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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah pada 4 

kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan 

bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai Produk Domestik Regional 

Bruto, Nilai Ekspor, Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi yang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel 

yang  diteliti. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 

melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data – data yang telah 

dipublikasi oleh instasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Badan Pusat 

Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh kemudian 

disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari obyek 

penelitian dalam bentuk tertulis atau dokumen – dokumen maupun data yang 
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diperoleh dari pihak lain, artinya data itu tidak diusahakan sendiri 

pengumpulannya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Nilai Ekspor, 

Jumlah Tenaga Kerja, Investasi dan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan 

langsung dengan penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Sedangkan 

variabel dependen adalah variabel yang nilainya yang tergantung pada variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Total Produk 

Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan independen 

atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah nilai ekspor, jumlah tenaga kerja, 

dan investasi. Adapun definisi dari variabel – variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Adalah variabel yang akan berubah apabila ada perubahan pada 

variabel bebas (variabel independen) dengan kata lain variabel ini dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan total produksi barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh seluruh sektor menurut lapangan usaha di 4 Kabupaten dan 1 

Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.  
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2. Variabel Independen (X) 

Adalah variabel yang menjadi input dimana keberadaannya dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel 

independen yaitu: 

a) Nilai Ekspor (X1) yaitu nilai yang diperoleh dari sebuah aktivitas perdagangan 

(trade) di mana terjadi penjualan barang dari dalam negeri dengan memenuhi 

ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta 

tahun 2007 - 2016 yang dinyatakan dalam satuan US$. 

b) Jumlah Tenaga Kerja (X2) yaitu setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat di Kabupaten/Kota Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2007 - 2016 yang dinyatakan dalam satuan jiwa 

atau orang. 

c) Investasi (X3) yaitu pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang 

dibutuhkan dalam perekonomian di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2007 - 2016 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi atau proses untuk 

memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data 

dari sumber – sumber instansi terkait yaitu berupa data Produk Domestik 

Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 - 2016, data Nilai 
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Ekspor, data Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

tahun 2007 – 2016. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independen 

terhadapa variabel dependen maka penelitian ini menggunakan model Regresi 

Linier Berganda adalah regresi linier dimana sebuah variabel terikat (variabel) 

dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel). Secara Umum 

bentuk persamaan regresinya adalah (dengan tiga variabel) sebagai berikut :  

                      

Keterangan :   

 Y  : PDRB  (juta rupiah)  

 a  : Intercep atau konstanta  

β1, β2, β3  : Koefisien regresi  

X1  : Nilai Ekspor  (juta US$)  

X2   : Tenaga kerja (jiwa) 

X3  : Investasi (juta rupiah) 

e  : error 

 

Untuk mengestimasi nilai ekspor, tenaga kerja, dan investasi terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto digunakan alat analisis regresi dengan model 
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data panel.  Data panel merupakan gabungan time series dan cross section. 

Menurut Ghozali (2009:1) ada beberapa keunggulan data panel:  

1. Data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara dst 

sepanjang waktu (over time), maka akan bersifat heterogen dalam unit 

tersebut.  

2. Dengan menggabungkan data time series dan cross-section, maka data panel 

memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat 

kolinieritas antar variabel, lebih besar degree of freedom dan lebih efisien.  

3. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak tidak 

dapat diobservasi melalui data murni time series atau data murni cross-

section.     

4. Data panel memungkinkan kita mempelajari model perilaku yang lebih 

kompleks. Misalnya fenomena skala ekonomis dan perubahan teknologi 

dapat dipahami lebih baik dengan data panel daripada murni data crosssection 

atau murni data time series.  

Untuk itu ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu:   

1. Common Effect (koefisien tetap antara waktu dan individu) 

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun 

waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam kurun 

waktu. 

2. Fixed Effect (Slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu) 
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Model dengan menggunakan pendekatan ini mengasumsikan adanya 

perbedaan intersep. Fixed effect didasarkan adanya perbedaan intersep antara 

perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Di samping 

itu model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

perusahaan dan antar waktu.   

