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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di Jawa Timur yang mempunyai 38 kota dan 

kabupaten. Alasan di lakukan penelitian di Jawa Timur adalah karena Jawa Timur 

merupakan pusat perekonomian di pulau jawa dan mempunyai laju pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di pulau jawa khususnya. Hal ini semakin menarik karena 

penyerapan tenaga kerja  di Jawa Timur pada tahun 2015 mengalami peningkatan. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. 

 

B. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif 

deskriptif. Pendekatan kuantitatif inferensial ini dilakukakan dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS) untuk seluruh persamaannya. Sedangkan 

pendekatan inferensial digunakan untuk membahas interpretasi lebih lanjut dari 

hasil penelitian yang telah diperoleh dalam analisis kuantitatif. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. 

Peneliti mengumpulkan data dari data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi JawaTimur, jurnal dan media elektronik (internet). 

Publikasi tersebut seperti buku Statistik Indonesia, Jawa Timur Dalam Angka 

serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variable dependent 

(terikat) dan variable independent (bebas) 

1. Variabel dependen 

Varibel dependent merupakan varibel yang dipengaruhi atau juga variable 

bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga 

kerja yang ada di provinsi Jawa Timur. Data penyerapan tenaga kerja yang 

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data BPS yaitu jumlah 

tenaga kerja yang bekerja per kabupaten/kota di JawaTimur. Data yang 

diambil dari tahun 2011 sampai 2015 dengan satuan dalam data ini adalah 

jiwa/0rang . 

2. Variabel independen 

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi dalam 

sebuah penelitian atau juga variable ini sering disebut varibel sebab akibat 

(terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variable independen adalah 

sebagai berikut: 

a. PDRB (ProdukDomestik Regional Bruto) (X1) 

Produk Domestik Regoinal Bruto (PDRB) yakni jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur 

antara tahun 2011 – 2015 atas dasar harga konstan 2010 dengan satuan miliar 

rupiah. 
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b. Upah Minimum kab/kota (X2) 

Upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Penetapan 

upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya 

harus lebih besar dari upah minimum provinsi, karena pemenuhan kebutuhan 

hidup layak di setiap kabupaten/kota berbeda-beda. UMK data yang 

digunakan adalah berdasarkan perkembangan besaran upah minimum 

kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011-2015 dengan satuan rupiah.  

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakandalampenelitianiniadalah data sekunderyaitu data yang 

sudahsudahdiolahsebelumnyadandipublikasikanolehinstansi yang berkompeten. 

Data yang digukanandalampenelitianinimerupakan data panel (pooled data) yaitu 

data yang menggambarkanantara data cross sectiondengan data time series. Data 

time series yang digunakanyaitu data tahunanselama5tahunyaitutahun 2011 

sampai 2015, sedangkan data cross sectionsebanyak38Kabupaten/Kota di provinsi 

Kalimantan Timur. Data yang digunakanmeliputiangkatan kerja, produk domestik 

regional bruto dan upah minimum kabupaten/kota. Metode data panel adalah 

suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empiris dengan perilaku 

data yang lebih dinamis.  

Dalam penelitian ini akan digunakan data panel dalam upaya mengestimasi 

model yang ada. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Timur. Sedangkan data-data yang lain 

diperoleh dari jurnal, dan media elektronik (internet). 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Model Regresi Data Panel 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi 

kuantitatif (data yang bisadiukur, diuji, dan ditransformasikan dalam bentuk 

persamaan, tabel dan sebagainya). Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable 

independent terhadap variable dependent maka penelitian menggunakan model 

analisis ekonometrika dengan metode regresi linier berganda. Metode analisis 

yang dipakai dalam model adalah OLS (Ordinary Least Square) atau Metode 

Kuadrat Terkecil Biasa. Metode ini memiliki sifat-sifat statistic yang menarik dan 

telah membuat metode ini sebagai salah satu metode paling kuat dan dikenal 

dalam analisis regresi (Gujarati; 2010) . 

