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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

      Wilayah yang menjadi daerah penelitian adalah Provinsi Jawa Timur, 

yang secara admisnistratif terdiri dari 29 kabupaten yaitu : Pacitan, 

Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, 

Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, 

Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, 

Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Kab. 

Pamekasan, Sumenep, dan terdiri dari 9 kota yaitu : Kediri, Blitar, Malang, 

Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, Batu. 

B. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu: penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisisnya 

pada data-data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode 

statistic tertentu dan peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara tepat 

dan ringkas suatu kondisi pada masa sekarang. Analisa kuantitatif adalah 

metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat 

pembuktian dari masalah. 

      Jadi penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang sifatnya 

memberikan gambaran seccara umum, menekankan analisisnya pada data-
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data numerik (berupa angka) yang kemudian dianalisa, diolah dengan 

metode statistik tertentu dan diinterprestasikan dalam bentuk uraian. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data 

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa 

Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan 

instansi-instansi terkait dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu: 

1. Metode Dokumentasi.  

     Teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan mencatat, 

merekam serta riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif data-data untuk 

pengambilan keputusan, dari input data-data yang telah 

dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait. 

2. Metode Kepustakaan/literatur.  

     Merupakan penelitian dengan mempelajari literature-literatur di 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 

dan digunakan untuk mencari landasan teori sebagai acuan dalam 

penelitian sehingga dapat melakukan analisa. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

      Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

variabel atau konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasi 

kegiatan, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut (Mohamad Nazir, 1988). Variabel yang 

digunakan dalam pengolahan data analisis ini adalah:  

1. Ketimpangan 

      Ketimpangan wilayah diukur dengan menggunakan rumus Indeks 

Williamson, dimana pendapatan diukur dengan menggunakan PDRB 

per kapita untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari 

tahun 2010 sampai tahun 2014. 

2. Aglomerasi  

      Aglomerasi adalah berkumpulnya aktivitas – aktivitas ekonomi 

pada suatu wilayah karena kemudahan dan fasilitas yang dimiliki atau 

disediakan wilayah tersebut.Dalam penelitian ini diukur dari 

pemusatan tenaga kerja pada seluruh industri yang ada pada suatu 

wilayah dimana terlebih dahulu aglomerasi dicari atau dihitung 

menggunakan Indeks Balassa. 

3. Tenaga Kerja 

      Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Data yang 
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digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk 

angkatan kerja yang bekerja. 

4. Investasi 

       Investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi yang 

dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PMA (penanaman modal asing) 

dan PMDN (penanaman modal dalam negeri).Data Investasi yang 

digunakan adalah PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Timur yang telah 

direalisasi menurut lokasi bersumber dari Badan Penanaman Modal 

(BPM) dengan satuan rupiah. 

F. Teknik Analisa Data 

1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

     Setelah data terkumpul dan disusun lalu dilakukan analisis. 

Pengolahan dan analisis data menggunakan program Ms. Excel 2010. 

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisis Ketimpangan 

      Untuk menghitung tingkat ketimpangan pembangunan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Indeks 

Williamson. Pengujian Indeks Williamson akan memberikan nilai 0-1. 

Semakin besar nilai Indeks Williamson, maka ketidakmerataan semakin 

besar pula. 

      Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan wilayah antar 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dapat dianalisis dengan 
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menggunakan indeks ketimpangan pembangunan yang dinamakan 

Indeks Williamson.(Sjafrizal, 2012). 

Adapun rumus Indeks Williamson adalah sebagai berikut : 

    
√ (    )      

 
 ………………………   (1.1) 

Keterangan : 

IW : Indeks Williamson  

Yi : PDRB perkapita di masing – masing kabupaten di Jawa Timur 

Y : PDRB perkapita di Jawa Timur  

fi : Jumlah penduduk di masing – masing kabupaten di Jawa Timur  

n : Jumlah penduduk di Jawa Timur 

      Indeks Williamson berkisar antara 0 < IW < 1, dimana semakin 

mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak 

timpang.Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah 

tersebut (Sjafrizal, 2012). HT. Oshima (dalam Sutawijaya, 2004:46) 

menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah 

ketimpangan dalam masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, 

sedang, atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut; 

ketimpangan taraf rendah bila Indeks Williamson < 0,35 , ketimpangan 

taraf sedang bila Indeks Williamson antara 0,35 – 0,50 dan 

ketimpangan taraf tinggi bila Indeks Williamson > 0,50.  
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b. Analisis Aglomerasi 

      Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi 

dikawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang 

berdekatan (economies ofproximity) yang diasosiasikan dengan kluster 

spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.Untuk mencari 

aglomerasi, disini kita menggunakan indeks Balassa. 

