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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan atau mengambil lokasi di Provinsi 

Papua dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam menentukan 

lokasi yaitu Provinsi Papua merupakan salah satu dimana Provinsi tersebut 

mendapatkan Dana Otonomi Khusus dimana Dana tersebut merupakan salah 

satu variable yang terdapat dalam penelitian ini. Provinsi Papua sendiri 

merupakan Provinsi yang cukup besar dimana mempunyai 29 Kabupaten/ Kota 

dengan 28 kabupaten dan 1 kota. 

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

kuantitatif dengan memberikan suatu gambaran yang sistematis faktual serta 

akurat berdasarkan data yang ada dimana peneliti tidak hanya menafsirkan data 

tetapi menganalisa serta menginterpretasikan data tersebut. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini yakni menggunakan seluruh 

Kabupaten / Kota di Provinsi Papua, Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

mengambil semua Kabupaten / Kota Provinsi Papua. yakni dengan 28 

Kabupaten dan 1 Kota. 
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D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen merupakan variabel terikat yang mendasari 

penelitian variabel dependen dipengaruhi oleh variable independen. 

Variabel dependen dapat ditulis dalam Y, Variabel dependen sendiri yakni 

variabel yang nilainya mempengaruhi perilaku dari variabel terikat maka 

penelitian ini menspesifikasikan variabel dependenya yakni Produk 

Domestik Regional Bruto, merupakan proses kenaikan output perkapita 

dalam jangka panjang atau merupakan jumlah nilai barang jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Dalam  penelitian ini 

diukur  menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga konstan Kabupaten / Kota Provinsi Papua tahun 2011-2015 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel lain (Umar, 2003:45), variabel tersebut dapat ditulis dalam X. 

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen atau X yakni : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah 

,retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain 

pendapatan yang sah .  

b. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 

Merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang 

dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu 
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daerah yang mana Daerah tersebut mempunyai kriteria khusus dalam 

penerimaan dana otonomi khusus . 

c. Belanja Modal 

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran berupa aset 

tetap dan lainnya yang digunakan untuk memberikan manfaat lebih dari 

satu periode dan untuk mendapatkan asset dari Pemerintah Daerah 

berupa Peralatan, Infrastruktur dll. 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penlitian ini merupakan data sekunder , sumber data 

yang digunakandalam penelitian ini yakni : 

a. Produk Domestik Regional Bruto  dengan menggunakan Data PDRB atas 

dasar harga konstan tahun 2000 menurut Kabupaten / Kota Provinsi Papua 

dari tahun 2011-2015 yang bersumber dari BPS Provinsi Papua. 

b. Data Realisasi APBD Provinsi Papua yang digunakan yakni data realisasi 

Pendapatan Asli Daerah menurut Kabupaten / Kota Provinsi Papua tahun 

2011-2015 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 

c. Data Realisasi APBD Provinsi Papua yang digunakan yakni data realisasi 

Dana Otonomi Khusus menurut Kabupaten / Kota Provinsi Papua tahun 

2011-2015 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 

d. Data Realisasi APBD Provinsi Papua yang digunakan yakni data realisasi 

Belanja Modal menurut Kabupaten / Kota Provinsi Papua tahun 2011-2015 

yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian metode pengumpulan data sangat berperan 

penting dalam kebenara imiah suatu penelitian dan metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni : Dokumentasi, Teknik tersebut 

digunakan untuk memperoleh data dengan jalan mengumpulkan data dan 

mencatat data-data yang telah di publikasikan, dimana data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas 

Dasar Harga konstan, Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi 

Papua yakni Pendapatan Asli Daerah , Dana Otonomi Khusus dan Belanja 

Modal dari tahun 2011 hingga 2015. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kuantitatif, analisis tersbut digunakan untuk menganalisis 

informasi kualitatif, data yang dapat diukur diuji dan diinformasikan dalam 

bentuk persamaan dan tabel sebagainya. Tahapan analisi kuantitatif terdiri dari 

estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dan juga menggunakan 

analisis ekonomi. 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 

Y  =  Produk Domestik Regional Bruto (milliar rupiah) 

A  = Konstanta Regresi 

X1 = Pendapatan Asli Daerah (Jutaan rupiah) 

