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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2010 hingga 2017. 

Pemilihan lokasi tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang 

memiliki tingkat kemiskinan sangat tinggi dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM 

yang terus meningkat. 

Objek penelitian merupakan fokus utama penelitian untuk memperoleh data 

dengan tujuan tertentu mengenai sesuatu hal yang bersifat objektif (Sugiyono : 

2003). Objek penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Korupsi terhadap Kemiskinan.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif. Metode 

diskriptif kuantitatif adalah metode analisa pada suatu objek penelitian yang 

dilakukan untuk menekankan analisisnya dengan menggunakan data yang telah 

dikumpulkan dalam bentuk numerik yang diolah dengan metode statistika tertentu 

dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian (Sugiyono, 2014) 

C. Populasi  

Menurut Sugiyono (2013:115) populasi merupakan wilayah keseluruhan atau 

luas bersifat umum, terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik 

yang telah ditentukan oleh peneliti dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia.
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian merupakan hal yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi operasional 

variabel merupakan pengertian dan maksut dari jenis variabel-variabel yang akan 

diteliti, yang bertujuan menjelaskan arti dari variabel yang digunakan untuk 

indikator penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu 

variabel. terikat (dependent variable) yang. disimbolkan (Y) dan variabel .bebas 

(independent variable) yang disimbolkan (X). Adapun variabel-variabel yang 

terkait. dalam penelitian. ini adalah .sebagai. berikut: 

1. Variabel Dependent (Y) 

Variabel dependent atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat oleh variabel independen. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel dependent adalah kemiskinan (Y). Kemiskinan 

merupakan ketidakmampuan ekonomi seseorang atau kelompok yang diukur 

dari sisi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa 

makanan atau bukan makanan. 

Badan Pusat Statistika (BPS) mendefinisikan penduduk miskin adalah 

penduduk yang rata-rata pendapatannya dibawah garis kemiskinan. Untuk 

mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Pada penelitian ini indikator kemiskinan dapat  diketahui dengan tingkat 

kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia selama periode 2010-2017 (dalam 
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persen). Sumber data  diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 

2. Variabel Independent (X) 

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependent. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, 

IPM, dan Korupsi. 

a. Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Badan Pusat Statistika mendefinisikan pertumbuhan ekonomi 

merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pada 

penelitian ini pertumbuhan ekonomi di ukur dengan indikator Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat  diketahui dengan besarnya 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 

(ADHK 2010) menurut Provinsi di Indonesia selama periode 2009-2017 

(dalam satuan rupiah). PDRB merupakan kesulurahan nilai barang atau 

jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah dalam 

waktu tertentu. Untuk sumber data diambil dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). 

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2) 

Badan Pusat Statistika mendefiniskan IPM merupakan sejauh mana 

penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan 

pendidikan dan layanan kesehatan. Pada penelitian ini IPM dapat diketahui 

dengan besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di 
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Indonesia selama periode 2010-2016 (dalam satuan persen). Data tersebut 

diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

c. Korupsi (X3) 

BPS mendefinisikan korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan 

kepercayaan dalam organisasi untuk memperoleh keuntungan secara  

ilegal. Pada penelitian ini korupsi dapat  diketahui dengan banyaknya 

jumlah tindak pidana korupsi di masing-masing Provinsi di Indonesia 

selama periode 2010-2017 (dalam kasus). Jumlah tindak pidana 

menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun 

waktu tertentu. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

Transparency Internasional (TI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 

Komisi Pemberantas Korupsi. 

E. Jenis dan Sumber Data 

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

data tersebut diambil dari data yang telah diolah oleh pihak lain dan telah 

dipublikasikan. dengan metode data panel (pooled data) yaitu gabungan dari data 

times cross section dan series (Gujarati and Porter, 2012). Data  cross section 

adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, 

sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

terhadap satu individu. Dalam penelitian ini data cross section yaitu Provinsi di 

Indonesia, sementara untuk data time serius menggunakan periode tahun 2010-

2017. 



