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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur yaitu yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka/deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan perhitungan hasil pengolahan data-data yang berupa angka, 

kemudian hasil penelitian dijabarkan langsung sehingga menggambarkan 

secara langsung hasil penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan 

adalah data sekunder yaitu data yang disimpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan kepada pengguna data dalam bentuk dokumen atau 

arsip-arsip yang diperoleh dari instansi terkait, data-data tersebut antara lain: 

PDRB, PAD, DAU dan DAK. 

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan data sekunder 

yang berupa hasil laporan tahunan Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari 

instansi terkait yakni mempelajari dan memahami berbagai sumber melalui 

buku-buku, jurnal penelitian, Biro Keuangan, dan Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jawa Timur. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan 

dokumentasi atau data yang dibutuhkan dalam penilitian ini melalui instansi 

terkait, yaitu dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur 

dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Jawa Timur. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari tiga variable yaitu Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan satu 

variable berikutnya yaitu Prroduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Definisi 

dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Variabel dependen (terkait) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variable independen, dalam penelitian ini yang dimaksud variable 

dependen adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y), yaitu 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 

seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam 

jangka waktu tertentu. 

2. Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

variable dependen, dalam penelitian ini yang termasuk kedalam variable 

independen adalah: 

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) yaitu pendapatan yang diterima yang 

berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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2. Dana Alokasi Umum (X2) yaitu Dana yang bersumber dari 

penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang 

dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang 

pemanfaatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Variabel ini 

diukur melalui besarnya target DAU yang diperoleh daerah 

kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. 

3. Dana Alokasi Khusus (X3) yaitu dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan proritas nasional, khususnya dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 

masyarakat. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini 

adalah dengan analisis deskriptif. Dengan Regresi Linear Berganda yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variable independen 

terhadap variable dependen. Pengelolaan data menggunakanEviews. 

Model regresi Liniernya adalah sebagai berikut: 

                                    

 Dimana: 

Y  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

α                      = Konstanta 

                  = Koefisien  
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                = Pendapatan Daerah (PAD) (Rupiah) 

               = Dana Alokasi Umum (DAU) (Rupiah) 

                = Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rupiah) 

                         = Term of eror 

1. Model Data Panel 

a) Model Common Effects 

Model pooled/common effect (CE) adalah model paling sederhana 

yang mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antari 

ndividu yang tidak terobservasi (intersepsama), karena semua 

keheterogenan sudah dijelaskan oleh variable independen. Estimasi 

parameter pooled model menggunakan metode Comman Effect. 

b) Model Fixed Effects 

                     

Pada model tersebut diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan 

antar individu yang tidak terobservasi (   yang tidak tergantung 

waktu/time invariant. Apabila diasumsikan terdapat hubungan 

yang tetap antara    dan variabel independen maka model tersebut 

disebut dengan model fixed effect (FE) atau dengan kata lain 

intersep    untuk setiap    berbeda tapi memiliki slope sama. 

Estimasi parameter model FE bias menggunakan metode Least 

Square Dummy Variable, yaitu dengan menambahkan variabel 

dummy yang bersesuaian untuk masing-masing nilai variabeli 

ndependen. 
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c) Model Random Effect 

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu 

diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat dua 

komponen yang mempunyai konstribusi pada pembentukan error 

(yaitu individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan 

menjadi error untuk komponen individu, error untuk komponen 

waktu dan error untuk komponen gabunngan. 

                     

Jika    dianggap sebagai variabel random, maka model tersebut 

disebut model random effect (RE), dimana 

      ̅  +    

      ̅          (       ) 

      ̅              

2. Pemilihan Model Terbaik 

a) Uji Chow 

Uji chow merupakan pengujian untuk menentukan model apakah 

Comman Effect (CE) ataukah Fixed Effect (FE) yang paling tepat 

digunakan dalam mengestimasi data panel. 

b) Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan Pengujian statistic unuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random effect yang paling tepat 

digunakan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis 

berikut : 
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H0 :Random Effect Model 

H1 :Fixed Effect Model 

c) Uji Lagrange Mutiplier (LM) 

Uji LM merupakan Uji untuk mengetahui apakah model 

Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect. Jika 

nilai LM statistic lebih besar dari nilai kritis statistic chi-squares 

maka menolak hipotesis nol, yang artinya estimasi yang tepat 

untuk model regresi data panel adalah metode Random Effect 

daripada Common Effect. Sebaliknya, Jika nilai LM statistic lebih 

kecil dari nilai kritis statistic chi-squares maka menerima hipotesis, 

yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel 

adalah metode Common Effect daripada Random Effect. 

3. Uji Hipotesis : 

a) Uji F 

Keberartian parameter-parameter regresi secara simultan ? serentak 

dapat diuji menggunakan uji F. Hipotesis yang melandasi uji F 

yaitu: 

   :    =    =    = … =    = 0 

   : ada min. satu     0 ( j = 0,1,2,…,p ) 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Uji F digunakan untuk 
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mengetahui apakah teknik regresi data panel tanpa variabel dummy 

dengan melihat residual sum of squares (RSS).  

Rumus untuk memperoleh statistic uji F adalah : 

F= 
    

   

       
  (        ) 

b) Uji t 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu 

variable independen secara individual dalam menerapkan variabel-

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan : 

1. jika p-value (α < 0,05), maka variable independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variable dependen 

(hipotesis di tolak). 

2. Jika p-value (α > 0,05), maka variable independen secara 

individual berpengaruh terhadap variable dependen 

(hipotesis di terima). 

Rumus untuk menghitung statistic uji t yakni: 

   
 ̂      

   ( ̂ )
 ~  (   ) 

Ho ditolak jika     >     (   ) atau Prob. t > α 

4. Koefisien Determinasi (R
2)

 

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable bebas 

dengan variable terikat. Nilai R
2 

terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ 

R
2
 ≤ 1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk 

mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Jika 
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R
2
mendekati 1 (100%), maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

makin baik atau makin tepat garis regresi yang diperoleh. Sebaliknya 

jika nilai R
2 

mendekati 0 maka menunjukkan semakin tidak tepatnya 

garis regresi untuk mengukur data observasi. 

 


