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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Untuk penelitian yang akan dilakukan, penulis mengambil objek di Indonesia 

dengan alasan karena tingkat pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan modal yang 

fluktuatif setiap tahunnya, dan juga nilai TFP yang masih bernilai kurang dari 1%. 

B. JenisnPenelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitafif. 

Dalamnpenelitian deskriptif kuantitatif sendiri adalah penelitian yang akan 

memberikan gambaran umum bahasan yang akan diteliti dalam angka yang 

kemudian akan di analisa dan dijabarkan dalam bentuk uraian.  

C. Definisi Operasional Variabel 

1. VariabelnTerikat 

 Variabel terikat adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(Kuncoro, 2003). Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu 

pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan 

kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas pertumbuhan 

ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini 

data yang digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah nilai PDB 

(Produk Domestik Bruto) tahun 1993 hingga 2016 dengan satuan milyar 

rupiah. 
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2. Variabel Bebas 

 Variabel bebas terdiri dari satu atau lebih variabel yang menerangkan 

varibel terikat atau dapat juga disebut sebagai variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang akan digunakan 

adalah: 

a. Modal (X1) 

 Modal adalah upaya untuk meningkatkan modal dengan cara ditabung 

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di masa akan datang. Dengan 

adanya modal akan mendorong adanya pertambahan barang-barang modal 

yang akan meningkatkan kapasistas produksi output. Dalam penelitian ini 

modal diukur dari jumlah modal tetap PDB (Produk Domestik Bruto) dari 

tahun 1993 hingga 2016 dengan satuan milyar rupiah. 

b. Tenaga Kerja (X2) 

 Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang mampu untuk 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Ukuran tenaga kerja yang akan 

digunakan adalah keseluruhan jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun 

1993 hingga 2016 dengan satuan orang / jiwa. 

c. Total Faktor Productivity (X3) 

TFP dapat dianggap sebagai suatu ukuran peningkatan efisien dari produksi 

dan progres teknologi. TFP dalam penelitian ini diukur dari rumus fungsi 

Cobb-Douglas yaitu , dengan rumus sebagai berikut:   
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𝐿𝑜𝑔
∆𝐴

𝐴
= 𝐿𝑜𝑔

∆𝑌

𝑌
−  𝛼𝐿𝑜𝑔

∆𝐾

𝐾
−  𝛽𝐿𝑜𝑔

∆𝐿

𝐿
..................................................... (1) 

Cara untuk mendapatkan nilai TFP adalah dengan cara meregresikan variabel 

modal dan tenaga kerja kemudian akan diperoleh nilai residu dalam penelitian 

tersebut, nilai residu itulah yang akan digunakan sebagai ukuran variabel TFP 

dengan satuan persentase. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan di Indonesia akan menggunakan data sekunder 

runtun waktu (time series) tahunan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu PDB (Produk Domestic Bruto), Modal yang diperoleh dari Bank Indonesia , 

dan Jumlah Tenaga Kerja diperoleh dari IMF (International Monetery Fund). 

Sedangkan data TFP diperoleh dari rumus fungsi Cobb-Douglas. 

E. TekniknPengumpulannData 

Teknik pengumpulanndatanyang akanndilakukan adalah denganncara 

dokumentasi yangndidapat darinpublikasi Bank Indonesia dan IMF (International 

Monetery Fund). 

F. TekniknAnalisisnData 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan alat analisis yang digunakan adalah perangkat lunak Eviews 

9. Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least 

Square (OLS) yaitu estimasi regresi dengan meminimalkan jumlah kuadrat 

kesalahan. Metode ini dapat diyakini memiliki teknis sangat akurat dan mudah 

untuk menginterpretasikan hasil perhitungannya.Model yang akan diambil dalam 

penelitian ini menggunakan model pertumbuhan ekonomi pemikiran Solow-Swan 
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dengan persamaan tingkat produktifitas dengan persamaan sebagai berikut : Y= f ( 

A𝐾∝, 𝐿𝛽). Dalam penelitian ini ada dua tahap yaitu: 

1. Langkah pertama yaitu mencari nilai TFP dengan rumus fungsi Cobb-Douglas 

dimana nilai A pada fungsi produksi diartikan sebagai TFP. Pertumbuhan TFP 

dihitung sebagai residu, yaitu jumlah pertumbuhan output yang tersisa setelah 

menghitung determinan pertumbuhan yang bisa diukur. Dengan fungsi produksi 

yaitu: 

