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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian  dilakukan di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 

kabupaten dan kota yang meliputi 29 kabupaten dan 9 kota. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif dimana menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data 

statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel (Kuncoro, 2009). 

Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh variabel Pendapatan 

Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupeten/kota, yang memiliki 

data Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga 

kerja secara lengkap selama kurun waktu enam tahun yaitu dari tahun 

2011-2016. Dan sampel yang diambil dengan sensus data dari 38 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu lima tahun 

yaitu tahun 2011-2016. 

 

 

 



 28 
 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Tujuan dari definisi operasional dan pengukuran variabel adalah 

memberikan gambaran yang lebih spesifik terhadap variabel-variabel serta 

skala pengukuran yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan pendapatan kotor 

daerah dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-

2016. Dimana produk domestik regional bruto yang digunakan adalah 

atas harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dengan 

berbagai tahun terbitan. 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

a) Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang 

bersumber dari daerah setempat untuk setiap tahunnya dan 

dinyatakan dalam satuan rupiah. Data di peroleh dari Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Timur berbagai tahun Terbitan (2011-

2016). 

b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu tolok ukur 

kualitas pembangunan modal manusia yang ada di Provinsi Jawa 

Timur yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses 
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hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan 

pendidikan. Data di dapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Timur berbagai tahun Terbitan (2011-2016). 

c) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang bekerja dan 

tercantum dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 

Tenaga Kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Timur dengan satuan jiwa. Data di dapat dari Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dengan berbagai tahun terbitan 

(2011-2016). 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini bersifat panel  yaitu data yang disusun secara 

kronologis menurut kabupaten/kota pada suatu variabel tertentu. 

Pengambilan data dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2016. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan dokumentasi 

dengan cara pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yaitu 

pengumpulan data-data sekunder dari berbagai literatur, jurnal, Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah dengan 

model regresi berganda, yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model 

persamaannya adalah sebagai berikut (Gujarati,1991): 

   Y =  + β1X1 + β2X2 + β3X3  + e 

dimana: 

Y  = Produk Domestik Regional Bruto 

α  = Konstanta regresi 

X1   = Pendapatan Asli Daerah  

X2   = Indeks Pembangunan Manusia 

X3    = Tenaga Kerja  

β1,β2,β3 = Koefisien regresi 

e  = error (Residual) 

Adapun Untuk mengetahui pengaruh antar variabel maka 

dilakukan uji statistik t dan uji statistik F dengan tingkat signifikan 5%. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 



 31 
 

1. Model Regresi Panel 

a) Model Common – Effect 

Model common – effect merupakan model yang paling 

sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan 

antar individu yang tidak terterliti (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 : 

 = Penelitian dari unit ke i dan diamati pada periode ke t.  

 = Variabel independen yang diamati dari unit i pada periode 

t. Dan diasumsikan  memuat konstanta. 

= Komponen error 

b) Model Fixed – Effect 

Model fixed – effect pada data panel diasumsikan bahwa 

koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang unit 

individu. Istilah fixed effect berasal dari kenyataan bahwa 

meskipun intersep  berbeda antar individu namun intersep 

antar waktu sama, sedangkan slope tetap sama antar individu dan 
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antar waktu. Bentuk umum model fixed effect adalah sebagai 

berikut: 

terdapat keheterogenan antar individu yang tidak terteliti, 

maka nilai intersep untuk setiap variabel independen berbeda tapi 

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 digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan oleh model fixed effect dengan 

perubah semu (dummy) pada data panel menimbulkan 

permasalahan hilangnya derajad bebas dari model. Estimasi 

parameter model random – effect menggunakan metode 

Generalized Least Square. 

 

2. Uji Kesesuaian Model 

a) Uji LM Breush-Pagan 

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui 

signifikan teknik Random Effect.  Uji Lagrange Multiplier 

digunakan untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa 
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variabel dummy atau Random Effect. Uji signifikan Random Effect 

ini dikembangkan oleh Bruesch – pagan. Adapun nilai statistik 

LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :  

   LM      = 
2
 

             =  

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. 
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b) 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 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). Perhitungan F 

statistic didapat dari uji Chow dengan rumus: 

  

Dimana: 

SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect 

SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n  : Jumlah kabupaten/kota (cross section) 

k : Jumlah variabel independen 
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sedangkan F tabel didapat dari:  

  

Dimana: 

α : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa) 

n : Jumlah  kabupaten/kota 

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 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 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: 
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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. 

3. Uji Hipotesis 

a) Uji F (Simultan) 

Untuk mengetahui signifikansi teknik fixed effect akan diuji 

menggunakan uji statistik F. Uji F dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 95% atau 

pada . Uji F dilakukan dengan menghitung p – value.  

Adapun ketentuan dari uji F ini adalah: 

1) Apabila probabilitas F statistik > F tabel maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga ada pengaruh secara serentak 

antara Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan 
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Manusia dan Tenga Kerja terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto adalah signifikan. 

2) Apabila probabilitas F statistik < F tabel maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. Sehingga pengaruh secara serentak antara 

Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia 

dan Tenga Kerja terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto adalah tidak signifikan. 

b) Uji t (Parsial) 

Untuk mengetahui tingkat signifikasi regresi secara parsial. 

Dalam hal ini regresi dapat diuji dengan taraf signifikan 5% dan 

taraf kepercayaan 95% dengan penduga ada tidaknya 

penyimpangan yang terjadi dengan hipotesa sebagai berikut: 

1) Ho  : β1 = 0, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara 

Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan 

Tenga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

2) Ha : β1 ≠ 0, berarti ada pengaruh secara parsial antara 

Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan 

Tenga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

3) Apabila probabilitas t hitung ≤ α (0.05), dimana α adalah 

besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan 

keputusan maka Ho ditolak H1 diterima, yang berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap 

terhadap variabel dependent. 
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4) Apabila probabilitas t hitung ≥ α (0.05), dimana α adalah

besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan

keputusan maka Ho diterima H1 ditolak, yang berarti ada

pengaruh antara variabel independent dan dependent.

c) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan koefisien yang 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   dan merupakan rata - rata 

variabel dependen. sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun 

prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya  sama 

dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, 

atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 


