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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini terdapat pada daerah Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. Dimana terdapat 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 

29 Kabupaten dan 9 Kota. Penelitian ini memusat pada keseluruhan daerah 

yang ada di Provinsi Jawa Timur, karena baik Kabupaten atau Kota memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Tenaga kerja di Provinsi Jawa 

Timur yang meningkat namun dalam memproduksi barang dan jasa masih 

kurang. Sehingga dapat diketahui daerah mana yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi atau rendah yang nantinya akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi. 

B. Jenis Penelitian 

Data yang diperoleh untuk penelitian ini digunakan untuk mengukur 

suatu nilai yang terdapat pada suatu data. Dalam hal ini data yang terdapat 

pada variabel menggunakan data kuantitatif. Menurut beberapa alhi yaitu 

Kuncoro (2009) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik 

(angka) sedangkan menurut Sugiyono (2014) adalah data yang bersifat 

numerik atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kuantitatif adalah suatu data yang 

memiliki sifat berupa angka yang nantinya dapat dianalisis secara statistik 

untuk memperoleh hasil. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Untuk pertumbuhan ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan 

perubahan relatif pada nilai riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

di Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan dan dinyatakan dalam 

milyar rupiah.  

2. Tenaga Kerja (X1)

Tenaga kerja dalam hal ini menggunakan  jumlah penduduk yang 

berusia 15 tahun keatas yang bekerja di Provinsi Jawa Timur, yaitu 

melakukan suatu kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan suatu barang 

dan jasa secara kontinue dengan paling sedikit satu jam dalam seminggu. 

3. Pendidikan (X2)

Pendidikan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata lama 

sekolah (RLS) pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan 

mengetahui jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penduduk di masing-

masing daerah di Provinsi Jawa Timur maka dapat diketahui skill yang 

dipunya. Dengan rata-rata penduduk menempuh jenjang pendidikan 

tingkat SMA sederajat hingga jenjang Universitas. 

4. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dapat diukur dengan beberapa variabel didalam 

nya untuk mengetahui besarnya pengaruh yang didapat pada pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur. Variabel-variabel yang terdapat pada 

pendapatan daerah adalah: 
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a. Pendapatan Asli Daerah (X3) 

Pendapatan Asli Daerah atau dapat disingkat PAD adalah 

suatu penerimaan yang didapat oleh masing-masing daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi dari daerah itu sendiri. Salah satu 

sumber pendapatan yang diterima adalah berasdal dari pajak daerah 

yang telah diterapkan oleh pihak Pemerintah Daerah. 

b. Dana Alokasi Umum (X4) 

Dana alokasi umum (DAU) berasal dari APBN yang nantinya 

akan dialokasikan ke beberapa daerah yang nantinya bertujuan untuk 

pemerataan dalam kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk 

membiayai kebutuhan belanja daerah. Dalam belanja daerah itu 

terdapat belanja langsung dan tidak langsung demi berlangsungnya 

kebutuhan pegawai demi peningkatan perekonomiannya. 

c. Dana Alokasi Khusus (X5) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dialokasikan untuk 

mendanai beberapa kegiatan khusus yang ada di masing-masing 

daerah untuk menjadi bagian dari program bagi daerah tersebut. Suatu 

dana yang digunakan untuk suatu proyek dalam meningkatkan 

perekonomian daerah, dimana dalam suatu proyek sesuai dengan 

kegiatan khusus untuk peningkatan suatu kegiatan. 

d. Pengeluaran Pemerintah (X6) 

Pengeluaran pemerintah yang dimaksud merupakan suatu 

investasi yang digunakan untuk masa datang dalam meningkatkan 
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ekonomi daerah. Yang mana akan digunakan untuk pengeluaran 

pembangunan sarana prasarana maupun pembuatan jalan tol atau lain-

lain. Nantinya akan meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi pada 

daerah tersebut. 

Dalam metode analisis data yang akan digunakan oleh penelitian kali 

ini adalah model data panel. Data Panel itu sendiri adalah suatu data yang 

mempunyai dua dimensi yaitu individu (cross-section) dan waktu (time 

series), yang mana dalam tiap unit individu (cross-section) akan diulang 

dalam beberapa periode waktu.  

