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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitiannyanggdilakukannadalah di Kawasan Gerbang 

kertasusila (Gresik,Bangkalan,Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan) di jawatimur tahun 2012-

2016. Dari wilayah yang tercakup 6 dalam kawasan Gerbangkertosusila, 4 

Kabupaten di dalamnya (Gresik,Surabaya,Mojokerto dan Sidoarjo) kegiatan 

ekonominya berkonsentrasi pada sektor industri ,sedangkan 2 kabupaten 

lainnya (Bangkalan dan Lamongan) kegiatan ekonominya berkonsentrasi 

pada sektor pertanian. Dengannadanya sektorrprimer dan sektor sekunder 

tentunyaaakan membutuhkannpenyerapan tenagaakerja yang semakin 

banyak. Data yang diperoleh merupakan dari BPS masing-masing 

Kabupaten/Kota. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian yanggdigunakannadalah penelitian Ex post facto. Penelitian 

Ex post facto adalah modellpenelitian tentanggvariabel yang 

kejadiannyaasudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan (Arikunto, 2010). 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan kedudukan 

variabelnya) penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitiannini menggunakannpendekatannkuantitatif 

dannanalisis data panel. Data yang digunakan adalahddata panel 6 

Kabupaten/kota  di kawasan Gerbang kertasusila jawa timur tahun 2012-

2016. Pengamatanndan pengambilanndata secara panellini bermanfaat 

dalammmenganalisissdinamika perubahanppenyerapan tenaga kerja dan 

faktor-faktor yanggberkaitan erattdengan penyerapanntenaga kerja di enam 

kabupaten/kota di Gerbangkertasusila jawa timur dari waktu ke waktu.  
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

a. Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 

Rahardjo(1984), mendefinisikan Penyerapan tenaga kerja sebagai 

jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu 

tertentu. Sedangkan menurut Kuncoro(2002) Penyerapan tenaga 

kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang 

tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk 

bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. 

Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan 

akan tenaga kerja. oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dapat 

dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Satuan yang digunakan 

Jiwa/tahun. Data penyerapan tenaga kerja diperoleh BPS Jawa 

timur khususnya di kawasan Gerbangkertasusila tahun 2012-2016. 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

a. Upah Minimum Kota/Kabupaten (X1) 

Upah Minimum Kota/Kabupaten merupakan upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa 

Timur khususnya di kawasan Gerbangkertasusila tahun 2012-2016. 

Satuan yang digunakan adalah Rupiah/tahun.  Data upah 

minimummKabupaten/kota diperolehhdari publikasi online 

Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2012-2016.  

 

b. Produk Domestik Regional Bruto (X2) 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai 

tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa sektor 

di masing-masing kabupaten/kota di jawa timur khususnya daerah 

Gerbang Kertasusila dalam jangka waktu satu tahun. PDRB dalam 

penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan. 
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Satuan yang digunakan adalah Milyar Rupiah/tahun. PDRB atas 

dasar harga konstan diperoleh dari publikasi online BPS tahun 

2012-2016. 

 

c. Investasi (X3) 

Investasi yang digunakan adalah Pembentukan Modal 

Tetap Bruto. Satuan yang digunakan adalah Milyar rupiah/tahun. 

Data investasi diperoleh dari publikasi BPS Dalam Angka setiap 

Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertasusila jawa timur tahun 

2012-2016. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Dataayang digunakanndalam penelitiannini adalahhdata sekunder 

yang diambil dariiPublikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data 

sekunderradalah data yang diperolehhsecara tidakklangsung, dalam hal 

iniiadalah melaluisstudi kepustakaan dengannmencari dannmengumpulkan 

data-dataasekunder yang bersumberrdari buku-buku , surat kabar, data 

internet dan referensi lainnya yang tingkat validitasnya terhadap 

permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Jenis data yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (pooling data), data panel 

merupakan gabungan data time series dan cross section, yang bersumber dari 

publikasi – publikasi resmi, Publikasi Online Peraturan Gubernur Jawa Timur 

2012-2016 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota di wilayah 

Gerbangkertasusila di kabupaten/kota Gerbangkertasusila.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulanndata yanggdilakukan olehhpenelitian iniiadalah 

studi dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakannteknik 

pengumpulanndata dari berbagai sumber yanggsifatnya tertulis. Dalam 

penelitian ini menggunakanndokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 