Teknik regresi panel data dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif 

metode dalam pengolahannya.Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain: 

1. CommonEffect Model  

Common Effect Model merupakan pendekatan yang paling sederhana 

dalam pengolahan data panel dengan menggunakan metode kuadrat terkecil 

biasa yang diterapkan dalam data yang berbentuk pool. Metode ini merupakan 

metode yang paling sederhana dengan persamaan Common Effect Model 

sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑡𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

 

2. Fixed Effect Model (Least Square Dummy Variable/LSDV) 
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Suatu panel data dapat dipandang memiliki dua faktor tidak 

terobservasi yang mempengaruhi variabel tak bebas yang bersifat konstan 

antar observasi cross - section dan konstan antar observasi time - series 

(Ariefianto, 2012). Suatu objek pada suatu waktu memiliki kemungkinan 

berbeda di setiap waktu dan kondisi. Sehingga diperlukan suatu model yang 

dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan 

koefisien regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek 

lain, digunakan variabel semu (dummy), persamaan Fixed Effectsebagai 

berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎1 + 𝑎2𝐷2+. . +𝑎𝑛𝐷𝑛 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡+. . +𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

3. Random Effect Model(Error Component Model/ECM)  

Random Effect Model mengasumsikan bahwa komponen error (galat 

individu) tidak berkorelasi satu  sama lain dan komponen error (galat antar 

waktu dan antar objek) juga tidak berkorelasi. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi proses pendugaan OLS. Untuk menganalisis dengan 

Metode Random Effectini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih 

besar dari pada banyaknya koefisien dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

2. Pemilihan Model 

Pendekatan yang paling baik dalam data panel dapat dipilih dengan beberapa 

uji antara lain:  

1. Chow Test  
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Chow Test digunakan untuk memilih antara metode Common Effect 

atauFixed Effect. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai 

berikut:  

Ho : Common Effect 

H1 : Fixed Effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan 

dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak 

yang berarti model yang paling tepat digunakan adalahFixedEffectModel. 

Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 

diterima dan model yang digunakan adalahCommon 

EffectModel(Widarjono, 2009) . Perhitungan F statistik didapat dari Uji 

Chow dengan rumus :  

𝐶𝐻𝑂𝑊 =  
(𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑈𝑅𝑆𝑆) (𝑁 − 1)⁄

𝑈𝑅𝑆𝑆 (𝑁𝑡 − 𝑁 − 𝐾)⁄
 

Dimana : 

RRSS = Sum Squared Error dari model Commen Effect  

URSS = Sum Squared Error dari model Fixed Effect 

N = Jumlah cross section 

Nt  = Jumlah cross section x jumlah time series 

k  = Jumlahvariabelindependen 

 

2. Pemilihan antara Fixed Effect dan Random 

Menurut Gujarati (2012, h. 255) pemilihan model antara Fixed Effect 

dan Random Effect dapat dilakukan dengan cara berikut ini: 
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a. Jika T (jumlah data time - series) adalah besar dan N (jumlah unit cross 

- section) adalah kecil, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan nilai 

parameter yang diestimaasi oleh FEM dan REM. Oleh karena itu, 

pemilihanyaa berdasarkan kenyamanan perhitungan saja. Dalam kasus 

ini, FEM lebih baik digunakan. 

b. Ketika N lebih besar dari pada T, hasil estimasi yang diperoleh dari 

kedua metode bisa berbeda secara signifikan. Ingat kembali pada REM 

𝛽𝑖𝑡 = 𝛽𝑖 + 𝜖𝑖 dimana 𝜖𝑖adalah komponen cross - section acak, dimana 

di dalam FEM kita menganggap𝛽𝑖𝑡 sebagai nilai tetap dan tidak acak. 

Dalam kasus terakhir, inferensi statistik tergantung pada unit cross -

section yang diobservasi dalam sampel. Hal ini pantas jika kita sangat 

percaya bahwa unit individu atau cross - section dari sampel kita 

bukanlah hasil pengambilan acak dari sampel lebih besar lagi, maka 

dalam kasus ini, FEM yang pantas untuk digunakan.Jika unit cross - 

section dianggap diambil secara acak, namun REM yang pantas 

dipakai, maka inferensi statistik adalah bersyarat. 

c. Jika komponen error individual dan satu atau lebih variabel independen 

saling berkorelasi,maka estimator REM adalah bias. maka yang diambil 

adalah FEM yang tidak bias 

d. Jika N lebih besar daripada T serta asumsi yang mendasari REM 

terpenuhi, maka estimator REM akan lebih baik dari pada FEM. 

e. Tidak Seperti FEM, REM bisa mengistimasi koefisien dari variabel 

yang tidak dipengaruhi waktu seperti gender dan etnisitas. FEM 

memang mengontrol variabel yang dipengaruhi waktu ini, namun tidak 
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dapat mengestimasi secara langsung. Sebaliknya FEM mengontrol 

semua variabel yang tidak dipengaruhi oleh waktu, sedangkan REM 

hanya dapat mengestimasi variabel tersebut secara eksplisit yang 

disebutkan dalam model. 