𝐿𝑜𝑔 𝑌 =  𝐿𝑜𝑔𝐴 + 𝛼𝐿𝑜𝑔𝐾 +  𝛽𝐿𝑜𝑔𝐿 ..................................................................(2) 

Kemudian diubah menjadi: 

∆𝑌

𝑌
=  

∆𝐴

𝐴
+ 𝛽1

∆𝐾

𝐾
+ 𝛽2

∆𝐿

𝐿
 .....................................................................................(3) 

Dari persamaan (3) akan didapat nilai residu yang digunakan sebagai nilai dari TFP 

dengan rumus: 

∆𝐴

𝐴
=  

∆𝑌

𝑌
− 𝛽1

∆𝐾

𝐾
− 𝛽2

∆𝐿

𝐿
......................................................................................(4) 

2. Setelah nilai TFP tersebut diperoleh maka akan dilakukan regresi linier berganda 

dengan variabel modal, tenaga kerja dan TFP untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari persamaan diatas akan diubah kedalam model 

ekonometri sebagai berikut: 

𝐿𝑜𝑔𝑌 =  𝛽0 +  𝛽1 𝐿𝑜𝑔𝐾𝑖 + 𝛽2 𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖 + 𝛽3𝑇𝐹𝑃𝑖 + 𝑒𝑖  

dimana: 

LogY   = Log dari variabel pertumbuhan ekonomi 

𝛽0    = Intersep 

logK   = Log dari variabel modal 

logL   = Log dari variabel jumlah Tenaga Kerja 
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TFP   = Total faktor produktivity / technical progres 

𝑒𝑖   = eror term 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3  = Koefisisen regresi 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsinklasik digunakan agar mendapatkan karakteristik model yang 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Pengujian asumsi klasik yang akan 

dilakukannantaranlain:  

a. UjinNormalitas 

 Ujinnormalitas digunakan untuknmengujinapakah dalam model,nvariabel 

residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan hipotesis : 

Ho : error berdistribusi normal 

Ha : error tidak berdistribusi normal 

 Untuk mengetahuinya dengan uji Jarque-Bera test dengan kriteria apabila 

probabilitas Jarque-Bera > 0,05 maka terima Ho dan sebaliknya apabila 

probabilitas Jarque Bera < 0,05 gagal tolak Ho. Rumus yang digunakan untuk 

uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut (Rosadi , 2012): 

JB = n [
𝑆2

6
+

(𝐾−3)2

24
] 

Dimana: 

n = jumlah pengamatan 

S = koefisien skewness 

K = koefisien kurtosis 

b. Uji Heteroskedastisitas 
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 Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varians gangguan dari model 

regresi bersifat tidak konstan. Untuk mendeteksi keberadaan heterokedastisitas 

dapat dilakukan dengan Uji White dengan ketentuan apabila nilai Prob. Chi-

Square > 0,05 maka data residual berdistribusi normal atau terpenuhinya asumsi 

homoskedastisitas. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Residual non hetero 

Ha : Residual hetero 

Rumus untuk menguji heteroskedastisitas dengan uji white sebagai berikut 

(Rosadi, 75:2012) : 

W = n*𝑅2 

Dimana:  

n  = jumlah observasi  

𝑅2 = Koefisien determinan 

c. Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi merupakan korelasinantaransatu pengamatan dengan 

pengamatan lainnya namun masih dalam satu variabel. Uji Autokorelasi 

dapatndilakukanndengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Rumus yang 

digunakan dalam uji Durbin Watson adalah sebagai berikut (Rosadi, 75:2012): 

d = 
∑ (𝑢𝑖−𝑢𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑢�̂�
2𝑛

𝑡=1

 

Dalam uji Durbin Watson terdapat dua titik kritis yang digunakan yaitu Upper 

critical value (𝑑𝑈) dan Lower critical value (𝑑𝐿).  Kriteria deteksi autokorelasi 

dengan statistik uji Durbin-Watson yaitu: 

a. Jika d < 𝑑𝐿 atau d > 4-𝑑𝐿 maka Ho ditolak 
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b. Jika 𝑑𝑈 < d < 4-𝑑𝑈 maka gagal tolak Ho 

c. Jika 𝑑𝐿 < d < 𝑑𝑈 atau 4-𝑑𝑈 < d < 4-𝑑𝐿 maka uji Durbin watson tidak 

menghasilkan hasil yang akurat (inconclusive). 