33 
 

 
 

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data dari 

Badan Pusat Statistika (BPS), Transparency International Indonesia (TII), Komisi 

Pemberantas Korupsi, selain itu juga melakukan studi pustaka (jurnal, buku, 

artikel, internet, dan literatur lainnya). Data yang diambil adalah seluruh 

provinsidi Indonesia sebanyak 34 provinsi, sedangkan tahun yang digunakan 

adalah 2010-2017.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Studi Kepustakan 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatus kepustakaan 

kemudian ditelaah baik berupa arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

maupun tidak seperti, jurnal, artikel, laporan penelitan ilmiah sebelumnya, 

dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian yang terdapat 

di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Peneliti juga mencari data 

yang diperlukan dalam setiap variabel atau objek penelitian melalui dokumen 

internet dengan mengunduh di dalam website www.bps.go.id, www.kpk.go.id 

serta tetap memperhatikan kebenaran sumber informasinya. 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi 

berganda dengan menggunakan metode data panel. Dengan metode data panel 

(pooled data) melalui program software Microsoft Excel 2007 dan E-views 2008.  

Gujarati (2012) nalasisi regresi merupakan ketergantungan suatu variabel, 

yaitu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, yang 

bertujuan untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai rata-rata variabel 

http://www.bps.go.id/
http://www.kpk.go.id/
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dependen dari nilai tetap variabel independen. Sehingga dapat diperoleh hubungan 

antara variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Korupsi) terhadap 

variabel dependen (kemiskinan) di Jawa Timur. 

Dari penelitian ini dapat dilihat melalui rumus persamaan regresi berikut ini: 

𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛼 − 𝑏1𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 − 𝑏2𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 +  𝑏3𝐴𝐾𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

Keterangan: 

𝐾𝑀𝑖𝑡          = Kemiskinan (Jumlah/Jiwa) 

𝛼          = constanta 

b1, b2, b3     = Koefisien regresi 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡         = Jumlah PDRB provinsi i pada tahun t (dalam ribuanrupiah) 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡            = Indeks Pembangunan Manusia provinsi i pada tahun t (persentase) 

𝐴𝐾𝑖𝑡           = Angka Korupsiprovinsi i pada tahun t (jumlah korupsi) 

𝑒           = Error Term 

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel  dapat 

dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: 

a. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

1. Commone Effect (CE) / Pooled Last Square (PLS) 

Menurut Effendi & Setiawan (2014:115) secara sederhana model 

common effect diartikan sebagai pendekatan model data panel yang 

paling sederhana yakni hanya menggabungkan antara data individu 

(cross-section) data runtut waktu (time series). Pada model ini memiliki 

kemampuan dalam menjelaskan suatu individu berperilaku berbeda 

dengan individu lainnya dan juga sekaligus mengetahui bagaimana 
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perbedaan dari pola perubahan variabel antar waktu. Model ini persis 

sama dengan model regresi liniear berganda yang menggunakan 

pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil 

untuk mengestimasi model data panel. Model dari common effect adalah: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝐿𝑜𝑔𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

2. Fixed Effect Model (FE) 

Pendekatan Fixed Effect merupakan pendekatan yang muncul karena 

diantara efek individu dan peubah penjelasnya memiliki pola yang 

sifatnya tidak acak. Hal ini membuat komponen error dari efek individu 

dan perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan 

intersepnya, namun demikian slopnya sama antar variabel. Model 

estimasi ini menggunakan teknik Least Squares Dummy Variable 

(LSDV). Berikut adalah model FE dengan menambahkan variabel 

dummy  untuk mengizinkan adanya perubahan intercept: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 +  𝛼2𝐷2𝑖 + ⋯ +  𝛼𝑛𝐷𝑛𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

3. Random Effect Model (RE) 

Pendekatan Random Effect disebabkan variasi karena individu dan 

regressir tidak memiliki korelasi, sehingga menyebabkan komponen 

error  dari efek individu dan waktu dimasukkan ke dalam error. Model 

ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar subjek. Pendekatan model random effect 

memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan 
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error dari data cross-section dan time series. Model RE adalah variasi 

dari Generalized Least Square (GLS): 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝐿𝑜𝑔𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡 

