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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunaka penelitian kuantitatif Inferensial. Kuantitatif 

yang dimaksud disini berarti penelitian yang sebagian besar menggunakan angka, 

dimana dimulai dengan pengumpulan data, penelaahan terhadap data serta hasil 

akhirnya diikuti dengan tabel dan grafik.  

Inferensial merupakan pengungkapan masalah suaru keadaan araupun kejadian 

didalam sebuah penelitian dengan mengungkapkan fakta yang tidak hanya sekedar 

hanya laporan melainkan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan 

gagasan. 

Didalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap fakta dan temuan di balik 

obyek yang diteliti mengenai pengaruh jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja 

terhadap kemiskinan. 

B. Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 6 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2013-

2017. Penelitian ini membahas tetang bagaimana pengaruh variabel makro 

ekonomi yaitu penduduk, tenaga kerja, dan pengangguran terhadap kemiskinan. 

Waktu penelitian mulai dari periode 2013-2017.

BAB III 

METODE PENELITIAN 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Didalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yang 

dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. 

Dalam penlitian ini menggunakan analisis data panel, yaitu penggabungan antara 

data cross section dan time series. Menggunakan data cross section dengan 6 

provinsi di Indonesia dan data time series menggunakan data tahunan yang 

dimulai dari tahun 2013-2017. 

2. Sumber Data 

  Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu : 1) 

Penduduk miskin di Indonesia (6 provinsi). 2) Jumlah penduduk secara 

keseluruhan, 3) Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan, dan berbagai macam 

data sekunder lainnya yang telah diambil dari beberapa sumber. Sumber data 

didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi dari penelitian 

terdahulu.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Tenik 

dokumentasi merupakan pemgumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy 

data dokumen atau arsip yang sesuai dengan penelitian ini. 
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E. Populasi 

Populasi merupakan suatu obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan 

kualitas tersendiri yang selanjutnya akan diteliti untuk dipelajari yang selanjutnya 

akan ditarik kesimpulan. 

Populasi didalam penelitian ini adalah 6 provinsi termiskin di Indonesia pada 

tahun 2013 sampai 2017. 

F. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional merupakan maksud dari variabel yang ada didalam 

penelitian. Yang meliputi dua atau lebih variabel. Definisi operasional dimaksudkan 

untuk menjelaskan pengertian dari istilah dan variabel yang sedang diteliti sebagai 

indikator dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Variabel terikat atau dependent varibel 

Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas 

atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang 

digunakan yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia, data diperoleh dari 

jumlah penduduk miskin di provinsi termiskin di Indonesia setiap tahun 

selama 5 tahun periode 2013-2017. 
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2. Variabel  Bebas atau independent variabel 

 Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan tentang variabel 

terikat atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Jumlah penduduk (𝑋1) 

Jumlah penduduk yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

jumlah penduduk yang tinggal di 6 provinsi termiskin di Indonesia. Satuan 

yang digunakan untuk jumlah penduduk adalah juta jiwa.  

b) Jumlah tenaga kerja (𝑋2) 

Jumlah tenga kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 

tenaga kerja yang sedang bekerja di 6 provinsi termiskin di Indonesia. Satuan 

yang digunakan untuk jumlah tenaga kerja adalah jutaan . 

G. Teknis Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regeresi 

berganda menggunakan data panel yaitu dengan penggabungan antara data 

cross section dengan time series. Analisis regresi berganda dipenelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja 

berpengaruh terhadap penduduk miskin di Indonesia. Analisa dan pengolahan 

data statistik dilakukan dengan program E-Views versi 9. 
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Tujuan dari analisis regresi ini ialah digunakan untuk memperkirakan 

nilai variabel terikat dan variabel bebas jika variabel tersebut telah diketahui 

pengujiannya akan dilakukan dengan asumsi adanya hubungan dengan variabel 

yang diteliti, kemudian dapat dilakukan uji hipotesisinya. Koefisien alpha yang 

dipergunakan sebesar 5%. 

Dalam penelitian ini bentuk persamaan dari regresi berganda yaitu: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽₁𝑋₁𝑖𝑡 + 𝛽₂𝑋₂𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

Dimana : 

𝛽0   = Intersep 

𝛽1, 𝛽2,β₃  = Koefisien 

Y    =  Jumlah Penduduk Miskin 

𝑋1   = Jumlah Penduduk 

𝑋2   = Jumlah Tenaga Kerja 

𝑒   = Kesalahan penganggu (standar error)  

2. Uji Model Data Panel 

 Dalam regresi data panel ada tiga teknik yang bisa digunakan yaitu 

Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Untuk menentukan model 

yang paling tepat maka ditentukan dengan mengestimasi regresi data panel 

memalui uji chow, uji hausman dan uji LM. 
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a) Common Effect Model 

