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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan 

dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan 

dan menguji hipotesis penelitian. 

A. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan, karena dari 

pengamatan yang dilakukan peneliti wilayah Kabupaten Pasuruan terus 

mengembangkan sektor industri, pembangunan industri besar semakin meluas, 

sehingga semakin bertambahnya industri-industri besar maka permintaan akan 

tenaga kerja juga semakin tinggi dan sektor industri di Kabupaten Pasuruan 

menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Pasuruan 

daripada sektor-sektor lainnya, sehingga sektor industri menjadi leading 

sector. Selain itu di dorong oleh kebijakan upah minimum regional yang di 

tetapkan oleh pemerintah dearah, yang mana upah minimum kabupaten (UMK) 

di Kabupaten Pasuruan yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan 

merupakan salah satu upah minimum kabupaten (UMK) yang tertinggi di Jawa 

Timur. Dengan hal tersebut di harapkan dapat mensejahterakan masyarakat 

yang ada di Kabupaten Pasuruan. 
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B. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka/deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan perhitungan hasil dari 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 dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada pengguna data dalam 

bentuk dokumen atau arsip-arsip yang diperoleh dari instansi terkait, data-

data tersebut anatar lain: 

a. PDRB sektor industri  

b. Penyerapan tenaga kerja sektor industri 

c. Upah minimum kabupaten (UMK) 

d. Indeks pembangunan manusia (IPM) 

2. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 

bersifat time series yang diambil langsung dari dinas-dinas terkait yakni dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan serta dari website resmi Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pasuruan, dan dari buku Dalam Angka yang juga 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Kuncoro (2009:32) variabel adalah sesuatu yang dapat 

membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang 

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

waktu yang sama untuk obyek atau orang yang sama. 

Adapun jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen (X) 

a. X3 = PDRB sektor industri 

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu 

biasanya satu tahun. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan PDRB sektor industri di Kabupaten Pasuruan atas dasar 

harga konstan tahun 2000 dengan menggunakan data dari BPS 

Kabupaten Pasuruan dari tahun 1999-2016 dalam yang dinyatakan dalam 

satuan jutaan rupiah, lihat pada lampiran 2. 

Periode penelitian ini adalah tahun 1999-2016. Dimana tahun 

1999 menggunakan tahun dasar 1993, tahun 2000-2010 menggunakan 

tahun dasar 2000, dan tahun 2010-2016 menggunakan tahun dasar 2010. 

Karena peneliti mendapatkan data PDRB berbeda tahun dasarnya, maka 

supaya konsisten data peneliti maka semua data harus diubah/dikonversi 

menjadi tahun dasar 2000, lihat pada lampiran 1. 
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b. X1 = Penyerapan tenaga kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah merupakan suatu jumlah 

kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau 

unit usaha tertentu. Penyerapan tenaga kerja yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja usia 10 tahun keatas yang 

bekerja di sektor industri Kabupaten Pasuruan dari tahun 1999-2016. 

Data diperoleh dari BPS Kabupaten Pasuruan dan dari berbagai terbitan 

yang dinyatakan dalam satuan orang, lihat pada lampiran 2. 

c. X2 = Upah minimum kabupaten 

Upah minimum adalah suatu standar yang digunakan oleh 

pengusaha dan pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, 

karyawan atau buruh di lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum 

dalam penelitian ini menggunakan upah minimum kabupaten yang mana 

data yang akan diambil adalah upah minimum yang diterapkan di 

kabupaten Pasuruan dari tahun 1999-2016 yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah, lihat pada lampiran 2. 

2. Variabel Dependen (Y) 

Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan suatu bentuk 

perbaikan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah 

dan proses pembangunan manusia. Variabel ini menggunakan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP yang diukur dengan 4 

(empat) indikator yaitu : 

• Angka harapan hidup 
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• Angka melek huruf 

• Rata-rata lama sekolah  

• Kemampuan daya beli 

D. Metode Analisi Data 

Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten, PDRB, dan 

penyerapan tenaga kerja sector industi terhadap kesejaheraan masyarakat 

digunakan analisis data times series. Analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9 dan menggunakan model semilog yaitu Lin-

Log untuk mengukur perubahan absolut Y yang disebabkan oleh perubahan 

relative (persentase) dari X.  

Y = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + e 

Dimana: 

Y  : Indeks Pembangunan Manusia (indeks) 

𝛽𝛽0  : Konstanta  

𝛽𝛽1.2.3 : Koefisien regresi masing-masing variable  

PDRB : PDRB sektor industri (juta rupiah) 

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri (orang) 

UMK : Upah Minimum Kabupaten (rupiah)  

e  : Term of error 
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1. Pengujian Stationer Data 

a. Uji Akar Unit (Unit Root Test) 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam estimasi model 

ekonomi dengan times series adalah dengan menguji stationeritas pada data. 

Uji akar unit merupakan (unit root test) merupakan bagian dari uji 

stasioneritas karena pada prinsipnya uji tersebut dimaksudkan untuk 

mengamati apakah koefisien tertentu dari model auto regresif yang ditaksir 

memiliki nilai satu atau tidak (Ajija, 2011:140). 