      Indeks Balassa digunakan untuk menghitung aglomerasi, 

kekhususan indeks ini adalah dapat digunakan untuk membedakan 

faktor spesialisasi eksport dimana disini diwakili oleh tenaga kerja. 

Adapun rumus indeks Balassa sebagai berikut : 

 Balassa = 
(
   

     
)

(
     

       
)

  ………………………………   (1.2) 

Dimana : 

i = Sektor  

j = Wilayah  

E = Tenaga Kerja  

      Pembilang dari indeks ini menyajikan bagian wilayah dari total 

tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Semakin terpusat suatu 

industri, semakin besar indeks Balassanya. Aglomerasi dikatakan kuat 

bila angka indeks balassa diatas 4, rata – rata atau sedang bila nilainya 

antara 2 dan 4, lemah bila nilainya diantara 1 sampai 2, sedangkan nilai 

0 sampai satu berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut 

(Sbergami,2002) 
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tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya aglomerasi. 

(Sbergami,2002). 

c. Analisis Regresi 

      Suatu analisis yang biasa dipakai dalam ekonometrika adalah 

analisis regresi yang pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan 

suatu peubah yaitu peubah terikat pada peubah lainnya yang disebut 

peubah bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan meramalkan nilai 

populasi berdasarkan nilai tertentu dari peubah yang diketahui 

(Gujarati, 2012). 

1) Model Regresi Data Panel 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. 

Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan 

antara cross section dan data time series. Data cross section dalam 

peneltian ini adalah data dari 38 kab/kota provinsi Jawa Timur, 

sedangkan data time series dalam penelitian ini adalah data tahun 

2010 sampai dengan tahun 2014. Data tersebut diperoleh dari 

berbagai sumber antara lain BPS, Disperindag, Badan Penanaman 

Modal, dsb. 

       Gujarati dan Sumarno (2007) dalam Sari (2014) menyatakan 

bahwa terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan data panel 

yaitu : 

a. Dengan mengkombinasikan time series dan cross section, data 

panel memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, dan 
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mengurangi kolinearitas antar variabel, derajat kebebasan yang 

lebih banyak dan efisiensi yang lebih besar. 

b. Dengan mempelajari bentuk cross section berulang – ulang dari 

observasi, data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika 

perubahan. 

c. Data panel dapat berinteraksi lebih baik dan mengukur efek – 

efek yang tidak dapat diobservasi dalam cross section murni 

maupun data time series murni. 

d. Data panel memungkinkan kita untuk mempelajari model 

perilaku yang lebih rumit. 

e. Dengan membuat data tersedia dalam jumlah lebih banyak, data 

panel dapat meminimumkan bias yang dapat terjadi bila kita 

mengagregatkan individu ke dalam agregat yang luas. 

f. Secara garis besar data panel dapat memperkaya analisis empiris 

dengan berbagai cara yang mungkin tidak terjadi jika hanya 

menggunakan cross sectionatau time series. 

g. Data panel tidak membutuhkan uji ekenometri. Uji ekonometri 

dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

      Menurut Ariefianto (2012), adakalanya dalam penilitian 

empiris kita dihadapkan pada beberapa pilihan model untuk 

menunjukkan pola hubungan yang mungkin berlaku di antara 

variabel terikat dengan variabel penjelas. Jika alternatif yang 
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tersedia bukanlah subset satu dengan lainnya, misalnya mereka 

merupakan bentuk fungsional berbeda atau terdapat variabel yang 

berbeda, maka model-model itu disebut non-nested.Davidson and 

McKinon (1993) dalam Ariefianto (2013) mengajukan suatu teknik 

yang dapat digunakan untuk menunjukkan preferensi atas suatu 

model. Model yang biasa digunakan terdapat dua jenis yaitu: 

a) model linier (                    )  

b) model semi log (          (  )       (  )       (  )   ). 

Ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel 

yaitu teknik OLS (Common Effect), Fixed Effect dan Random 

Effect. Untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk 

mengestimasi regresi data panel, harus melalui tiga uji yaitu uji F, 

uji LM, dan uji Hausman.  

Menurut Gujarati (2013) teknik yang digunakan dalam data panel:  

a) Regresi OLS Polled atau Model Koefisien Konstan  

      Cukup dengan menumpuk data dari 190 observasi dalam 

penelitian ini dan mengestimasi sebuah regresi “besar” tanpa 

mempedulikan sifat cross-section dan time-series pada data. 

