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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur meliputi 38 

kabupaten/kota objek penelitiannya yaitu kemiskinan, product domestic regional 

bruto (PDRB), upah minimum, dan indeks pembangunan manusia di provinsi 

jawa timur tahun 2011-2016. Dimana penelitian mampu mendapatkan keadaan 

yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data.  

B. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian deskriptif  kuantitatif 

artinya penelitian yang sifatnya memberikan gambaran secara umum tentang 

pengaruh kemiskinan, product domestic regional bruto (PDRB), dan upah 

minimum terhadap indeks pembangunan manusia. Metode analisa data dengan 

menggunakan data dalam bentuk angka melalui kerangka pikir kemudian 

dianalisa dengan menambahkan keterangan untuk lebih menjelaskan secara 

kuantitatif. 

C. Populasi dan sampel  

1. Populasi  

populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari benda 

nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan 

memiliki karakter tertentu yang sama (sukandarrumidi,2002), populasi 

dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, upah minimum, Indeks 
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pembangunan manusia selama periode 2011-2016 jumlah keseluruhan 38 

kab/kota provinsi jawa timur. 

2. Sampel 

Sampel adalah keseluruhan objek yang memiliki sifat-sifat yang 

sama dari objek yang merupakan sumber data (sukandarrumidi 2002). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan  tertentu. 

Dimana sampel terpilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu berdasarkan 

indeks pembangunan manusia periode 2011-2016. 

D. Definisi operasional variable  

Variable adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. 

Nilai dan waktu dapat berbeda untuk objek atau orang yang sama. Sedangkan 

nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda 

(kuncoro, 2003). Definisi operasional variable berisi tentang arti dan maksut dari 

variable yang diteliti. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh 

kemiskinan, PDRB, dan upah minimum dengan variable dependen indeks 

pembangunan manusia. Adapun variable-variabel yang digunakan dalam 

menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variable terikat (dependent variable)  

Variable dependen merupakan variable yang bisa berubah dan dapat 

berpengaruh akibat dari variable bebas. Variable terikat dalam penelitian ini 

adalah Indeks Pembangunan Manusia di kab/kota Provinsi Jawa Timur. 
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2. Variable independen  

Variable independen dalam penelitian ini terdiri dari kemiskinan, 

Product Domestic Regional Bruto (PDRB), dan Upah minimum. di 

kab/kota Provinsi Jawa Timur. 

a. Kemiskinan  

Kemiskinan adalah presentase penduduk yang berada dibawah garis 

kemiskinan yang secara ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan 

makanan, sandang, serta papan. Yang mempunyai rata-rata pengeluaran 

perbulan dibawah rata-rata garis kemiskinan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori 

perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili 

oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur 

dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, 

dll). kemiskinan (presentase jumlah penduduk miskin) sebagai variable 

terikat dan dinyatakan dalam satuan persen. 

b. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) 

Product domestic regional bruto merupakan keseluruhan nilai dari 

barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dalam 

periode tertentu (BPS.2016). dalam penelitian ini PDRB atas harga 

konstan dan dinyatakan dalam miliar rupiah. 
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c. Upah Minimum 

upah minimum sebagaimana telah diatur dalam PP No.8/1981 

merupakan upah yang telah ditetapkan secara minimum regional, 

sectoral regional maupun sub sectoral.upah minimum yaitu upah pokok 

dari tunjangan. Upah yang merupakan suatu penerimaan atas hasil 

barang/jasa kepada karyawan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar dan persetujuan serta 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. 

E. Jenis dan sumber data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang digunakan adalah data 

panel, data panel yaitu penggabungan antara data cross section dan time 

series. Data cross section yang digunakan adalah 38 kab/kota provinsi jawa 

timur sedangkan data time series yang digunakan adalah tiap tahun 

terhitung dari tahun 2011-2016. 

2. Sumber data  

Adapun data yang digunakan adalah kemiskinan, PDRB, upah 

minimum dan indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini 

diperoleh dari badan pusat statistic jawa timur  
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F. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi yang merupakan pengumpulan data tertulis atau dokumen 

yang sudah ada melalui instansi terkait, yaitu badan pusat statistic berupa 

kemiskinan, PDRB, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia setiap 

kabupaten dan kota provinsi jawa timur tahun 2011-2016. 

G. Teknik analisi data  

1. Analisis regresi data panel  

Data yang peneliti gunakan merupakan data panel. Data panel adalah 

data yang menggabungkan  data cross section dan data time series. Data 

cross section dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten dan kota sedangkan 

data time series yang digunakan adalah data tahun 2011-2016 yang 

diperoleh dari badan pusat statistic Provinsi Jawa Timur.  

Untuk mencari pengaruh antar variable independen terhadap variable 

dependen digunakan persamaan sebagai berikut : 

Yit = βo + β1X1it + β2LogX1it2it + β3LogX2it+ ɛit 

Keterangan: 

Y = Indeks Pembangunan Manusia  
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X = Kemiskinan 

X= Product Domestic Regional Bruto (PDRB) 

X= Upah Minimum  

I = 1,2,3,….(data cross-section) 

t = 1,2,3,….(data time series) 

ɛ = error term 

2. Uji model data panel  

Ada tiga teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam 

menganalisis data panel diantaranya : 

1) Common effect model (CEM) 

Metode ini mengasumsikan bahwa data gabungan  yang ada 

menunjukkan kondisi sesungguhnya. Menurut Iqbal (2015) tekin 

CE mengkombinasikan antara cross section dan time series  dimana 

nilai dari hasil intersep variable adalah sama dan slope dari koefisien 

variabel-variabel yang digunakan adalah identic untuk unit cross 

section. 

