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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yang akan dilakukan 

di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 - 2017. Dalam pembagian 

wilayah di Indonesia Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.  

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif kuantitatif 

yang dilakukan dengan cara perhitungan pada data kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur yang diperoleh untuk memecahkan masalah kemiskinan sesuai dengan 

tujuan dari penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengeluaran anggaran serta penetapan 

upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka 

pengentasan kemiskinan yang dilihat dari pengeluaran pemerintah berupa 

anggaran untuk layanan  pendidikan dan kesehatan serta besarnya upah minimum 

di setiap kabupaten/kota yang berbeda-beda. 

C. Populasi 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota 

pada Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota terdiri dari 29 

Kabupaten dan 9 Kota. 

D. Teknik Pengumpulan Sampel 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang di ambil peneliti adalah teknik 

purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Data yang diambil adalah data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2008-2017. 

2. Data yang diambil untuk pemilihan sampel yaitu datanya lengkap. 

3. Data yang diambil adalah data yang telah di publish. 

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa sampel sesuai dengan 

tujuan penelitian. Sehingga harapannya mampu menjawab permasalahan 

penelitian. Peneliti tidak mengambil keseluruhan dari populasi melainkan 

mengambil beberapa sampel sebagai bahan untuk penelitian. Sampel yang 

di ambil adalah 23 Kabupaten dan 6 Kota. Berikut adalah data 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yag di ambil sebagai sampel penelitian: 
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Tabel 3.1. Data sampel Pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

No Kabupaten 

1 Pacitan 

2 Ponorogo 

3 Trenggalek 

4 Tulungagung 

5 Blitar 

6 Kediri 

7 Malang 

8 Lumajang 

9 Jember 

10 Bondowoso 

11 Situbondo 

12 Probolinggo 

13 Pasuruan 

14 Mojokerto 

15 Jombang 

16 Nganjuk 

17 Madiun 

18 Magetan 

19 Bojonegoro 

20 Tuban 

21 Lamongan 

22 Gresik 

23 Sampang 

No Kota 

1 Probolinggo 

2 Pasuruan 

3 Mojokerto 

4 Madiun 

5 Surabaya 

6 Batu 

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi 

 Jawa Timur 

E. Definisi Operasional  Variabel 

Dalam penelitian ini, devinisi operasional dan pengukuran variabel berisi 

tentang arti dan maksud dari beberapa variabel  yang di ambil. Dalam hal ini 

berisi variabel dependen dan variabel independen .  

Adapun devinisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel independen (bebas), dalam penelitan ini yang termasuk variabel 

dependen (terikat) adalah kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2008-2017. Dalam suatu ukuran kemiskinan, BPS 

memakai kapasitas pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut BPS, kemiskinan 

digambarkan sebagai ketidaksanggupan berdasarkan segi ekonomi dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan akan tetapi bukan makanan 

yang diukur dari segi pengeluaran. Data statistik yang digunakan yaitu 

jumlah penduduk miskin dalam bentuk ribu jiwa. 

2. Variabel Independen (X) 

a. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) 

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan suatu 

pengeluaran pemerintah dalam bentuk anggaran khususnya 

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk anggaran pada sektor 

pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di 

Kabupaten/Kota ini anggaran yang digunakan yaitu anggaran menurut 

fungsi yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) dalam juta rupiah pada periode 2008-2017. Data tersebut di 

peroleh dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK). 

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) 

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan suatu 

pengeluaran pemerintah dalam bentuk anggaran khususnya 
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Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk anggaran pada sektor 

kesehatan. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di 

Kabupaten/Kota ini anggaran yang digunakan yaitu anggaran menurut 

fungsi yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) dalam juta rupiah pada periode 2008-2017. Data tersebut di 

peroleh dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK). 

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3) 

Untuk data upah minimum kabupaten/kota diperoleh melalui 

data Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) 

berdasarkan penetapan gubernur mengenai upah minimum di setiap 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah 

data upah minimum menurut kabupaten/kota dalam bentuk juta 

rupiah. 

