c. Uji Hausman

Kegunaan uji Hausman adalah untuk memilih antara fixed effect

atau random effect. Uji Hausman digunakan apabila metode fixed

effect dab random effect lebih baik dari metode OLS (common effect).
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Statistik uji Hausmen mengikuti chi square dengan degree of freedom

sebanyak jumlah variabel bebas dari model. Dengan ketentuan:

H0 : Random Effect

H1 : Fixed Effect

Apabila hasil dari Hausman test menunjukkan bahwa nilai

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 maka demgan

demikian hipotesisi nol ditolak dan model yang digunakan Fixed

Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan

Random Effect kebih baik dari metode OLS (Common Effect). Rumus

uji Hausman yaitu: = ( )
Keterangan: = ( − )( ) = ( ) − ( )
Ketentuan:

1) Apabila Hausman hitung ≥ Tabel Chi Square, maka Ho ditolak dan

Ha diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model

yang tepat.

2) Apabila Hausman hitung ≤ Tabel Chi Square, maka Ho diterima

dan ha ditolak, berarti model Random Effect merupakan model

yang tepat.
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3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan alat uji

statistika, dengan uji F dan uji t dengan derajat signifikan atau derajat

kepercayaan 0,05 (5%).

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap

variabel dependen secara individual, hal ini dilakukan dengan

membandingkan probabilitas variabel dengan α = 0,05. Jika probabilitas

lebih besar dari α = 0,05 maka variabel dikatakan tidak signifikan, dan jika

probabilitas lebih kecil dari α = 0,05 maka variabel dikatakan signifikan,

atau membandingkan t hitung dengan tabel. Jika t hitung < t tabel maka Hο

diterima dan H1 ditolak, Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima dan Hο

ditolak.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan

dengan membandingkan probabilitas variabel dengan α = 0,05. Jika

probabilitas lebih besar dari α = 0,05 maka variabel dikatakan tidak

signifikan, dan jika probabilitas lebih kecil dari α = 0,05 maka variabel

dikatakan signifikan, atau membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F

hitung < F tabel maka Hο diterima dan H1 ditolak, Jika F hitung > F tabel

maka H1 diterima dan Hο ditolak.
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c. Koefisien Determinasi

Menguji tingkat keterikatan antar variabel dependen dan variabel

independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi

(adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen kecil, sedangkan nilai

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen mampu

menjelaskan variasi variabel dependen dalam model.

G. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel

dependen dan variabel independen. Jumlah Penduduk dan Tingkat

Pengagguran merupakan variabel independen, Tingkat Kemiskinan

merupakan variabel dependen.

1. Tingkat Kemiskinan (Y)

Kemiskinan merupakan suatu proporsi penduduk yang hidup dibawah

kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat

minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh

standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Ukuran yang digunakan

dalam tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa

makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang

dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah),

dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai
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kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan

perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur,

jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta

perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis

kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan

dikatakan dalam kondisi miskin.

2. Jumlah Penduduk (X1)

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal /

berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian

tetap di daerah itu, serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang

berlaku di daerah tersebut. Pencatatan atau peng-kategorian seseorang

sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan. Ukuran

yang di gunakan dalam jumlah penduduk yaitu banyaknya jiwa pada suatu

wilayah atau daerah.

3. Tingkat Pengangguran (X2)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang

penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat

pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur atau

pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.