Statistik seperti Kabupaten Gresik dalam angka, Kabupaten Bangkalan dalam 



42 

 

 

angka,kabupaten  Mojokerto dalam angka, Kota Surabaya dalam 

angka,Kabupaten Sidoarjo dalam angka, Lamongan dalam angka, publikasi 

online . Dengan dokumen tersebut nantinya akan di dapatkan data mengenai 

upah minimum Kabupaten/kota, PDRB dan Investasi di kabupaten/kota di 

jawatimur khususnya di kawasan Gerbang kertasusila dalam kurun waktu 

2012 sampai 2016. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalahhestimasi data 

panel. Data panel yaituumodel ekonometri yanggmenyatukannantara deret 

waktu(time series) dan data kerattlintang (cross section), sehingga dalam data 

panel jumlah observasi merupakan hasil kali observasi deret waktu (T>1) 

dengannobservasi kerat lintang (N>1). Dalam melakukannanalisissdataapanel 

dapattdibedakannmenjadi dua yaitu balance panel data,unbalance panel data. 

Balance panel data terjadi jikaapanjangnya waktuuuntuk setiap unit cross 

section sama. Sedangkan unbalance panelddata terjadi jika panjangnyaawaktu 

tidak samaaunuk setiappunit cross section. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (upah minimum 

Kabupaten/Kota, PDRB dan investasi) terhadap variabel terikat (penyerapan 

tenaga kerja). Kabupaten/kota di wilayah Gerbangertasusila di jawatimur , 

peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda panel data. 

Perumusan model penelitian ini merujuk pada penelitian (Dimas & Woyanti, 

2009) yang menganalisisstentang faktor-faktor penyerapanntenaga kerja 

diiJakarta dan tinjauan teori. Berikut model persamaan estimasi dalam 

penelitian ini: 

Log Y = β0 + β1 log X1 + β2 logX2 + β3 log X3 + e 

Keterangan :  

Y = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa) 

β0  = Konstanta 

β1, β2 , β3  = Koefisien Regresi 

X1  = Upah Minimum Kota/Kabupaten (Rupiah) 
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X2  = Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) 

X3  = Investasi (Milyar Rupiah) 

e  = error term 

 

Guna mencapai tujuan penelitian, analisa dataadalam penelitian ini 

akan dilakukannmelalui model ekonometrikaadengan bantuannprogram 

Eviews 8, adapun tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut:  

 

1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskriptifkan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 

2012, hal. 29). 

 

2. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel  

a) Metode Estimasi Data Panel  

1) Metode Pooled Least Square  

Pendekatanpalinggsederhanaadalampengolahandata

panel adalahmmetode kuadrattterkecil biasaayang 

diterapkanndalam data berbentuk  pool. Metode ini 

mengabaikannadanya perbedaanndimensi individu 

maupunnwaktu (intersep dan slope dianggap 

sama/konstan). 

2) Fixed Effect  

Metode pendekatan efekktetap (fixed effect model) 

merupakan model yanggmengasumsikan koefisien slope 

konstanntetapi intercept bervariasi antar individu. 

3) Random Effect  

Dalam model efek acak (random effect model), 

parameter-parameter yang berbedaaantar daerah maupun 



44 

 

 

antar waktu dimasukkannke dalam error. Setiap 

individuumemiliki keragaman konstantaadan berlaku 

bagippengamatan di dalammindividu tersebut. 