3. Random Effect (efek acak)  

Metode random effect mengakomodasi perbedaan karakteristik individu 

dan waktu pada error dari model. Untuk mengatasi masalah berkurangnya 

derajat kebebasan dapat digunakan variabel gangguan (error terms) yang 

dikenal dengan random effect. Mengingat ada dua komponen yang 

mempunyai kontribusi pada pembentuk error, yaitu individu dan waktu, maka 

random error pada random effect juga perlu diurai menjadi error untuk 

komponen individu, error komponen waktu, dan error gabungan. Model ini 

mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu. Sebelum model diestimasi 

dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah 

fixed effects atau random effects atau keduanya memberikan hasil yang sama. 

Terdapat beberapa uji untuk memilih model yang terbaik atau model 

yang sesuai yakni sebagai berikut: 

1. Uji LM Breusch-Pagan 

Uji Lagrange Multiplier (LM) Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan 

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

dummy atau Random Effect. Uji signifikan Random Effect ini dikembangkan 

oleh Bruesch – pagan. 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

H1 = Random Effect Model 

Ketentuan : 

a. Apabila Probabilitas Breusch-Pagan < alpha (0,05), maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan 

model yang tepat. 

b. 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. 

2. Uji Chow 

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data 

panel, yaitu model efek tetap (Fixed Effect Model) dengan model koefisien 

tetap (common effect model). Hipotetsis dalam uji chow adalah: 

   : Common Effect Model 

   : 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    ditolak 

yang berarti model yang paling tepat adalah Fixed Effect Model. Begitupun 

sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka    diterima dan 

model yang digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009).  

3. Uji Hausman 

Kegunaan uji Hausman adalah untuk memilih antara Fixed Effect atau 

Random Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan 

Random Effect lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Statistik uji 

Hausman 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 dengan 

demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan Fixed Effect.  Uji 

Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect lebih 

baik dari metode OLS (Common Effect).  

Uji statistik merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 

diterima atau ditolak (secara statistik) hasil hipotesis nol (H0) dari sampel. 

Keputusan untuk mengolah H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang 

diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2010:152). 
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1. Uji Parsial (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model 

regresi mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya. 

Statistik uji yang digunakan statistik t hitung yang merupakan rasio antara 

koefisien regresi terhadap standart erornya. Dalam hal ini digunakan 40 

Probabilitas menerima H0 (p-value) atau juga disebut signifikansi t (sig.t) 

yang dibandingkan dengan taraf uji 0. Jika p-value < 0, maka hiptesis nol 

ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikatnya. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui signifikansi teknik fixed effect akan diuji 

menggunakan uji statistik F. Signifikan atau tidak secara simultan maka 

digunakan F hitung dengan rumus: 

    
    

(    ) (     )
 

Dimana: 

k = Jumlah variabel bebas 

R
2 

= koefisien regresi 

n = jumlah sampel 

F = F hitung dibanding F tabel 

Adapun ketentuan dari uji F ini adalah sebagai berikut: 

a. Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada pengaruh secara serentak antara Nilai Ekspor, Jumlah 
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Tenaga Kerja dan Investasi terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto adalah signifikan. 

b. Apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Sehingga pengaruh secara serentak antara Nilai Ekspor, Jumlah 

Tenaga Kerja dan Investasi terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto adalah tidak signifikan. 

3. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel 

dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

variasi variabel dependen. Yang dirumuskan sebagai berikut: 

   
   

   
 
∑( ̂   ̅)

 

∑(    ̅) 
 

Dimana ESS (Explained of Sum Square), TSS (Total Sum of Square),  ̂  

adalah estimasi dari     adalah rata - rata variabel dependen.    sama dengan 

0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun 

variasi variabel dependen. Sebaliknya    sama dengan 1, maka prosentase 

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 
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dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 

 


