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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada  kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

yaitu terdapat 24 Kabupaten/Kota. Dimana Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 

wilayah administrative, peneliti mengambil wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan 

pemetaan yang terlihat pada peta Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang 

menggunakan data numeric. Serta deskriptif untuk mendeskripsikan hasil analisis 

data yang telah diuji. Sehingga hasil analisisnya dapat dideskripsikan lebih pada 

deskriptif agar lebih mudah dipahami. 

C. Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang 

diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data PDRB, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Data diperoleh 

dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). 
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D. Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang digunakan penelitian ini diperoleh dari teknik dokuimentasi. 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-

bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari lembaga – lembaga terkait. Pustaka 

lain yang digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal – jurnal yang berhubungan 

dengan masalah dari penelitian. 

E. Definisi Operasional 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. 

 

1. Variabel Dependen 

 

 Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah 

pengamatan (Kuncoro, 2003). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tingkat kemiskinan (Y). Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau 

sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi standar kebutuhan hidupnya. 

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam menggambarkan tingkat 

menggunakan Head Count Index (HCI) yaitu 
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 Jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis 

kemiskinan. Persentase penduduk miskin ini akan digunakan sebagai variabel terikat 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel kemiskinan diwakili dengan 

tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017. 

 

2. Variabel Independen 

 

 Variabel independen identik dengan variabel bebas, penjelas atau yang biasa 

dianggap penyebab atau menyebabkan variabel dependen (Kuncoro, 2003). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

 Pertumbuhan Ekonomi (X1) merupakan peningkatan output rill suatu 

perekonomian yang diukur dengan perubahan PDRB rill. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah laju PDRB atas dasar harga konstan  di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2011-2017. 

b) Ketimpangan Pembangunan (X2) 

 Ketimpangan pembangunan merupakan aspek yang umum terjadi dalam 

kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh 

adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi 
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yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan 

suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

 Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan 

laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Berikut ini adalah 

rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2007): 

 

  
             

     
x 100% 

Keterangan: 

G= Laju pertumbuhan ekonomi 

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun 

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya 

 

2. Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson)  

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan 

indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks 

ketimpangan Williamson.  
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√               

 
 

Keterangan :  

Yi = PDRB per kapita daerah i  

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah  

fi = Jumlah penduduk daerah i  

N = Jumlah penduduk seluruh daerah  

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati 

nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila 

mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang. 

 

3. Regresi linier berganda 

Penelitian ini bertujuan untuk mengistimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

ketimpangan pembangunan terhadap tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data time series dan data 

cross section sebanyak 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi 

persamaan model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut : 

KMSit = β0 +β1PEKit+β2KP it +µit 

Keterangan : 

KMS =Tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota koridor tengan Provinsi       
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 Sulawesi Selatan 

PEK  =Pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota koridor tengan Provinsi  

 Sulawesi Selatan 

KP    =Ketimpangan pembangunan tiap kabupaten/kota koridor tengan Provinsi 

 Sulawesi  Selatan. 

β0 = intersep 

β1- β5 = koefisien regresi variabel independen 

µit = Error Term 

i = cross-section 

t = time series 

4. Uji Spesifikasi Model  

 Sebelum melakukan regresi langkah yang dilakukan adalah melakukan 

pengujian estimasi model untuk memperoleh estimasi model yang paling tepat 

digunakan. Untuk melakukan model mana yang akan dipakai maka dilakukan 

pengujian diantaranya: 

a. Uji Chow 

 Uji spesifikasi model ini bertujuan untuk menentukan model yang sebaiknya 

dipakai yang terdapat dua pilihan model yaitu model Fixed Effect atau Common 

Effect. 

Ho : Common Effect 
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Ha : Fixed Effect 

 HPada saat model yang terpilih adalah Fixed Effect maka diperlukan uji 

Hausman. Uji Hausman ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya 

menggunakan Fixed Effect atau Random Effect 

b. Uji Hausman 

 Pegujian ini dilakukan untuk melihat apakah model yang akan dipakai 

menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Hipotesa yang digunakan 

adalah sebagai berikut 

Ho : Random Effect 

Ha : Fixed Effect 

 Apabila nilai probabilitas lebih dari 0.05 maka model yang akan digunakan 

adalah model Random Effect. Sebaliknya apanila nilai probabilitas kurang dari 0.05 

maka model yang akan digunakan adalah model Fixed Effect. 

 

5. Uji Asumsi Klasik 

 

Menurut Gujarati (2013) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik 

terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis untuk regresi berganda yang sering 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi adalah sebuah uji yang berjuan untuk mengetahui apakah ada 

tidaknya korelasi antar variabel. Autokorelasi didefinisikan sebagai kolerasi atau 

hubungan antara anggita serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (time 

series) atau ruang (cross section). 

 

Cara mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi salah satunya adalah dengan 

uji Durbin-Watson. Keunggulan dari uji D-W dalam mendeteksi masalah autokorelasi 

adalah karena uji ini didasarkan pada residual yang ditaksir. 

1TABEL 3.1 Kriteria Uji Durbin – Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Kriteria 

Ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada 

keputusan 
dl <d <du 

Ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d <4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tidak ada 

keputusan 

4-du < d < 

4dl 

Tidak ada autokorelasi Jangan tolak 
du < d < 4-

du 
 

3. Uji Multikolinearitas 

 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Gujarati 

(2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat 
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disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, 

koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearita. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas. Jika varian dari residual berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas. Uji Park pada prinsipnya meregres residual yang dikuadratkan 

dengan variabel bebas pada model. . Jika nilai probability lebih kecil 0.05 maka 

terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai probability lebih besar dari 0.05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

6. Uji Statistik 

Pengujian Statistik bertujuan untuk mengukur hasil estimasi pada suatu 

model guna menjelaskan hasil tersebut. Adapun yang termasuk dalam pengujian 

statitistik yaitu koefisien determinasi (R2), Uji Statistik t, serta Uji F. 

a) Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) merupakan alat ukur untuk menilai seberapa jauh 

kemampuan model dalam menenrangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). 
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Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol sampai satu. Nilai (R2) yang kecil 

mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Sedangkan Nilai (R2) yang mendekati satu 

mengartikan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen. Dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Adjusted (R2), dikarenakan nilai Adjusted (R2) 

telah disesuaikan dengan banyaknya df (degree of freedom). Sehingga lebih tepat 

dan sesuai dengan model penelitian ini, mengingat penggunaan data panel yang 

mengakibatkan df menjadi besar. 

b) Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

 Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini guna menguji pengaruh tiap variable 

independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai t statistik dengan nilai t tabel dengan penggunaan (α = 5 

persen). Sehingga dapat ditulis sebagai berikut: 

 H0 : α1 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik variabel 

pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat kemiskinan. 

H0 : α1 > 0, terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara statistic 

variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat kemiskinan.  
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 H0 : α2 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel ketimpangan

pembangunan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

 H0 : α2 > 0, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistic

variabel ketipangan pembangunan terhadap variabel tingkat

kemiskinan.

c) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

secara besama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 1997). 

Dalam penelitian ini guna memastikan apakah variabel independen (pertumbuhan 

ekonomi, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, tingkat kesakitan, serta kredit 

modal) mampu menaksir variabel dependen (tingkat kemiskinan), maka dilakukan 

dengan cara membandingkan F statistik dengan F tabel dengan penggunaan (α = 5 

persen). Sehingga dapat ditulis sebagai berikut : 

 Apabila F statistik > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara

statistik terhadap variabel dependen.

 Apabila F statistik < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya

variable independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen.