 

       Tolak Ho       inconclusive    Gagal Tolak Ho   Inconclusive    Tolak Ho 

        Korelasi                                                                                       Korelasi  

         Positif                                                                                         Negatif 

    0                   𝑑𝐿                    𝑑𝑈            2         4-𝑑𝑈               4-𝑑𝐿                  4 

Gambar 3.1 Skema Kriteria Uji Durbin – Watson 

d. UjinMultikolinearitas 

 Multikolinearitas adalah kondisi dimana terjadi hubungan 

korelasi antara variabel bebas. Kemungkinan adanya multikolinearitas apabila 

nila adjusted 𝑅2 mobel uji antar variabel bebas lebih tinggi daripada nilai 𝑅2 

model uji variabel terikat terhadap variabel bebas. Deteksi multikolinearitas 

dapat dilihat dengan cara menghitung koefisien VIF (Varians Inflator Factors) 

dengan cara (Rosadi, 2012):  

𝑉𝐼𝐹 =  
1

1−𝑅2 . 

Dimana: 

VIF : Varians Inflator Factors 

𝑅2 : Nilai R-squared yang diperoleh dari hasil antar variabel bebas 

Pengitungan VIF ini dilakukan pada setiap variabel bebas, apabila nilai VIF > 

10 maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. 

2. Uji Statistik 

a. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t - Statistik) 
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 Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

terikat terhadap variabel bebas. Untuk mencari nilai t-hitung dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut (Setiawan & Endah, 2010) : 

𝑡 =  
�̂� − 𝛽

𝑆𝑒(𝛽)
 

Dimana: 

�̂� = Perkiraan regresi hasil observasi 

β = Parameter yang dinyatakan dalam Ho 

Se = Standar deviasi observasi 

Apabila t-statistik > t-tabel maka keputusan menerima Ha dengan tingkat 

kepercayaan 95% atau α = 5% dengan hipotesis sebagai berikut : 

1. Hipotesis variabel modal terhadap pertumbuhan ekonomi 

Ho : 𝛽0 = 𝛽1= 0  : tidak ada pengaruh secara parsial variabel modal terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi. 

Ha : 𝛽0 ≠ 𝛽1≠ 0: ada pengaruh secara parsial variabel modal terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Hipotesis variabel tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 

Ho : 𝛽0 = 𝛽2= 0: tidak ada pengaruh secara parsial variabel tenaga kerja terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi. 

Ha : 𝛽0 ≠ 𝛽2≠ 0: ada pengaruh secara parsial variabel tenaga kerja terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi. 

3. Hipotesis variabel TFP terhadap pertumbuhan ekonomi 
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Ho : 𝛽0 = 𝛽3= 0: tidak ada pengaruh secara parsial variabel TFP terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi. 

Ha : 𝛽0 ≠ 𝛽3≠ 0: ada pengaruh secara parsial variabel TFP terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Uji Serentakn/nSimultann(UjinF) 

 Uji F digunakan untuk menguji dan menunjukkan bahwa variabel bebas 

yang ada dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Untuk menghitung nilai F-hitung dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut (Setiawan & Endah, 2010) : 

F-hitung = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Dimana :  

𝑅2 = koefisien determinan 

n = jumlah observasi 

k = jumlah variabel 

Jika F-hitung > F-tabel maka keputusan Ho ditolak dan menerima Ha dengan 

arti bahwa variabel bebas yaitu modal dan tenaga kerja  berpengaruh terhadap 

variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi secara simultan dengan tingkat 

kepercayaan 95%,  hipotesis sebagai berikut: 

Ho : 𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3= 0 dengan arti bahwa variabel bebas yang meliputi modal, 

tenaga kerja dan TFP tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Ha :  𝛽0 ≠ 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3≠ 0 dengan arti bahwa variabel bebas yang meliputi 

modal, tenaga kerja dan TFP berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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c. KoefisiennDeterminan

Koefisien determinan (𝑅2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan variabel bebas menerangkan variabel terikat. Koefisien determinan 

(𝑅2) juga digunakan untuk menguji goodnes-fit dalam model regresi yang dapat

dilihat dari nilai R-squared. Apabila nilaindeterminan mendekati angka 0 maka 

kemampuan semua variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat terbatas 

dan lebih dijelaskan oleh variabel erorr dan apabila nilai R-squared mendekati 

angka 1 maka kemampuan semua variabel bebas hampir memberikan informasi 

dalam menerangkan variabel terikat. Rumus untuk uji koefisien determinan 

adalah sebagai berikut (Setiawan & Endah, 2010) : 

𝑅2 =
𝛽1𝑦1𝑥1 + 𝛽2𝑦2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑦𝑘𝑥1𝑘

𝛽𝑦12


