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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yang digunakan adalah data yang dicatat secara sistematis yang 

berbentuk data runtut waktu (time series data). Dalam penelitiaan ini digunakan 

data tahun 2011 – 2015  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank 

Indonesia (BI), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan 

majalah, ataupun publikasi lainnya. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik (BPS), Bank 

Indonesia (BI), yang menyediakan data yang lengkap dan akurat atas data 

pendapatan perkapita, ketersediaan tenaga kerja, suku bunga. 

C.  Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunaakan empat variabel bebas (independent 

variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas pada 

penelitian adalah Tenaga Kerja (𝑋1) dan Infrastruktur (𝑋2), Pendapatan 

Perkapita (𝑋3), dan Suku Bunga(𝑋4)Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah Nilai Investasi (Y). 

D. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

dan terikat. 
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1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi, yang 

menimbulkan sebab berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, Infrastruktur, 

Pendapatan Perkapita, dan Suku Bunga. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena 

ada variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Investasi Industri 

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap 

indikator yang membentuknya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode dokumentasi dengan menggunakan data time serries tahunan. Data 

diperoleh dari sumber sekunder yang berupa pengumpulan data dari 

dokumen. Dokumen didapatkan dari data yang telah dikeluarkan oleh Badan 

Pusat Statistik dan Bank Indonesia. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

yang dikemukakan dalam suatu penelitian dan untuk memperhitungkan 

besarnya efek suatu perubahan dari kejadian terhadap kejadian lainnya. 

Teknik analisa data merupakan teknik menyederhanakan data dalam bentuk 
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– bentuk yang mudah di baca, dipahami dan diinterpretasikan. Hal itu 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran – gambaran yang jelas menganai 

kejadian yang diteliti karena analisa tersebut berguna dalam pemecahan 

masalah. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah: 

a. Analisis Pooled Least Square (Common Effect) 

Model common – effect (CE) adalah model paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak 

terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan telah dijelaskan 

oleh variabel independen. Estimasi parameter model common – effect 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Model common – 

effect (pooling) yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah: 

𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝑋𝑡𝑖𝛽1 +  𝑒𝑡𝑖 

Dimana : 

𝑌𝑡𝑖 merupakan observasi dari unit ke i dan diamati pada periode ke t.   

(dependen) 

𝑋𝑡𝑖 merupakan variabel independen yang diamati dari unit i pada 

periode t. Dan diasumsikan  𝑋𝑡𝑖 memuat konstanta. 

𝑒𝑡𝑖 merupakan komponen eror yang diasumsikan memiliki harga 

mean 0 dan variansi homogen dalam waktu serta independen dengan 𝑋𝑡𝑖 

 

 

b. Pendekatan Effect Tetap (Fixed Efeect) 
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Pengertian model fixed effect adalah model dengan intercept 

berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek 

tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan 

bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama 

antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya 

digunakan variabel dummy (Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut 

dengan model Least Square Dummy Variables (LSDV). Berdasarkan 

Gujarati (2012) persamaan model ini adalah sebagai berikut : 

𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝑋𝑡𝑖𝛽1 +  𝑒𝑡𝑖 

Dimana variabel dummy d1t untuk subjek pertama dan 0 jika bukan, 

d2t untuk subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya. Jika dalam sebuah 

penelitian menggunakan 10 cross section, maka jumlah variabel dummy 

yang digunakan sebanyak 9 variabel untuk menghindari perangkap variabel 

dummy, yaitu kondisi dimana terjadi kolinearitas sempurna (Gujarati, 

2012). Intercept b0 adalah nilai intercept subjek kesatu dan koefisien b6 , b7 

, b8 menandakan besar perbedaan antara intercept subjek lain 

terhadapsubjek kesatu. 

c. Pendekatan Efek Random (Random Effect) 

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan 

antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk 

residual (Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel 

residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut 

Widarjono (2009) model random effect digunakan untuk mengatasi 
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kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Metode 

analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi 

persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah 

variabel penelitian. Persamaan model random effect menurut Gujarati 

(2012) adalah sebagai berikut : 

Dimana wit terdiri dari dua komponen yaitu ei (residual cross 

section) dan m (residual gabungan time series dan cross section). Model ini 

disebut juga Error Components Model (ECM) karena residual terdiri atas 2 

komponen.  

1. Pengujian Chow 

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model Fixed 

Effet atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi 

data panel.  Hipotesis dalam uji chow adalah: 

H0 : Common Effect Model atau pooled OLS 

H1 : Fixed Effect Model  

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan 

perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F 

hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang 

paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika 

F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang 

digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009).  

 

2. Uji Hausmann 
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Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect 

dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model 

regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman test menggunakan program 

yang serupa dengan Chow test yaitu program Eviews. . Hipotesis yang 

dibentuk dalam Hausman test adalah sebagai berikut : 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. Sebaliknya, H0 diterima jika 

P-value lebih besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan sebesar 5%. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) adalah pengukuran kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Digunakan untuk 

mengetahui sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

bersama-sama. Koefisien determinasi dinyatakan dengan notasi 𝑅2yng 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variasi nilai Y yang 

ditentukan oleh nilai X. 𝑅2 terletak antara 0 dan 1, kecocokan model 

dikatakan “ lebih baik” apabila nilai nya semakin dekat dengan 1. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji Simultan atau uji F digunakan untuk mengujji adanya 

pengaruh varibel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: 
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1) H0 : b1 = b2 = 0, artinya secara bersama-sama ketersediaan 

tenaga kerja, infrastruktur, pendapatan perkapita, dan suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap investasi industri di Jawa Timur. 

2) H0 : b1 ≠ b2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ketersediaan 

tenaga kerja, infrastruktur, pendapatan perkapita, dan suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap investasi industri di Jawa Timur. 

Kriteria pengujian :  

a) Jika probabilitas f hitung < α (α=0,05) maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya bahwa seluruh variabel bebas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Jika probabilitas f hitung > α (α=0,05) maka H0 diterima  dan H1 

ditolak, artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t ini berfungsi untuk menguji adanya pengaruh secara parsial 

atau individual antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan rumusan hipotesa: 

1) H0 : b1 = 0, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

2) H0 : b1 ≠ 0, artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

.Kriteria pengujian : 
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1. Jika probabilitas t hitung < α (α=0,05) maka H0 ditolak dan

H1 diterima, artinya bahwa seluruh variabeel bebas

mempunyai pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

2. Jika probabilitas t hitung > α (α=0,05) maka H0 diterima dan

H1 ditolak, artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak

mempunyai pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.


