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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Jawa Timur karena

pertimabngan bahwa Industri Pengolahan di Jawa Timur memiliki potensi

perekonomian yang baik dan tenaga kerja di Jawa Timur merupakan salah satu

tenaga kerja yang cukup banyak di provinsi Indonesia. Namun terjadi

ketimpangan tenaga kerja di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur yang mana

penyerapan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah di daerah-daerah

pusat saja sedangkan daerah pinggiran masih kurangnya penyerapan tenaga kerja

karena adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi.

B. Variabel Penelitian

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai variabel-

variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen

dan variabel independen. Variabel dependen yaitu variabel yang bersifat terikat,

besarnya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Dalam

penelitian ini variabel dependen berupa indeks ketimpangan penyerapan tenaga

kerja industri pengolahan di Kabupaten/Kota Jawa Timur (Y).Sedangkan

variabel independen merupakan variabel yang bersifat tidak terikat atau bebas,

dimana besarnya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Variabel

independen dalam penelitian ini yaitu upah minimum (X1), jumlah industri (X2)

dan output industri pengolahan (X3).
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C. Definisi Operasional

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.

1. Variabel Dependen atau Terikat (Y) Indeks Ketimpangan

Penyerapan Tenaga Kerja

Ketimpangan penyerapan tenaga kerja industri pengolahan

(Y) yang terjadi akibat perbedaan sumber daya alam dan sumber

daya manusia yang dimiliki yang dalam hal ini dihitung dengan

menggunakan Indeks Theil.

2. Variabel independen atau Bebas (X)

a. Tingkat Upah (X1) yaitu suatu penerimaan bulanan

sebagai imbalan dari pengusaha yang diberikan kepada

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau

dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang

yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau

peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar

suatu perjanjian kerja. Upah yang digunakan dalam

variabel ini adalah upah yang dikeluarkan oleh pemerintah

provinsi Jawa Timur dari tahun 2008-2012.

b. Jumlah Industri (X2) yaitu banyaknya industri pengolahan

yang tersedia dan dapat menyerap sejumlah tenaga kerja.
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Dalam hal ini peneliti memfokuskan industri pengolahan di

setiap Kabupaten/Kota Jawa Timur dari tahun 2008-2012.

c. Nilai output (X3) yaitunilai outputatau barang yang

dihasilkan dari proses produksi pada industri pengolahan

Provinsi Jawa Timur terhitung tahun 2008-2012.

D. Jenis Data dan Sumber data

1. Jenis Data

Penelitian ini bermaksud memperoleh data dari pihak lain yang

telah mengumpulkan data, data tersebut diambil berdasarkan lembaga-

lembaga resmi yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder.Data sekunder merupakan data penelitian yang

diperoleh peneliti secara tidak langsung. Tujuan dari pengambilan data

sekunder yaitu untuk memperoleh data yang telah dikumpulkan oleh

pihak lain, data yang diperoleh dalam bentuk file dan sebagainya.

2. Sumber Data

Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, situs-situs

terkait, dan literatur yang menyajikan data-data tenaga kerja, upah

minimum, jumlah industri pengolahan di Jawa Timur dan data output

industri pengolahan di Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini

menggunakan data gabungan runtut waktu (time-series) dan data antar

individu atau ruang (cross section).Jenis yang digunakan yaitu data

runtut tahunan dari tahun 2008-2012. Data cross section terdiri dari 29

Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur.
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E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data memegang peran sangat penting dalam

memperoleh dan menghasilkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.Teknik Pengambilan data

bertujuan untuk mencari dan memperoleh informasi yang sesuai dengan

topik penelitian sehingga dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara

objektif. Metode dokumentasi dan kepustakaan/literatur digunakan untuk

melancarkan kegiatan dalam memperoleh data, yakni data data jumlah

tenaga kerja industri pengolahan dan output industri pengolahan wilayah

Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jawa Timur, maupun

data – data yang didapat dari internet serta buku-buku dan literatur yang

mendukung dan menjelaskan teori-teori tentang definisi dan konsep dalam

penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi

berganda untuk mengetahui pengaruh upah minimum (X1), jumlah industri

(X2) dan output industri pengolahan (X3) terhadap Ketimpangan tenaga

kerja Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Y).Tahapan analisis data dalam