Common Effect merupakan model yang mengkombinasi antara data 

time series dan cross section dengan tidak melihat waktu maupun dimensi 

individu, perilaku antar inividu dianggap atau diasumsikan sama. Model 

common effect adalah : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

b) Fixed Effect Model 

 Fixed Effect merupakan model pendekatan yang muncul karena 

diantara efek individu dan penjelasannya terdapat pola yang sifatnya tidak 

acak. Kemudian akan menyebabkan komponen error dari efek individu dan 

perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya, 

tetapi slopnya sama antar variabel. Model ini menggunakan teknik Least 

Squares Dummy Variable (LSDV). Berikut adalah model FE dengan 

menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan adanya perubahan 

intercept. Model Fixed Effect adalah sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝐷2+. . . + 𝛼𝑛𝐷𝑛 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   

c) Random Effect Model 

 Model pendekatan Random Effect disebabkan variasi karena individu 

dan regresi tidak memiliki korelasi, sehingga menyebabkan komponen 

errordan efek individu dan waktu dimasukkan kedalam error. Model ini 

mengestimasi data panel yang variabelnya residual diduga memiiki 
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hubungan atar waktu dan subjek. Pendekatan model random effect ini 

memperbaiki efisiensi proses least square saat perhitungan error data dari 

cross section dan time series. Model untuk pendekatan random effect 

adalah sebagai berikut ini :  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋 + 𝑢𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡  

3. Model Pemilihan Terbaik 

Penelitian dengan mnggunakan data panel memerlukan uji kesesuaian 

model untuk menetukan model terbaik yang akan digunakan untuk hasil 

penelitian. Berikut uji kesesuaian dalam pemilihan model terbaik antara 

common effect, fixed effect dan random effect terdiri  dari : 

a) Uji chow 

 Uji chow digunakan dalam pemilihan model diantara model common 

effect dan fixed effect. Hipotesis didalam pengujian ini yaitu :  

𝐻0 = Model Common Effect 

𝐻1 = Model Fixed Effect 

 Untuk pengambilan keputusan dalam pengujian ini juika nilai 

probabilitas F dalam FEM < α 5% maka 𝐻0 di tolak sehingga model 

common effect kurang tepat jika digunakan. 
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b) Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian sebagai dasar untuk pertimbangan 

dalam memilih model yang cocok antara model fixed effect dan random 

effect. Hipotesis didalam uji ini adalah sebagai berikut : 

𝐻0 = Model Random Effect 

𝐻1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusan didalam pengujian ini yaitu jika nilai probabiltas 

chi square hitung < chi square table dan nilai p value signifikan maka 𝐻0 

ditolak dan model fixed effect lebih tepat digunakan. 

c) Uji Breush Pagan (LM) 

  Uji Breush Pagan merupakan  pengujian yang dilakukan untuk memilih 

model antara model common effect dengan random effect. Hipotesis 

pengujiannya yaitu sebagai berikut : 

𝐻0 = Model Common Effect 

𝐻1 = Model Random Effect 

 Untuk pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu jika probabilitas < α 

5% maka 𝐻0 ditolak sehingga model yang tepat untuk dipilih adalah random 

effec
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H. Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Simultan) 

  Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. 

Pengujian hipotesis uji F dirumuskan sebagai berikut : 

𝐻𝑂 : semua variabel dependen tidak akan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

𝐻𝑎 : minimal satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusan uji F adalah berikut ini : 

a) 𝐻𝑂 diterima apabila probabilitas (F-statistik) > 0.05, artinya semua 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b) 𝐻𝑎 diterima apabila probabilitas (F-statistik) < 0,05, artinya 

minimal satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel. 

2. Uji t (parsial)  

  Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen 

terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri atau parsial. Kriteria 

pengujian menggunakan probabilitas t ststistik adalah sebagai berikut : 
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a) 𝐻0 = 0 ; berarti tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap 

dependen. 

b) 𝐻1 ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti baik positif maupun negatif 

dari variabel independen terhadap dependen.  

 Untuk kriteria pengujian menetukan hipotesis mana yang akan ditolak 

maupun diterima maka harus melakukan perbandingan nilai prob (t-statistic) 

dengan t-tabel, sebagai berikut :  

t-statistik > t tabel ; jadi  𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima, berarti variabel independen 

(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) artinya secar parsial akan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.   

t-statistik < t-tabel ; jadi  𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak, berarti variabel 

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

terhadap variabel dependen.  

3. Koefisien Determinasi (R-square) 

 Ghozali (2013), Koefisien determinasi atau R² dipergunakan untuk 

menghitung seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel 

dependen. Kecilnya R² menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen juga kecil , sedangkan nilai R² yang 
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tinggi (mendekati satu) menunjukkan kuatnya variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. 