                                           

Dimana : 

Log Y = Indeks williamson 

i   = 1,2,3 

t  = 2010, 2011, 2012, 2013,2014 
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     = Konstanta 

     = Koefisien regresi dari X1 

    = Koefisien regresi dari X2 

     = Koefisien regresi dari X3 

Log X1 = aglomerasi  

Log X2 = Tenaga Kerja 

Log X3 = Investasi 

  = Error Term 

b) Model Fixed Effect  

      Pendekatan ini menggunakan variabel boneka yang dikenal 

dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square 

Dummy Variabel atau disebut juga Covariance Model.  Pada 

metode fixed effect, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa 

pembobotan (no weight) atau Least Square Dummy Variabel 

(LSDV) dan dengan pembobotan (Cross section weight) atau 

General Least Square (GLS). Tujuan dilakukan pembobotan 

adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section 

(Gujarati dalam Tirta;2004). Penggunaan model ini tepat untuk 

melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel 

sehingga data lebih dinamis dalam mengintepretasikan data.  

c) Model Random Effect (REM) 

      Tidak seperti model LSDV, di mana kita memberi setiap 

maskapai sebuah nilai intersep (tetap), disini kita 
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mengasumsikan bahwa nilai intersep adalah sebuah nilai acak 

dari populasi bank yang lebih besar. 

                                         

             

Dimana:        

                                                                    

   yaitu komponen eror gabungan time series dan cross section. 

Dan terkadang disebut bentuk khas individu (idiosyncratic term) 

karena berbeda antara cross section (yaitu subjek) dan time 

series. 

2) Uji Regresi Data Panel 

Ada tiga uji yang digunakan untuk menetukan teknik yang paling 

tepat untuk mengestimasi regresi data panel.Tiga uji tersebut yaitu 

uji statistik F, uji Lagrange Multiplier (LM) dan uji Hausman. 

a) Uji Statistik Chow 

      Untuk mengetahui signifikan teknik Fixed Effect akan diuji 

menggunakan uji statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu untuk 

memilih antara metode OLS (Common Effect) tanpa variabel 

dummy atau metode Fixed Effect. 

      Uji statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik 

regressi data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model 

regresi data panel tanpa variabel dummy (Common Effect) dengan 
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melihat Residual Sum of Squares (RSS). Adapun rumus yang 

digunakan untuk uji F statistik yaitu sebagai berikut  : 

  
(         )  

(    ) (   )
 

Keterangan : 

      = Residual Sum of Squares, teknik tanpa variabel dummy 

(Common Effect) 

      = Residual Sum of Squares, teknik dengan  variabeldummy 

(Fixed Effect) 

M = Jumlah perusahaan – 1 

n  = jumlah observasi 

k  = jumlah variabel bebas yang digunakan 

Hipotesis : 

Ho = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

Ha = Fixed Effect 

Ketentuan : 

1) Apabila Prob ≤ 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

bahwa model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 

2) Apabila Prob ≥ 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti 

bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

merupakan model yang tepat. 

b) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

     Untuk mengetahui signifikan teknik Random Effect akan diiuji 

menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Lagrange 
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Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS (Common 

Effect) tanpa variabel dummy atau Random Effect.Uji signifikansi 

Random Effect ini dikembangkan oleh Bruesch-pagan. 

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model Random Effect 

lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Nilai statistik LM 

dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : 

   
  

 (   )
[
 [    

 
   ] 

   

      
 
   

 
   

  ]

 

 

   
  

 (   )
*
 (  ̅ )

  
   

      
 
   

 
   

  + 

Keterangan : 

n = Jumlah Individu 

T = Jumlah Periode Waktu 

e = Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu :  

Ho  = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect ) 

Ha  = Random Effect 

Ketentuan : 

1) Apabila LM hitung  ≤ 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti bahwa model Random Effect merupakan model yang 

tepat. 

2) Apabila LM hitung ≥ 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common 

Effect) merupakan model yang tepat. 
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c) Uji Hausman 

      Dari hasil uji signifikan dua teknik diatas, diperoleh hasil 

bahwa teknik yang paling tepat yaitu Fixed Effect dan Random 

Effect. Untuk memilih antara teknik Fixed Effect atau Random 

Effect maka akan diuji kembali dengan uji Hausman. Kegunaan uji 

Hausman yaitu untuk memilih antara Fixed Effect atau Random 

effect. 

