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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

 Dalam penulisan penelitian ini penulis memilih Bakorwil IV Provinsi 

Jawa Timur yang berada di pulau Madura yakni Kabupaten Pamekasan, 

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep 

sebagai objek penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan 

pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Bakorwil IV Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2002 – 2015.  

B. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu mengamati 

subjek penelitian yang dipilih kemudian menjelaskan subjek penelitian 

tersebut secara umum dengan bahasan yang diteliti berupa data atau angka 

kemudian menganalisis, serta menginterpretasikan dalam bentuk uraian 

antara variable independen yang terdiri dari jumlah penduduk, dan 

pengangguran terbuka terhadap variable dependennya yaitu kemiskinan.  

C. Definisi Operasional 

 Definisi operasinal dibuat bertujuan untuk memperjelas pengertian 

tentang variable yang diteliti dan petunjuk indikator, maka dibuat definisi 

operasional dengan variable sebagai berikut : 

1. Variable Dependen (Y) 

Variable terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kemiskinan.Kemiskinan merupakan ketidakmampuan sesorang dari sisi
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 ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan 

yang diukur dari sisi pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan jiwa. 

2. Variable Independen (X) 

Variable bebas yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua variabel 

yaitu Jumlah Penduduk (X1) dan Pengangguran Terbuka (X2). 

a. Jumlah Penduduk (X1) 

Jumlah penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di 

wilayah geografis Republik Indonesia selama kurun waktu 6 bulan 

atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan 

tetapi berniat untuk menetap di wilayah geografis Republik 

Indonesia.Variable jumlah penduduk dinyatakan dalam satuan jiwa. 

b. Pengangguran Terbuka (X2) 

Pengangguran terbuka dalam penelitian ini merujuk pada orang yang 

sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang 

mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat 

memperoleh pekerjaan yang diinginkan.Variable pengangguran 

terbuka juga dinyatakan dalam satuan jiwa. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Data Sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang telah diolah oleh 

lembaga atau instansi yang terkait dalam penelitian.Data yang diperoleh 
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yaitu data kauntitatif atau data yang diukur dalam bentuk skala atau 

angka. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari instansi pemerintahan 

yang telah dipublikasikan kepada masyarakat seperti Badan Pusat 

Statistik yang telah diakui oleh pemerintah yang mempunyai legalitas 

dalam mempublikasikan data statistic di Indonesia serta referensi lain 

yang memberikan informasi. Data – data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Data Kemisikinan, Data Jumlah Penduduk dan 

Data Pengangguran Terbuka. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penlitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan 

dengan cara mencatat, mempelajari serta mengolah data yang 

dipublikasikan oleh lembaga atau instansi pemerintah. 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian ini menggunakan alat pengolahan dan analisa data menggunakan 

program Eviews9. 

1. Analisi regresi data panel 

 Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data 

panel untuk menggabungkan data cross section dan data time series. 

Penggabungan kedua data tersebut, antara data cross secton dengan data 
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time series diharapkan data panel akan menjadi lebih informative, 

bervariasi, mengurangi kolienaritas, memperbanyak derajat bebas dan 

lebih efisien. Adapun persamaan regresi data panel yang digunakakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

𝐾𝑒𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛𝑎𝑛𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1𝐽𝑃1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑇2𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡……….. 3.1 

 

Dimana : 

𝑖 = sampel Kab/Kota 

𝑡 = tahun (2002 – 2015) 

𝑎𝑖 = Konstanta 

𝛽 = Koefisien regresi 

𝜀  = Standart Error 

𝐽𝑃 = Jumlah Penduduk 

𝑃𝑇 = Pengangguran Terbuka 

Pada analisis regresi data panel digunakan tiga model estimasi sebagai 

berikut : 

a. Model Common Effect (CE) 

 Model common effect/pooled merupakan model yang paling 

sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar 

individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua 

keheterogenan sudah dijelaskan oleh variable independen. Estimasi 

parameter model common effect menggunakan metode OLS. Model 

yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah : 
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𝑌𝑖𝑡 = ɑ + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑒𝑖𝑡………….…………………………..3.2 

b. Model Fixed Effect (FE) 

 Model fixed effect diasumsikan bahwa adanya keheterogenan 

antar individu yang tidak terobservasi atau bisa juga diasumsikan 

bahwa koefisien slope konstan tetapi intersep untuk setiap X berbeda. 

Bentuk umum model fixed effect menggunakan metode Least Square 

Dummy Variabel, yaitu dengan menambahkan variable dummy yang 

bersesuaian untuk masing – masing nilai variable independen.  