 

b) Pemilihan Metode  

1) Uji Chow  

Pengujian yang dilakukannuntuk memilih 

apakahhmodel akan dianalisis menggunakan common 

effect atau fixed effect dapat dilakukan dengan Uji Chow. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Ho : Common Effect  

Ha : Fixed Effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (Ho) adalah apabila 

nilai probabilitas F < alpha (0,05).  

 

2) Uji Hausman  

Pengujian untuk memilih apakah model akan 

dianalisis menggunakan random effect atau fixed effect 

dapattdilakukan dengan uji hausman. Hipotesis yang 

digunakan dalam hausman test adalah sebagai berikut :  

 

Ho: Random Effect  

Ha: Fixed effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (Ha) adalah apabila 

nilai probabilitas F < alpha (0,05).  

 

3) Uji Langrange Multiple (LM)  

Pengujian untuk memilih apakah model akan 

dianalisis menggunakan metode random effect atau 

common effect. Uji Langrange Multiple (LM) didasarkan 

pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) 
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sebesar jumlah variabel independen. Pengambilan 

keputusannya adalah jika nilai LM hitung > nilai kritis Chi-

Squares maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan          

hipotesis : 

Ho : Common Effect  

Ha : Random Effect  

Jika LM statistik lebih besar dari chi-square table maka Ho 

ditolak sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah 

random effect. 

3.  Pengujian Hipotesis  

Dalam pengujian hipotesis, akan dilakukan beberapa uji antara lain 

uji koefisien regresi secara individual (uji-t), uji koefisien regresi secara 

keseluruhan (uji-F), uji koefisien determinasi (R²). 

a) Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Individual)  

Koefisien regresi digunakannuntuk mengetahuiipengaruh 

variabel independennsecara parsial terhadappvariabel dependen. 

Uji t dapattdilakukan dengan membandingkan nilai probability 

dengan taraffsignifikansinya. Apabila nilai Prob. < α maka 

koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhivvariabel 

terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadapphasil regresi 

dilakukanndengan menggunakannuji t pada derajat keyakinan 95% 

atau α = 5% dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika nilai probability t-statistik < 0,05 maka H0 ditolak  

Jika nilai probability t-statistik > 0,05 maka Ha ditolak  

t = 
 ̂  

   
 

Dimana : 

t = t hitung 

 ̂ = Perkiraan regresi hasil observasi 

β = Parameter yang dinyatakan dalam H0 

S = Standar deviasi observasi 
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b) Uji F (Koefisien Regresi Secara Keseluruhan)  

Uji F (Uji simultan) digunakannuntuk menunjukkan apakah 

keseluruhannvariabel bebas berpengaruhhterhadap variabellterikat. 

Uji F disebut juga uji kelayakannmodel yang digunakannuntuk 

mengidentifikasi model regresi yanggdiestimasi layak atau tidak. 

Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak 

digunakannuntuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel 

independennterhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan 

dengan melihat Prob (F-statistic). Apabila nilai Prob (F-statistic) < 

0,05 (α = 0,05) maka koefisiennregresi secara keseluruhan 

signifikan mempengaruhivvariabel terikat dan sebaliknya. 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

dengan menggunakan Level of Significance 5 persen, dengan 

rumus : 

 F = 
        

            
 

 

  Dimana : 

  F : F hitung dibanding F tabel 

  k : Banyaknya variabel (bebas dan terikat) 

R
2
 : Koefisien determinasi 

n : jumlah observasi 

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah : 

Ha : β1,β2,β3 ≠0 (ada pengaruh ) 
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c) Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untukkmengetahui 

seberapa jauh kemampuannmodel menjelaskanvvariabel 

terikattyang dihitung. Nilai R
2
 yang kecil/ mendekati nol, berarti 

kemampuanvvariabel-variabelbbebas dalam menjelaskan variabel 

terikat sangat terbatas atau kecil. Nilai R
2
 yang besar mendekati 1, 

berartivariabel-variabelbebasmemberikanhhampirssemua informasi 

yanggdibutuhkannuntuk memprediksivvariasi variabel terikat. 

 