Dimana 𝑤𝑖𝑡 = 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 yaitu error term gabungan 𝑤𝑖𝑡 terdiri atas dua 

komponen: 𝑢𝑖𝑡 yaitu komponen error gabungan time series dan cross-

section dan 𝜀𝑖𝑡 yaitu komponen error cross-section atau spesifik 

individual. 

b. Uji Kesesuaian Model 

Penelitian dengan menggunakan data panel diperlukan uji kesesuaian model 

untuk menentukan model terbaik yang dipakai untuk hasil penelitian. Berikut uji 

kesesuaian model dalam data panel terdiri dari: 

1. Uji F (Uji Chow) 

Uji Chow Test digunakan untuk memilih apakah model yang digunakan 

pooled least square atau fixed effect. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan hipotesa sebagai berikut : 

H0 = Model Common Effect (CE) 

H1 = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas F <𝛼 0,05% maka H0 ditolak, H1 

diterima. 

2. Uji Hausman 

Uji Haussman Test digunakan untuk memilih model fixed effect atau 

random effect. Sedangkan uji Lagrange Multiplier Test digunakan untuk 
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memilih model pooled least square atau random effect. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan hipotesa sebagai berikut : 

H0 = Model Random Effect (RE) 

H1 = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas chi-square ><𝛼 0,05% maka 

H0ditolak, H1 diterima. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier Test digunakan untuk memilih model pooled 

least square atau random effect. Pengujian ini dilakukan menggunakan 

hipotesa sebagai berikut : 

H0 = Model Common Effect (CE) 

H1 = Model Random Effect (RE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas reusch Pagan <𝛼 0,05% maka 

H0ditolak dan H1 diterima. 

c. Pengujian Statistik 

1. Uji t - Statistic 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan melihat tingkat 

signifikan atau keberartian dalam model regresi.  Untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat dari 

ketentuan hipotesis diterima atau ditolak. Berikut ketentuan hipotesis  uji t : 

Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap 

dependen. 
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H1  ≠  0  ; berarti ada pengaruh yang berarti  baik positif maupun negative 

dari variabel independen terhadap dependen. 

Kriteria pengujian untuk menentukan hipotesis mana yang akan diterima 

atau ditolak maka dilakukan dengan membandingkan nilai Prob (t-statistic 

dengan t-tabel, sebagai berikut: 

t statistic > t tabel : maka Ho ditolak dan H1 diterima, berarti variabel 

independen (X1, X2, dan X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

t statistic < t tabel : maka Ho diterima dan H1 ditolak, berarti variabel 

independen (X1, X2, dan X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Uji F - Statistic 

Uji ini dilakukan untuk membuktikan keseluruhan variabel independen, 

yakni x1, x2, dan x3 berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel 

Y dengan menggunakan signifikan 5 persen. Ketentuan hipotesis yang diuji 

sebagai berikut: 

Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh dari variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

H1  ≠  0  ;  berarti ada pengaruh serentak antara semua variabel-variabel 

independen terhadap dependen. 

Kriteria pengujiannya untuk mementukan hipotesis mana yang akan 

diterima atau ditolak sebagai berikut: 
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Apabila F statistic > F tabel ; maka Ho dan H1 diterima, berarti  variabel 

independen (X1, X2, X3, dan X4) secara serentak berpengaruh signifikan  

terhadap variabel dependen. 

Apabila F hit < F tabel ; maka Ho diterima dan H1 ditolak, berarti variabel 

independen (X1, X2, X3, dan X4) secara serentak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Koefisien Determinasi (R-Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui  besarnya pengaruh 

hubungan antara variabel independen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinasi (𝑅2) merupakan besaran negatif batasnya 

adalah 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1, yang mana akan memberikan proporsi variasi total dalam 

variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati and 

Porter, 2012), apabila nilai 𝑅2mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen atau 

terjadi hungan sempurna antara kedua variabel.  Sedangkan apabila  𝑅2 bernilai 

nol berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

 