X2 = Dana Otonomi Khusus (Jutaan rupiah) 

X3 = Belanja Modal (Jutaan rupiah) 
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𝛽1,𝛽2, 𝛽3, =Koefisien Regresi 

e = eror (residual)𝑅2 

Teknik Analisis data yang digunakan yakni regresi data panel dalam 

penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto di Kabupaten / Kota Provinsi Papua, data dari tahun 2011-2015 dan 

cross section yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota  yang menggunakan 

data panel. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terikat variabel - 

variabel cross section maupun time series, data panel secara substansial 

mampu menurunkan masalah omitted variables, model yang mengabaikan 

variabel yang relevan (Wibisono,2005). Untuk mengestimasi parameter model 

dengan data panel terdapat beberapa teknik diantaranya : 

1. Model Regresi Panel 

a. Common Effect yakni pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan 

data panel adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang 

diterapkan dalam data yang berbentuk pool, seiring juga dapat disebut 

dengan pooled least square. Kelemahan metode Ordinary Least Square ini 

adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi 

ini tiap objek saling berbeda bahkan satu objek padasuatu waktu akan sangat 

berbeda padakondisi objek tersebut pada waktu yang lain menurut (winarno 

2007;9.14) . 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
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b. Model Efek Tetap (Fixed Effect) yakni metode efek tetap ini dapat 

menunjukkan perbedaan antar objek meskipun dengan coefficient regresor 

yang sama. Model ini juga dikenal dengan model regresi Fixed Effect (efek 

tetap). Efek tetap ini dimaksudkan bahwa satu objek memiliki konstan yang 

tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time invariant). 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Diasumsikan bahwa nilai intersep 𝛽0𝑖  untuk setiap 𝑋𝑖 berbeda tapi 

memiliki slope sama (winarno 2007;9.14). 

c. Model efek random yakni keputusan untuk memasukkan variabel boneka 

dalam efek tetap (fixed effect) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan 

konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat 

mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model 

panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena 

berubahnya waktu, karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan 

pendekatan model komponen eror (error component model) atau disebut 

juga model efek acak (Random effect) (winarno 2007;9.14). 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

2. Uji kesesuaian model 

Metode dalam uji kesesuaian model yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni ada 3 : 
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a. PLS vs FEM (Uji Chow), uji ini dilakukan untuk mengetahui model 

Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan 

digunakan dalam estimasi. Relatif terhadap Fixed Effect Model, Pooled 

Least Square adalah restricted model dimana ia menerapkan intercept yang 

sama untuk seluruh individu. Padahal asumsi bahwa setiap unit cross 

section memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat 

dimungkinkan saja setiap unit tersebut memiliki perilaku yang berbeda. 

Untuk mengujinya dapat digunakan restricted F-test, dengan hipotesis 

sebagai berikut :  

𝐻0 : 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 

𝐻1 : 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 

Di mana restricted F-test dirumuskan sebagai berikut : 

F = (𝑆𝑆𝐸1−𝑆𝑆𝐸2)/𝑚

(𝑆𝑆𝐸2)/(𝑛−𝑘)
 

 Diketahui : 

 𝑆𝑆𝐸1 : Sum Square Error dari model Common Effect 

 𝑆𝑆𝐸2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

 m : Kabupaten / Kota -1 

 n  : Total Observasi 

 k  : Jumlah Koefisien Variabel  

Jika nilai F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak, artinya model panel yang 

baik untuk digunakan adalah Fixed Effect Model, dan sebaliknya jika H0 

diterima, maka model Fixed Effect Model harus diuji kembali untuk 
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memilih apakah memakai model FEM atau REM baru dianalisis (winarno 

2007;9.14). 

a. FEM vs REM (Uji Hausman), yakni ada beberapa pertimbangan teknis 

empiris yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memilih antara Fixed 

Effect Model dengan Random Effect Model yaitu : 

a) Bila T (jumlah unit time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross 

section) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda. Dalam hal 

ini pilihan umumnya akan didasarkan pada kenyamanan perhitungan 

yaitu FEM (Fixed Effect Model). 

b) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat 

berbeda signifikan. Jadi, apabila kita menyakini bahwa unit cross section 

yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (Random Effect) 

maka Random Effect Model (REM) harus digunakan. Sebaliknya, 

apabila kita menyakini bahwa unit cross section yang kita pilih dalam 

penelitian tidak diambil secara acak maka kita menggunakan FEM atau 

Fixed Effect Model. 

c) Apabila cross section component berkorelasi dengan variable bebas X 

maka parameter yang diperoleh dengan Random Effect Model (REM) 

akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan Fixed Effect 

Model (FEM) tidak habis. 

d) Apabila N dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendsari Random Effect 

Model (REM) dapat terpenuhi, maka Random Effect Model (REM) lebih 

efisien dibandingkan tidak bias. Keputusan penggunaan Fixed Effect 
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Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dapat pula ditentukan 

dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan dengan Hausman. 

Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan Chi-

square statistic sehingga keputusan pemilihan model akan dapat 

ditentukan secara statistic. Pengujian ini dilakuka dengan hipotesa 

sebagai berikut: 

𝐻0 : 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 

𝐻1 : 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 

  Setelah dilakukan pengujian ini hasil dari Hausman test 

dibandingkan dengan Chi-square statistic dengan df = k, dimana k adalah 

jumlah koefisien variable yang diestimasi. Jika hasil dari Hausman test 

signifikan, maka H0 ditolak , dan Fixed Effect Model digunakan 

(winarno 2007;9.14). 

3. Uji Hipotesis 

digunakan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang 

didapat signifikan (berbeda nyata). Maksudnya dari signifikan ini adalah suatu 

nilai koefisien regresi yang secara statistic tidak sama dengan nol. Jika 

koefisien slope sama dengan nol berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup 

bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat 

dilakukan antara lain : 
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a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statisti t),  

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel  dependen. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut :Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh positif dari masingmasing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). 

Ho : β > 0, berarti ada pengaruh positif dari masing masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Tingkat 

kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifiksn 5% (α = 0,05) 

dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

1. Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada 

pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap 

variable dependen secara parsial (individu) 

2. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial (individu). 

Selain pengujian secara serentak, keberartian masing-masing 

parameter dapat diuji secara parsial menggunakan uji t. hipotesis yang diuji 

dalam uji t yakni : 

𝐻0 : 𝛽𝑗 = 0 

𝐻1 : 𝛽𝑗 ≠ 0 
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b. Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F),  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan 

nilai F-hitung dengan F-tabel dengan ketentuan sebagai berikut : Ho : β = 0, 

berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Ho : β > 0, berarti ada 

hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan (bersama-sama). Tingkat kepercayaan yang 

digunakan adalah 95% ata taraf signifikannya yakni 5% (α = 0,05) dengan 

criteria penilaian sebagai berikut: 

1. Jika F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada 

variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Sedangkan Menurut Winarno (2005:262), uji statistik F digunakan 

untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan Fixed Effect 

lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy (Common 

Effect) dengan melihat Residual Sum of Squares(RSS). Adapun rumus yang 

digunakan untuk uji F statistik yaitu sebagai berikut: 

F = 𝑅𝑆𝑆1−𝑅𝑆𝑆2/𝑚

(𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛−𝑘)
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Keterangan : 

𝑅𝑆𝑆1 =Reidual Sum of  Squares, teknik tanpa variabel dummy (Common 

Effect) 

𝑅𝑆𝑆2 = Reidual Sum of  Squares, teknik dengan variabel dummy (Fixed 

Effect) 

𝑚 = jumlah restriksi atau pembatasan didalam model tanpa variabel 

dummy (Rumus m=Jumlah kabupaten/kota-1). 

𝑛 = jumlah sampel (Observasi) 

𝑘 = jumlah parameter dalam model Fixed Effect 

c. Koefisien Determinasi R2,  

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam 

regresi, karena dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi yang 

terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa 

dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai 

koefisien determinasi (R2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari 

variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai 

koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y tidak 

dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya 

variansi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata 

lain bila R2 = 1 maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis 

regresi. Dengan demikian baik buruknya suatau persamaan regresi 

ditentukan oleh R2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu (winarno 

2007;9.14). 
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