2)   Fixed effect model (FEM) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit dapat 

diketahui dari perbedaan nilai konstantanya. (Winarno ,2007:9.15) 
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pendekatan dengan memasukkan variable boneka ini dikenal 

dengan sebutan model efek tetap atau least square dummy variable 

(LSDV) atau disebut juga covariance model. 

3) Random effect model (REM) 

Pendekatan ini diakarenakan varian dan arah hubungan subyek 

yang acak. Model REM digunakan jika individu yang Berbeda 

.berbeda dengan FEM yang menggunakan variable semu, metode 

random effect menggunakan residual, yang diduga memilik hubungan 

antar waktu dan antar objek (winarno,2007:9.17). 

3. Uji regresi data panel  

Ada 3 model yang digunakan dalam menentukan teknik paling tepat 

untuk mengestimasi regresi data panel. Yaitu uji chow, uji hausman, dan 

uji LM 

1) Uji chow 

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regreesi data 

panel dengan metode fixed effect lebih baik dari regresi model data panel 

tanpa variable dummy atau metode common effect.  

Hipotesis : 

𝐻0 : Model yang tepat adalah Common Effect 

𝐻1 : Model yang tepat adalah Fixed effect 
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Ketentuan : 

a. Apabila F hitung ≥ F tabel, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima, berarti 

model fixed effect adalah model yang tepat 

b. Apabila F hitung ≤ F tabel, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak, berarti 

model common effect adalah model yang tepat. 

2) Uji hausman 

Uji hausman digunakan untuk memilih model yang tepat antara FE dan 

RE yang digunakan dalam estimasi model regresi. 

𝐻0 : Model yang tepat adalah Random Effect 

𝐻1 : Model yang tepat adalah Fixed Effect 

Ketentuan : 

a. Apabila Haustman hitung ≥ Tabel chi square, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 

diterima, berarti model fixed effect adalah model yang tepat 

b. Apabila Haustman hitung ≤ Tabel chi square, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 

ditolak, berarti model random effect adalah model yang tepat. 

3) Uji lagrange multiplier (LM) 

Uji LM untuk mengetahui signifikan antara teknik random effect akan 

di uji menggunakan uji LM .uji ini digunakan untuk memilih antara CE dan 

RE. uji signifikan random effect ini dikembangkan oleh bruesch-pagan. 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

𝐻0 : Model yang tepat adalah Common Effect 
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𝐻1 : Model yang tepat adalah Random Effect 

Ketentuan : 

a. Apabila LM hitung ≥ tabel chi square, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 

diterima, berarti model random effect adalahn model yang tepat. 

b. Apabila LM hitung ≤ tabel chi square, maka 𝐻0diterima dan 𝐻1 ditolak, 

berarti model Common Effect adalah model yang tepat. 

4) Uji statistic  

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan 

eviews untuk melihat seberapat besar tingkat pengaruh yang ditimbulkan 

oleh variabel independen terhadap variabel dependen.  

a. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) merupakan alat ukur yang 

mengindikasikan seberapa baik sebuah regresi sesuai dengan datanya. 

Nilai 𝑅2 menunjukkan besarnya variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat. Nilai Rsquard yaitu (0 ≤ 𝑅2≤1).  Semakin tinggi nilai Rsquared 

maka semakin tinggi hubungan variabel terikat yang dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nila 

Rsquared, maka semakin rendah hubungan variabel bebas yang dapat 

dijelaskan oleh variabel terikat. Berikut adalah sifat Rsquared adalah: 

 Besarnya tidak pernah negative 

 Batasannya adalah (0≤𝑅2≤1) 
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rumus 𝑅2 dapat ditulis :  

𝑅2 =  
𝑁𝛴𝑋𝑌 −  𝛴𝑋 𝛴𝑌 

√𝑛𝛴𝑥2 − (𝛴𝑋)2 √𝑛𝛴𝑌2 − (𝛴𝑌)2

 

b. Uji T 

digunakan sebagai”model untuk_mengetahui_apakah setiap  

masing masing variabel_bebas mempunyai_pengaruh yang 

signifikan”terhadap variabel-variabel terikat. Dapat juga”dikatakan 

bahwa jika~t hitung >t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan itu artinya H0 ditolak dan H1 diterima.”Sedangkan jika 

t”hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel”maka hasil dari uji 

t’tidak~signifikan dan itu~artinya H0”diterima dan H1”ditolak.’ 

Untuk mengetahui apakah setiap koefisien regresi dari masing-

masing variabel independent mempunyai banyak pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependent 

𝑡
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

𝑏𝑖
𝑠𝑏𝑖

 

Dimana : 

 bi  : Koefisien regresi 

 sbi : standar deviasi 

 Rumusan Hipotesa : 

  𝐻0 : artinya tidak ada pengaruh yang signfikan antara semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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  𝐻1 : artinya ada pengaruh secara signfikan antara semua variabel 

indepeneden terhadap variabel dependen. 

 Kriteria pengambilan keputusan : 

 Jika 𝑡ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 : maka tolak 𝐻0 dan terima 𝐻1 

 Jika 𝑡ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 : maka terima 𝐻0 dan tolak 𝐻1 

c. Uji F (F Test) 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serentak yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

𝐹

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

𝑅2

𝑘
(1−𝑅2  )/ (𝑛−𝑘−1)

 

  Dimana : 

  𝑅2 : Koefisien Determinasi 

  K  : Banyaknya variabel yang digunakan 

  N  : Banyaknya sampel 

Rumusan Hipotesa : 

 𝐻0 : artinya tidak ada pengaruh yang serentak antara semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 𝐻1 : artinya ada pengaruh secara serentak antara semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Jika 𝐹ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ; maka tolak 𝐻0 dan terima 𝐻1 
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Jika 𝐹ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ; maka terima 𝐻0 dan tolak 