Pengujiannya maliputi:  

1. Dickey-Fuller (DF) test  

Δ Yt = δUt-1 + ut  

Δ Yt = β1 + δUt-1 + ut  

Δ Yt = β1 + β2 t + δUt-1 + ut  

Dimana:  

β1, β2, dan δ = parameter estimasi  

ut  = white noise error 

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan nilai estimasi dan standard 

error-nya. 

2. Augmented Dickey-Fuller test  

Δ2𝑌𝑌𝑡𝑡 = β1 + β2t + δ𝐿𝐿𝑡𝑡−1 +  �𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

Δ𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡 
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Untuk Pengujian akar unit (unit root test) dengan tingkat yang lebih 

tinggi, maka dilakukan pengujian ADF. Pengujian ADF melakukan 

koreksi terhadap terjadinya serial korelasi pada lag yang lebih tinggi. 

Nilai DF atau ADF yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai 

kritisnya. Jika nilai DF atau ADF hitungnya lebih besar dibandingkan 

dengan nilai kritisnya, berarti Ho yang menyatakan bahwa tidak ada akar 

unit dapat ditolak. Dengan kata lain variabel yang diamati telah stasioner.  

b. Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar unit dan 

hanya diperlukan apabila seluruh data belum stationer pada derajat nol atau 

I(0). Uji derajat integrasi diguanakan untuk mengetahui pada derajat berapa 

data akan stationer. Apabila data belum stationer pada derajat satu, maka 

pengujian harus dilanjutkan sampai masing-masing variabel stationer 

(Ajija, 2011). 

1. Dickey-Fuller (DF) test  

Δ²Yt = δUt-1 + ut  

Δ²Yt = β1 + δUt-1 + ut  

Δ²Yt = β1 + β2 t + δUt-1 + ut  

Dimana:  

β1, β2, dan δ = parameter estimasi  

ut  = white noise error  
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2. Augmented Dickey-Fuller test 

Δ2𝑌𝑌𝑡𝑡 = β1 + β2t + δ𝐿𝐿𝑡𝑡−1 + �𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

Δ𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡 

Prosedur pengujian yang dilakukan sama dengan prosedur 

pengujian pada uji akar unit. Dalam melakukan pengujian derajat integrasi, 

nilai DF atau ADF yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai kritisnya, 

berarti Ho yang menyatakan bahwa variabel diamati tidak terintegrasi pada 

derajat ke-n dapat ditolak. Dengan kata lain variable yang diamati stasioner 

pada derajat ke-n. 

2. Uji Kointegrasi 

Untuk melakukan uji kointegrasi (Cointegration Test) sebelumnya 

variabel yang diuji harus lolos uji akar unit. Uji kointegrasi ini diakukan 

untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang antara variabel 

bebas dan variabel terikatnya. Uji koingrasi dimaksudkan untuk menguji 

apakah residual regresi yang dihasilkan stationer atau tidak. Dalam 

penelitian ini digunakan metode Engle-Granger. 

Untuk mengetahui kointegrasi antar variabel-variabel yang ada 

dalam penelitian ini digunakan metode residual based test. Metode ini 

dilakukan dengan memakai uji ADF, yaitu dengan melihat residual regresi 

koingrasi stationer atau tidak. Syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya 

yaitu dengan menggunakan metode Error Correction Model, residual harus 

stationer pada tingkat level. Untuk menghitung nilai ADF terlebih dahulu 
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adalah membentuk persamaan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat 

terkecil biasa (OLS). 

Y = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + e 

Dari regresi persamaan diatas didapatkan nilai residunya, kemudian 

nilai residu (e) tersebut diuji menggunakan metode Augmented Dickey-

Fuller untuk melihat apakah nilai residual tersebut stationer atau tidak. Nilai 

residul dikatakan stationer apabila nilai ADF lebih kecil dari taraf nyata 5 

persen dan dapat dikatakan regresi tersebut adalah regresi yang 

terkointegrasi. Dalam ekonometrika variabel yang saling terkointegrasi 

dikatan diakatan dalam kondisi keseimbangan jangka panjang. Dengan 

demikian interpretasi dengan menggunakan model diatas tidak akan 

menyesatkan, khususnya untuk analisis jangka panjang. 

3. Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model) 

Error Correction Model (ECM) merupakan model yang digunakan 

untuk mengoreksi persamaan regresi diantara variabel-variabel yang secara 

individual tidak stationer agar kembali ke nilai equilibriumnya di jangka 

panjang, dengan syarat utama berupa keberadaan hubungan kointegrasi 

diantara variabel-variabel penyusunnya. Hubungan kointegrasi dapat 

diartikan sebagai suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel 

yang tidak stationer (Ajija, 2011:133). 