F. Jenis dan Sumber Data  

Dari penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang 

didapatkan dari sebuah lembaga yang bersangkutan secara langsung dengan suatu 

obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data 

pengeluaran pemerintah berupa sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan data 

upah minimum di setiap kabupaten/kota serta data jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data yang diambil yaitu data 

sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa 
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Timur, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK) Provinsi Jawa Timur, dan DISNAKERTRANS tahun 2008 - 2017. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan berupa literature 

kepustakaan yang kemudian diperiksa secara baik berupa data dokumenter 

yang dipublikasikan atau seperti, artikel, jurnal, laporan penelitian kajian 

ilmiah sebelumnya dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik penelitian 

yang diambil dan terdapat di perpustakaan maupun jasa informasi lainnya. 

2. Dokumentasi 

Dalam hal dokumentasi dilakukan dengan cara mencari informasi 

yang berbentuk catatan baik berupa buku, surat kabar, foto, dan leflet yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian akan 

diperoleh data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Peneliti juga mencari data melalui dokumen internet dengan 

mengunduh website www.bps.go.id yang tetap memperhatikan kebenaran 

informasinya. Selain itu, data yang diperoleh dari Provinsi Jawa Timur 

merupakan data yang terdapat di Kementerian Keuangan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kabupaten/Kota berupa Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurut fungsi serta data upah 

minimum di setiap kabupaten/kota (UMK) yang juga mampu dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. 
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H. Teknik Analisis Data 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode data panel yang 

merupakan penggabungan antara cross section dengan time kabupaten/kota yang 

terdapat di Provinsi Jawa  Timur. Sedangkan untuk data time series didapatkan 

dari periode 2008-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan upah 

minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur. Dari tujuan yang di ambil maka dapat dituliskan regresi untuk 

menjawab permasalahan kemiskinan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Rumus Regresi Data Panel: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝑏1𝑃𝑃𝑖𝑡 + 𝑏2 𝑃𝐾𝑖𝑡 + 𝑏3 𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

Keterangan : 

𝑌𝑖𝑡  = Jumlah Penduduk Miskin 

𝛼  = constanta 

b1, b 2,     = Koefisien regresi  

𝑌𝑖𝑡     = Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota i pada tahun t 

𝑃𝑃𝑖𝑡        = Jumlah Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan   

Kabupaten/Kota i pada tahun t 

𝑃𝐾𝑖𝑡              = Jumlah Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

Kabupaten/Kota i pada tahun t 

𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡      = Jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota i pada tahun t 

𝑒      = ErrorAterm 
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Memalui teknik estimasi yaitu model regresi menggunakan data panel dapat 

dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: 

1. Common Effect (CE)  

Dalam model data ini adalah model yang sangat sederhana 

dikarenakan hanya mampu menggabungkan antara data time series dan 

cross section. Model ini mirip dengan model regresi linear berganda dengan 

mengaplikasikan suatu pendekatan Ordinary Least Square (OLS). 

2. Fixed Effect Model (FE) 

Dalam model ini mengasumsikan bahwa mengandung beda antar 

individu yang mampu memfasilitasi mulai dari perbedaan intersepnya, akan 

tetapi slop masih sama antar variabel. Pada model estimasi ini memakai 

metode Least Square Dummy Variable (LSDV). 

3. Random Effect Model (RE) 

Dalam model ini, akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan (error) bisa jadi saling berkaitan antar waktu dan antar individu. 

Perbandingan intersep diakomodasi oleh error terms  dari masing-masing 

individu (cross section). Perhitungan atau estimasi model ini menggunakan 

Generalized Least Square (GLS). 