penelitian ini meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis

regesibergandadan uji hipotesis penelitian yang meliputi uji koefisien

determinasi, uji t dan uji F.Teknik  analisis  data  dalam penelitian ini

menggunakan data panel (pooled data) sehingga regresi dengan
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menggunakan  data  panel  disebut  model  regresi  data panel.  Sedangkan

pengertian  data  panel,  yaitu  gabungan  dari  data time series (antar

waktu)  dan  data cross  section (antar  individu  atau  ruang) (Gujarati,

2003:637). Alat pengolah data dalam   penelitian   ini menggunakan

software Microsoft Excel, dan Eviews 6.

1. Indeks Entropi Theil

Metode dan alat analisis yang digunakan untuk estimasi dan

pengukuran dalam penelitian ini adalah Indeks Theil.Konsep entropi

dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep

informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi

industri. Henry Theil yang memperkenalkan entropi dalam

menganalisis perilaku produksi mobil berpenumpang dan dekomposisi

pendaftaran mobil baru di AS selama 1936-1964 dan 1959-1964.Studi

empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi

menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional

perkapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, dan

distribusi produk domestik bruto dunia. Indeks ini dikembangkan

karena kelemahan indeks lain. Kelemahan indeks lain yang mengukur

konsentrasi atau dispersi secara spasial adalah bahwa mereka hanya

menyajikan satu nilai tunggal pada satu waktu tertentu .

Sebaliknya indeks entropi menawarkan beberapa keunggulan

dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial yang lain.

Keunggulan utama indeks ini adalah bahwa pada satu titik waktu,
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indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi ataupun dispersi

distribusi spasial pada suatu daerah atau sub daerah dalam suatu

negara. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa analisis dengan

menggunakan indeks entropi telah terbukti amat berguna dalam

analisa perubahan pola lokasi imdustri dan sub urbanisasi tenaga kerja

di kawasan metropolitan. Barangkali karakteristik yang paling

signifikan dari indeks entropi adalah bahwa indeks ini dapat

membedakan kesenjangan antardaerah dan kesenjangan dalam satu

daerah. Lebih khusus lagi dalam konteks Jawa Timur, Indeks Theil

dapat dinyatakan dalam :

( ) = × log yjY / xjX
Dimana :

I(y)   = indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja

kabupaten/kota untuk seluruh Jawa Timur

yj/Y = jumlah tenaga kerja kabupaten/kota dibagi rata-rata tenaga

kerja kabupaten/kota

xj/X = jumlah perusahaan kabupaten/kota dibagi total jumlah

perusahaan kabupaten/kota

Menurut Sjafrizal (2012), penggunaan Theil Index sebagai

ukuran ketimpangan antar wilayah mempunyai kelebihan tertentu

yaitu indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan

antar daerah secara sekaligus sehingga cakupan analisis lebih luas,

dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi
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masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah

secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan cukup

penting.Indeks entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi

konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan

konsentrasi industri (Kuncoro, 2002).Indeks Entropi Theil tidak

memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar

nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata

(Kuncoro, 2004).

2. Regresi Data Panel

Dalam panel data, data cross section yang sama diobservasi

menurut waktu (Gujarati, 2004). Panel data merupakan gabungan

antara jenis data time series dan cross section sehingga panel data

merupakan data yang memiliki dimensi waktu dan ruang. Nama lain

panel data diantaranya :Pooled data, combination of time series and

cross section data, micropanel data, longitudinal data, event history

analysis, ataupun cohort analysis. Beberapa keuntungan dalam

menggunakan data panel antara lain: Heteregonity, lebih informatif,

bervariasi, degree of freedom lebih besar dan lebih efisien,

menghindari masalah multikolinearitas, lebih unggul dalam

mempelajari perubahan dinamis, lebih dapat mendeteksi dan

mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak dapat diobservasi pada data

cross section murni atau time series murni, dapat digunakan untuk

mempelajari behavioral model, dan meminimalisasi bias.
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Sedangkan bentuk umum dari model regresi panel data dapat

dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut

Yit =0+1X1it+ 2X2it + 3X3it + eit

Dimana :

i = 1,2,3,.. ..,N (dimensi cross section)

t = 1,2,3,.. ..,T (dimensi time series)

Yit = variabel dependen pada unit i dan waktu t

 = konstanta dari variabel bebas pada waktu t dan unit i

eit = error

Jika setiap cross unit memiliki jumlah obeservasi time series

yang sama maka disebut sebagai balanced panel. Sebaliknya, jika

jumlah observasi berbeda untuk setiap cross section unti disebut

unbalanced panel.