Beberapa keunggulan dalam penerapan ECM (Thomas, 1997) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Dapat mengatasi masalah deret waktu yang non stasioner dan regresi 

palsu. 

b. Dapat diestimasi menggunakan OLS (Ordinary Least Squared) 

c. Model dengan menggunakan variabel-variabel dalam bentuk first 

difference dalam mengeliminasi trend dari variable 

d. Mengatasi masalah pengolahan data Ianjutan seperti masalah 

multikolinieritas antar data yang dapat menyebabkan standar error yang 

besar 

e. Sangat ideal untuk menaksir keakuratan sebuah hipotesis, dengan ECM 

dapat denganjelas membedakan antar parameter jangka Panjang 

f. ECM juga memungkinkan untuk mengeliminasi variabel-variabel yang 

tidak signifikan tanpa menimbulkan masalah terhadap uji diagnosik/ uji 

asumsi klasik. 

Model koreksi kesalahan (ECM) dalam penelitian ini adalah: 

Y = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽2∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽4∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 

𝛽𝛽4𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿(−1) + 𝑒𝑒 

  Untuk mengetahui spesifikasi model dengan ECM merupakan 

model yang valid, maka dilakukan uji terhadap koefisien 𝛽𝛽4 atau residual 

dari regresi pertama yang selanjutnya disebut Error Correction Term 

(ECT). Jika basil pengujian terhadap koefisien ECT signifikan, maka 

spesifikasi model yang diamati valid. 
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4. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk 

melakukan penaksiran. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimator) yaitu bila memenuhi asumsi klasik atau 

terhindar dari masalah-masalah multikolinieritas, heterokedastisitas, 

autokorelasi dan normalitas. Untuk itu dilakukan uji terhadap model apakah 

terjadi penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

  Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen melalui uji-t hanya valid jika residual yang didapatkan 

mempunyai distribusi normal. Salah satu metode untuk menguji normalitas 

adalah dengan menggunakan metode Jarque-Berra (JB). Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu: jika nilai probabilitas 

lebih besar dari taraf nyata 5 persen rnaka data tersebut terdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari taraf nyata 5 persen maka data 

terse but tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi dari pengamatan satu 

dengan pengamatan yang lain. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji 

Breusch-Godfrey Correlation Langrange Multiplier (Uji LM). Dikatakan 

terjadi autokorelasi jika nilai probabilitas F dan Obs*R-Squared < 0,05 atau 
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u=5%. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F dan Obs*R-Squared > 0,05 atau 

u=5% maka tidak terjadi autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Dan jika 

varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Metode untuk dapat 

mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dengan menggunakan 

Uji White Heteroskedasticity, jika nilai probabilitas Obs*R-Squared lebih 

kecil dari taraf nyata yang digunakan, maka terjadi heteroskedastisitas. 

Sedangkanjika nilai probabilitas Obs*R-Squared lebih besar dari taraf nyata 

yang digunakan maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Multikolinieritas 

  Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau 

pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model 

regresi. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui atau dilihat dari 

koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi 

diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi 

multikolinieritas. 
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5. Pengujian Statistik 

 Untuk menguji kebenaran model regresi diperlukan pengujian 

statistik diantaranya: 

a. Uji t-statistik 

  Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

Ho : β1 = 0; artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

H1 : β1 ≠ 0; artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

  Dalam pengujian hipotesis dengan β1 digunakan rumus sebagai 

berikut (Sugiyono, 2014): 

𝑡𝑡 =
𝛽𝛽1

𝑆𝑆𝑒𝑒(𝛽𝛽1) 

Dimana:  

β1 = Koefisien regresi  

Se (β1) = Standart error koefisien regresi  

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

• Apabila t hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

• Apabila t hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak. 
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  Selain dengan cara tersebut, pengujian dapat dilakukan dengan 

melihat koefisien regresi. Dikatakan signifikan jika nilai probabilitas lebih 

kecil dari taraf nyata 5 persen maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (H1) diterima, dan sebaliknya.  

b. Uji F-Statistik 

  Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesisnya 

adalah sebagai berikut:  

Ho : bl, b2, b3 = O; artinya seluruh variabel independen tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen.  

H1 : bl, b2, b3 ≠ O; artinya seluruh variabel independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen.  

  Rumus yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2014): 

𝐹𝐹 =
𝐿𝐿2/𝑘𝑘

(1 − 𝐿𝐿2)(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1)
 

Dimana: 

R2 = Koefisien determinasi  

k = Jumlah variabel independen  

n = Jumlah anggota data atau kasus 

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

• Apabila F hitung < F tabel, maka H1 ditolak dan Ho diterima. 

• Apabila F hitung > F tabel, maka H1 diterima dan Ho ditolak. 
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  Selain dengan cara tersebut, pengujian dapat dilakukan dengan 

melihat koefisien regresi. Dikatakan signifikan jika nilai probabilitas lebih 

kecil dari taraf nyata 5 persen, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (H1) diterima, dan sebaliknya. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur kebenaran 

model analisis regresi. Dimana apabila nilai R2 mendekati 1 maka ada 

hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan 

penggunaan model tersebut dibenarkan. Sedangkan menurut Gujarati, 

koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar persentase 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan 

dalam persentase. Nilai koefisien determinasi adalah antara O sampai 1. 

Semakin mendekati 1, semakin baik. 
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