      Menurut Gujarati, 2012, jika komponen error individual    dan 

satu atau lebih variabel independen saling berkolerasi, maka 

estimator random effect  adalah bias, sedangkan yang diambil dari 

fixed effect tidak bias dalam hal ini fixed effect lebih tepat. Dan 

jika N (jumlah data cross section) lebih besar dan T (jumlah data 

time series) kecil, dan jika asumsi yang mendasari random effect 

terpenuhi, maka estimator random effect akan lebih kuat dibanding 

fixed effect. 

Rumus Hausman yaitu : 

m =  ̂   ( ̂)   ̂ 

Keterangan : 

 ̂  [ ̂   ̂   ] 

   ( ̂)     ( ̂)     ( ̂   ) 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0  = Random Effect 

Ha  = Fixed effect 
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Ketentuan : 

a) Apabila Hausman hitung ≤ 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model 

yang tepat. 

b) Apabila Hausman hitung ≥ 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, berarti bahwa model Random Effect merupakan model 

yang tepat. 

3) Pengujian Dengan Uji Statistik 

Uji statistik dilakukan dengan dua pendekatan: 

a) Uji parsial (parsial test) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat (Mudrajad, 2003). 

Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter (bi) sama dengan nol, atau:  

Ho: bi = 0 

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (Ha), parameter suatu variabel tidak sama dengan 

nol, atau: 

Ha: bi ≠ 0 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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Keputusan Uji: 

1)                                         diterima. 

Artinya variasi variabel independen dapat menerangkan 

variabel dependen dan terdapat pengaruh diantara kedua 

variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis 

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 

2)                                       ditolak. 

Artinya variasi variabel independen tidak dapat menerangkan 

variabel dependen dan tidak terdapat pengaruh diantara kedua 

variabel yang diuji,dengan kata lain kita menerima hipotesis 

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b) Uji Serentak (Overall test) 

Uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-

sama variabel bebas terhadap variabel terikat, uji ini dapat 

dilakukan untuk menguji kecocoan model (goodness of fit). 

Kaedah kecocokan uji sebgai berikut (Mudrajad, 2003): 

Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model dama dengan nol, atau: 

Ho :      ...=  =0 
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Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (  ) tidak semua parameter secara 

simultan sama dengan nol, atau: 

                 

Artinya apakah semua variabel independen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F. nilai 

statistik F dihitung dari formula sebagai berikut: 

   

  

 
(    ) (     )

 

Keterangan : 
F : Rasio (Koefisien Penentu) 

   : Koefisien Determinasi 
n : Jumlah Observasi 
k : Jumlah Variabel independen 
      F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel yang 

diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan 

level 5% atau dengan degree freedom= n – k – 1 dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Ho ditolak jika Fhitung> F tabel 

Ho diterima jika Fhitung< Ftabel 
4) Koefisien Determinasi 

    Koefisien Determinasi (  ) adalah salah satu bentuk nilai 

statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan pengaruh antara dua variabel. Sedangkan menurut 
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Mudrajad (2003)koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikat.Nilai koefisien determinasi (  ) menunjukkan 

presentase variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

persamaan regresi yang dihasilkan. Bila nilai    semakin 

mendekati 1, berarti semakin tepat suatu garis regresi digunakan 

sebagai pendekatan.Sebaliknya semakin kecil nilai   berarti 

semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data dari hasil 

observasi. 

     Jika nilai   sama dengan 1, maka pendekatan tersebut terdapat 

kecocokan sempurna dan jika nilai    sama dengan 0, maka tidak 

ada kecocokan pendekatan. Selain itu, koefisien determinasi (  ) 

ini juga untuk mengukur besarnya kontribusi (persentase) dari 

jumlah variabel terikat yang diterangkan oleh regresi atau untuk 

mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap naik 

turunya nilai variabel terikat. 

      Sedangkan koefisien korelasi dapat dihitung dengan cara 

menarik akar dari koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua 

variabel dan mengetahui arah hubungan antara dua variabel, 

dimana batas-batasnya ditentukan oleh -1≤ r ≤1. Bila r = 0 atau 

mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah 

atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila r = +1 atau mendekati 1, 
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maka korelasi antara variabel dikatakan positif dan sangat kuat. 

Tanda positif (+) menyatakan bahwa korelasi antara dua variabel 

adalah searah, artinya kenaikan nilai X terjadi bersama-sama 

dengan kenaikan nilai Y, sedangkan bila nilai r = -1 atau mendekati 

-1, maka korelasi sangat kuat dan negatif. Tanda negatif (-) 

menyatakan bahwa kenaikan nilai X terjadi bersama-sama dengan 

penurunan nilai. 

 