Kesulitan yang mungkin ditemukan dalam mengestimasi data

panel ialah dalam mengidentifikasi t – rations atau f – stat dari model

regresinya yang dapat terjadi saat hanya seditkit jumlah observasi

cross section dengan banyak data time series. Maka dapat dilakukan

beberapa pendekatan dalam mengefiensikan perhitungan model

regresi data panel. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah (1) Metode

Common-constant atau The Polled OLS method (2) Metode Fixed

Effect atau Fixed Effect Model dan (3) Metode Random Effect atau

Random Effect Model.
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3. Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square)

Pendekatan pemodelan dengan metode OLS biasa ini

merupakan metode yang paling sederhana sehingga estimasi metode

ini mengasumsikan setiap perusahaan memilki slope dan koefisien

yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi cross section).

Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai alpha konstan dan data sama

untuk setiap data cross section yang berarti hasil regresi panel data

yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap perusahaan.

4. Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model )

Dalam metode fixed effect, intercept pada pemodelan regresi

dapat dibedakan antar individual karena setiap individual cross section

tersebut dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam

membedakan interceptnya dapat digunakan variabel dummy sehingga

metode ini juga dikenal dengan least square dummy variabel (LSDV)

Model. Namun kelemahan dari metode ini  saat semakin banyak

jumlah data cross section maka akan membuat degress of freedom

semakin besar dengan memperkenalkan N dummies. Terdapat

beberapa kemungkinan pada metode ini, yaitu (1) Semua koefisien

konstan menurut waktu dan individual (2) Slope koefisien tetap,

namun intercept berbeda antar individu (3) Slope koefisien tetap

namun intercept berbeda antar individu antar waktu (4) semua

koefisien (slope dan intercept) berbeda antar individual (5) Semua

koefisien (slope dan intercept) berbeda antar individual antar waktu
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intercept antar individual berbeda maka dapat digunakan differential

dummy variable. Maka dengan menulis ulang persamaan pada model

awal panel data persamaan di atas dapat dituliskan menjadi :

Yit= 1 + 2D2i + 3D3i + 4D4i + 2X2it + 3X3it + eit

Terdapat 3 dummy dengan 4 individual. Hal ini ditujukan agar

menghindari dummy-variable trap. Dengan  ialah differential

intercept dapat disesuaikan dengan keadaan yang mendasari. Pada

metode ini dapat digunakan pula the time effect dengan menggunakan

time dummies.

5. Metode Random Effect (Random Effect Model)

Sebagai alternatif dari pemodelan FEM, maka dikenal pula

netode random effect. Metode ini mengasumsikan bahwa intercept

yang ada ialah random, dengan adanya mean value yang konstan.

Sehingga intercept tiap individu cross section akan terlihat dari deviasi

atas mean value yang konstan tersebut. Dari pemodelan awal

Yit = 1+ 2X2it + 3X3it + eit

Pada metode ini, 1i tidak lagi dianggap konstan seperti pada

model FEM, tetapi dianggap sebagai variabel random dengan mean

value konstan yaitu 1 sehingga dapat ditulis

1i = 1 + i dengan i = 1,2, ... . , N

Dengan mensubstitusi kedua persamaan diatas maka akan menjadi

Yit = 1+ 2X2it + 3X3it + i + Uit

Yit = 1+ 2X2it + 3X3it + Wit dengan Wit = i + Uit
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Di sini,Wit sebagai error terdiri atas diketahui bahwa  terdiri atas

dua komponen yaitu isebagai komponen error dari masing – masing

cross section dan sebagai error yang merupakan gabungan atas error

dari data time serries dan cross section. Sehingga metode random ini

dikenal, juga dengan sebutan Error Components Model (ECM) .