3. Uji Statistik t 

Uji t yang dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-

masing variable bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variable terikatnya. 

Uji signifikasi adalah prosedur dimana hasil sampel digunakan untuk 

menentukan keputusan untuk menerima atau menolak Ho berdasarkan nilai uji 

statistic yang diperolehdari data. 

Pengujian setiap keofisiensi regresi dikatakan signifikan bila nilai 

mutlak tℎ𝑖𝑡 atau nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (tingkat 

kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

aternatif (H1) diterima, dan sebaliknya. 

Hipotesis: 

Ho :b1 = 0; artinya tidak ada pengaruh secara parsial antara variable 

bebas terhadap variable terikat. 

Ha :b1 ≠ 0; artinya ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Ketentuan: 

a) Bilathit>ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya ada 

pengaruh secara parsial antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) adalah signifikan. 
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b) Bilathit < ttabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak 

ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan.  

4. Uji UjiSignifikan Parameter SecaraSerentak (Uji F) 

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara  bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009). Hipotesis yang digunakan: 

 Ho : b1=b2=.....bk = 0, artinya variabel independen bukan merupakan 

variabel penjelas yang signifikan terhadapat variabel dependen 

 Ha : b1 ≠ b2 ≠...bk ≠ 0, artinya semua variabel independen secara 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F. Nilai 

statistik F di hitung dengan formula sebagai berikut : 

F = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 = 

𝑆𝑆𝑅 𝑘⁄

𝑆𝑆𝐸 (𝑛−𝑘)⁄
 

Dimana :  

SSR  = Sum of square due regression  

SSE   = Sum of squares error  

N   = Jumlah observasi 

K   = Jumlah Parameter (termasuk Intersep dalam model) 

MSR  = mean of squares due to regression 
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MSE  = mean of squares due to error 

 F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 F hitung < F tabel maka H0 diterima dan Ha diterima, artinya tidak ada  

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

5. Koefisien Determinasi 

UjiR2 koefisien regresi sampel dalam kecocokan data, atau dengan kata 

lain R2 menunjukan kemampuan variabel penjelas dalam menerangkan 

variabel terikat. Nilai R2akan semakin tinggi apabila jumlah variabel bebas 

dalam persamaan regresi ditambah tetapi derajat kebebasannya semakin kecil. 

Namun meningkatnyaR2 tidak menjamin bahwa model tersebut lebih baik 

dalam menjelaskan variabel terikat.Oleh karena itu menggunakan R2 yang 

sudah diperhitungkan derajat kebebasannya. Adapun R2 dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

R2 = 1 − (1 − R2)
n − 1

n − k − 1
 

ApabilanilaiR2 semakin tinggi berarti menunjukan bahwa model 

semakin baik dengan kata lain variabel penjelas dapat menjelaskan 

variabel terikat dengan baik. Sebaliknya apabila R2 makin rendah maka 

model kurang baik dan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat semakin rendah. Kegunaan koefisien determinasi ini yaitu: 

1. Untuk mengukur ketetapan suatu garis regresi yang ditetapkan suatu 

kelompok data observasi, apabilaR2 semakin besar makan akan 
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semakin tepat suatu garis regresi. Sebaliknya semakin kecil nilai R2 

menunjukan semakin tidak tepat regresi tersebut untuk mewakili data 

observasi koefisien determinasi mempunyai nilai antara 0 dan 1 

(0≤1). 

2. Untuk mengukur besarnya presentase dari jumlah variasi dari variabel 

dependent dan tepat dikatakan seberapa jauh variabel independent 

mampu menerangkan variabel dependent. 

 

 