Penentuan Metode Estimasi 

Pemilihan model yang sangat akurat, maka dilakukan suatu pengujian, 

yaitu: 

1. Uji F (Uji Chow) 

Di dalam uji ini dipakai sebagai penentuan model Common Effect 

(CE) ataupun Fixed Effect (FE) yang perlu diseleksi untuk perhitungan data 
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panel. Dalam pengujian ini dipakai dengan menggunakan hipotesa sebagai 

berikut : 

H0 = Model Common Effect (CE) 

H1 = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan kriteria jika probabilitas F< 𝛼 0,05% maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

2. Uji Hausman 

Uji ini dipakai sebagai ketentuan dalam pemilihan model Fixed Effect 

(FE) atau model Random Effect (RE) yang sangat akurat dipergunakan. 

Pengujian ini dilakukan menggunakan hipotesa sebagai berikut : 

H0 = Model Random Effect (RE) 

H1 = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan jika probabilitas chi-square > < 𝛼 0,05% maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Pada uji ini dipergunakan sebagai kriteria dalam memilih model 

Random Effect (RE) atau Common Effect (CE) yang paling akurat untuk 

dipergunakan. Pengujian ini dilakukan menggunakan hipotesa sebagai 

berikut : 

H0 = Model Common Effect (CE) 

H1 = Model Random Effect (RE) 

Dengan kriteria, apabila probabilitas Breusch Pagan < 𝛼 0,05% bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. 

Pengujian Hipotesis 
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Dalam melihat kebenaran hipotesis pengujiannya, maka penelitian ini 

mempergunakan uji hipotesis berikut: 

1. Uji t 

Uji ini dipergunakan bahan pengujian suatu hubungan regresi secara 

individu, uji ini dilakukan sebagai pengukur tingkat signifikansinya pada 

setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya melalui model regresi. 

Pada uji t dilakukan pengujian barangkali suatu hipotesis telah diterima 

maupun ditolak, dimana dalam  penentuan uji t ini adalah sebagai berikut: 

Ho = 0 ; tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen 

H1 ≠ 0 ; terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Dengan demikian, dalam mengambil hipotesis yang diterima dan 

ditolak, sehingga uji ini diberlakukan dengan teknik suatu perbandingan 

antara nilai t-hit dengan t-tabel apabila: 

T hit > t tabel ; dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima, yang 

bermakna  variabel independen (X1, X2, X3) secara individu pengaruhnya 

signifikan terhadap variabel dependen.  

T hit < t tabel ; maka Ho diterima dan H1 ditolak, yang artinya pengaruh 

variabel independen (X1, X2, X3) secara individu terhadap variabel 

dependen tidak signifikan. 

2. Uji F 

Pengujian ini dipakai sebagai pembuktian keberadaan pengaruh pada 

variabel-variabel bebas (independent) secara kolektif terhadap variabel 
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terikatnya (dependent) dalam sebuah analisis regresi. Hipotesis yang diuji 

sebagai berikut: 

Ho = 0 ; variabel-variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

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

independen terhadap variabel dependen. 

Dengan kriteria: 

Apabila F hitung > F tabel ; maka Ho dan H1 diterima, berarti pengaruh 

variabel independen (X1, X2, X3) secara serentak terhadap variabel 

dependen adalah signifikan 

Apabila F hitung < F tabel; maka Ho diterima dan H1 ditolak, pengaruh 

variabel independen (X1, X2, X3) secara serentak terhadap variabel 

dependen  adalah tidak signifikan. 

3. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Berdasarkan Koefisien determinasi,bertujuan untuk mengetahui

presentase  pengaruh variabel independen secara serentak terhadap masing-

masing variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar 

presentase beragam  variabel independen yang digunakan dalam model 

dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila hasil R2 yang hampir 

mencapai angka 1, sehingga besar varian dalam variabel independen dapat 

menerangkan varian variabel dependen yang tinggi. Jadi model yang nilai 

R2 tinggi dibandingkan dengan model yang lain dapat dikatakan sebagai 

model terbaik. 