𝑌𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡+∑ 𝛽𝑘
𝑝
𝑖=1 𝑋𝑘,𝑖𝑡+ 𝑒𝑖𝑡……………………………….3.3 

c. Model Random Effect (RE) 

 Model random effect digunakan untuk mengatasi permasalahan 

yang ditmbulkan oleh model fixed effect dengan peubah semu (dummy) 

pada data panel yang menimbulkan permasalahan hilangnya derajad 

bebas dari model. Estimasi parameter model random effect 

menggunakan metode Genalized Least Square , 

𝑌𝑖𝑡 = ∑ 𝛽𝑘
𝑝
𝑖=1 𝑋𝑘,𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡……………………………3.4 

2. Model Regresi Panel 

Berdasarkan tiga model data panel yang telah dijelaskan diatas, setelah 

melakukan estimasi pada masing – masing model, selanjutnya 

dilakukan pemilihan model yang sesuai pada regresai panel, yakni 

sebagai berikut : 
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a. Uji Chow 

 Pada penelitian uji chow digunakan untuk menentukan model 

yang sesuai antara model commond effect (CE) dengan model fixxe 

effect (FE). Model unristected, sedangkan model FE merupakan 

model restricted.Pengambilan keputusan dilakukan jika hipotesis 

yang diuji sebagai berikut : 

1) Jika 𝐻0 diterima maka model CE lebih sesuai 

2) Jika 𝐻1diterima maka model FE lebih sesuai  

Dengan kriteria : 

𝐻0ditolak jika probability Chi-Square <α (0,05) 

b. Uji LM (Lagrange Multiplier) 

 Pengujian uji LM digunakan untuk menentukan model yang 

lebih sesuai antara model commond effect (CE) dan model random 

effect (RE).pengambilan keputusan dilakukan jika hipotesis yang 

diuji sebagai berikut : 

1) Jika H0 : 𝜎𝛽0
2  = 0 maka model CE lebih sesuai 

2) ika H1: 𝜎𝛽0
2   ≠ 0 maka model RE lebih sesuai 

Kriteria: 

H0 ditolak jika probability < 𝛼(0,05) 

c. Uji Hausman 

 Pada penelitian ini uji hausman digunakan untuk menguji 

perbedaan model fixed effect (FE) dan model random effect (RE). 
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pengambilan keputusan dilakukan jika hipotesis yang diuji sebagai 

berikut : 

1) Jika 𝐻0 siterima maka model RE lebih sesuai 

2) Jika 𝐻1 diterima maka model FE lebih sesuai 

Dengan Kriteria : 

𝐻0ditolak jika probability < α (0,05) 

 Dari ketiga pengujian diatas, apabila hasil uji Chow 

menunjukkan 𝐻0 diterima, maka model yang digunakan adalah 

commond effect (CE) dan tidak diperlukan pengujian menggunakan 

uji Hausman. Sedangkan jika 𝐻0 ditolak, maka model yang 

diguanakan adalah fixed effect (FE) dan selanjutnya dilakukan uji 

Hausman. Kemudian jika 𝐻0ditolak pada uji chow dan uji Hausman 

maka tidak perlu dilakukan Uji LM. 

3. Uji Signifikansi 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan pengujian uji 

signifikansi atau disebut juga dengan uji hipotesis. Pada uji signifikansi 

ini, terdapat dua macam pengujian hipotesis sebagai berikut: 

a. Uji t 

 Uji t dilakukan untuk menguji signifikan variable independen 

terhadap variable dependen secaara individual, hal ini dilakukan 

dengan membandingkan probabilitas variable dengan α = 0,05. Jika 

probabilitas lebih besar dari α = 0,05, maka variable dikatakan tidak 

signifikan dan jika probabilitas lebih kecil maka variable dikatan 
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signifikan, atau juga dengan membandingkan t-hitung dengan t-

tabel. Jika t-hitung < t-tabrl maka H0 diterima dan H1 ditolak, jika t-

hitng > t-tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak 

b. Uji Serentak (Uji F)

Pada penelitian ini uji F digunakan untuk menguji hipotesis dan 

mengetahui adanya pengaruh secara serentak antara seluruh variable 

independen dan variable dependen. 

Dengan kriteria yang diuji yaitu : 

1) Jika probability (F-Statistic)< 0.05 maka seluruh variable X

berpengaruh secara signifikan terhadap variable Y 

2) Jika probability (F-Statistic)< 0.05 maka seluruh variable X tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variable Y. 

c. Koefisien Determinasi

Menguji tingkat keterkaitan antar variable dependen dan 

independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien 

determinasi (R-squared).Nilai koefisen determinasi antara nol dan 

satu, nilai r-square yang kecil berarti kemampuan variable 

independen dalam menjelaskan keterkaitannya dengan variable 

dependen kecil, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variable 

independen mampu menjelaskan variasi variable dependen dalam 

model. 