6. Pemilihan Model Estimasi

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa terdapat tiga

pendekatan dalam memodelkan panel data. Dalam melakukan

pemilihan model secara valid, maka dapat dilakukan tiga tahap uji

yang menentukan metode mana yang paling tepat digunakan.

Pemilihan ini bertujuan agar pendekatan yang dipilih cocok dengan

tujuan penelitian dan cocok pula dengan karakteristik data sampel

yang digunakan sehingga proses estimasi memberikan hasil yang lebih

tepat.

7. Pemilihan secara teoritis

Metode common constant terlalu sederhana untuk

mendeskripsikan fenomena yang ada. Sebagai pilihan selanjutnya

dapat dipilih antara metode fixed effect dengan metode random effect.

Penentuan dapat dilakukan secara teoritis dengan melihat hubungan

korelasi antara individual cross section,  komponen errori dan X

sebagai regressor (Gujarati, 2004).

Jika diasumsikan i dan X tidak berkorelasi, maka metode

random effect yang digunakan. Sebaliknya apabila i dan X
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berkorelasi maka metode yang paling tepat digunakan ialah metode

fixed effect. Namun, kelebihan pada metode fixed effect tidak perlu

mengasumsikan bahwa komponen errror tidak berkorelasi dengan

variabel bebas yang mungkin sulit di penuhi.

8. Pemilihan atas dasar sampel data penelitian

Jika ternyata secara teoritis penemuan model tidak dapat

memberikan jawaban secara tepat, maka dasar pemilihan model

selanjtunya didasarkan pada sampel penelitian. Apabila data sampel

diambil atas suatu populasi secara acak maka lebih cepat

menggunakan metode random effect. Apabila pemilihan sampel data

telah ditentukan berdasarkan populasi yang ada maka pemilihan

metode fixed effect tepat digunakan. Sebagai tambahan, jumlah data

cross section dengan data time series juga dapat menentukan

permodelan mana yang lebih tepat digunakan. Jika jumlah T (time

series) lebih besar daripada jumlah N (data cross section), maka

metode fixed effect lebih dipilih. Saat jumlah N lebih besar daripada

jumlah T, maka digunakan metode random effect dalam

pengolahannya (Gujarati, 2004).

9. Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakanuntuk menguji

hipotesis dalam penelitian ini. Untuk mengetahui kebenaran prediksi

dari pengujian regresi yang dilakukan, maka dilakukan pencarian nilai

koefisien determinasi (adjustedR2 ). Uji F juga digunakan untuk



40

mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel

dependen.Sedangkan pengujian untuk mendukung hipotesis adalah

dengan uji t yaitu seberapa jauh pengaruh variabel independen secara

parsial terhadap variabel dependen.

a. Uji Parsial (Uji t)

Ujistatistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam

menerangkanvariabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji

besar pengaruh upah minimum, jumlah industri pengolahan dan

output industri pengolahan terhadap indeks ketimpangan

penyerapan tenaga industri pengolahan di Kabupaten/Kota Jawa

Timur secara parsial.Uji t menggunakan program Eviews

6.Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian

berikut ini:

1) Jika Probabilitas > 0,05 maka secara parsial tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen.

2) Jika Probabilitas ≤ 0,05 maka secara parsial terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan

adalah dengan membandingkan nilai koefisien yang
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distandarkan (Standardized Coefficient). Nilai koefisien yang

terbesar adalah yang dominan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen/bebas yangdimasukkan dalam dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen/terikat.Uji F digunakan untuk menguji seberapa besar

besar pengaruh upah minimum, jumlah industri pengolahan dan

output industri pengolahan terhadap indeks ketimpangan

penyerapan tenaga industri pengolahan di Kabupaten/Kota Jawa

Timur secara simultan.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian

berikut ini:

1) Jika Probabilitas > 0,05 maka secara simultan tidak

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel

independen terhadap variabel dependen.

2) Jika Probabilitas ≤ 0,05 maka secara simultan terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen.

c. Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan

variabel dependen.Nilai R2 yang telah disesuaikan adalah antara



42

nol dan sampai dengan satu. Nilai adjusted R2 yang mendekati

satu berarti kemampuan variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen. Nilai adjusted R2 yang kecil

atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil.

Apabila terdapat nilai adjusted R2 bernilai negatif, maka

dianggap bernilai nol.