Rumus regresi data panel: 

𝐿𝑜𝑔𝑌1𝑖𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑜𝑔𝑋4𝑖𝑡 +

 𝛽5𝐿𝑜𝑔𝑋5𝑖𝑡 +  𝛽6𝐿𝑜𝑔𝑋6𝑖𝑡 +  𝑒  

Dimana: 

𝐿𝑜𝑔𝑌1 = Produk Domestik Regional Bruto 

𝛼  = Konstanta 

𝛽1𝛽2 = Koefisien Garis Regresi 

𝑋1  = Tenaga Kerja 

𝑋2  = Pendidikan 

𝑋3  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

𝑋4  = Dana Alokasi Umum (DAU) 

𝑋5  = Dana Alokasi Khusus (DAK) 

𝑋5  = Pengeluaran Pemerintah 

𝑖  = Data Cross-Section “Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” 
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𝑡  = Data Time Series tahun 2011-2016 

Dalam regresi data panel terdapat dua persamaan regresi data panel 

diantaranya yaitu One Way Model dan Two Way Model. Untuk One Way 

Model itu sendiri dimana merupakan suatu model yang satu arah, karena 

dalam model tersebut hanya mempertimbangkan efek individu (αi), dan 

persamaannya adalah sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛼𝑖 + 𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 + 휀𝑖𝑡 

Dimana: 

α = Konstanta 

β = Parameter hasil estimasi 

𝑋𝑖𝑡= Observasi ke-it dari parameter variabel bebas 

𝛼𝑖 = Efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke-i 

Sedangkan untuk Two Way Model itu merupakan suatu model yang 

mempertimbangkan suatu efek dari waktu ke waktu atau memasukkan 

variabel waktu, dan persamaannya adalah sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛼𝑖 + 𝛿𝑡 + 𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 + 휀𝑖𝑡 

Dalam persamaan diatas yang mana akan menunjukkan adanya suatu 

tambahan dari efek waktu yang dilambangkan dengan delta yang dapat 

bersifat tetap ataupun bersifat acak antar tahunnya (Hidayat, 2014). 

Untuk mengolah suatu data yang telah diperoleh oleh penulis, maka 

penulis dapat menggunakan beberapa alat seperti Microsoft Office Excel 2010 

dan EViews 9. Untuk Microsoft Office Excel 2010 akan digunakan sebagai 

alat untuk mengolah data yang menyangkut tentang pembuatan sebuah tabel 
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serta analisis. Sedangkan untuk EViews 9 akan digunakan sebagai alat dalam 

proses regresi data.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini merupakan data 

sekunder. Data Sekunder itu sendiri adalah sebuah data yang diperoleh secara 

tidak langsung ataupun diperoleh tanpa melalui suatu perantara, pada 

dasarnya data sekunder tersebut berupa suatu laporan yang telah disusun 

dalam bentuk sebuah arsip (data dokumentasi) yang nantinya akan 

dipublikasikan ataupun tidak dipublikasi. Adapun data yang penulis peroleh 

berasal dari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa 

Timur serta dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Data 

yang telah didapat akan diolah serta akan dianalisis secara kuantitatif dengan 

model analisis data panel. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011-2016 

2. Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur 2011-2016 

3. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011-2016 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2016 
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5. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2016 

6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2016 

7. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2011-2016 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kali ini data yang akan dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi dan data kepustakaan yang diperoleh melalui suatu lembaga 

yang terkait yakni BPS Jawa Timur dan DJPK. 

F. Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian merupakan suatu atribut, nilai atau sifat yang 

berasal dari objek, kegiatan individu atau kelompok yang memiliki banyak 

variasi antara suatu hal lainnya yang telah ditentukan oleh seorang peneliti 

untuk dipelajari serta mencari berbagai informasi dengan menarik beberapa 

kesimpulan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kali ini terdapat dua variabel 

yang mejadi inti penelitian yang dibuat yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen itu sendiri sering juga disebut dengan variabel 

terikat yang mana suatu variabel yang disebabkan ataupun dipengaruhi 

oleh adanya suatu variabel bebas atau disebut juga variabel independen 

(Sugiyono, 2016). Variabel Dependen adalah variabel yang nantinya akan 
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dipengaruhi atau variabel yang menjadi penyebab terjadinya variabel 

independen itu sendiri. Adapun dikatakan variabel dependen karena 

variabel ini telah dipengaruhi dari adanya variabel independen. Dalam 

penelitian kali ini variabel dependen itu sendiri akan dinyatakan dalam 

Pertumbuhan Ekonomi. 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen atau bisa disebut dengan variabel bebas yang 

memiliki arti dimana variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

penyebab adanya perubahan dalam variabel dependen. Dinamakan 

variabel independen atau variabel bebas karena variabel ini akan bebas 

dalam hal mempengaruhi variabel lainnya (Sugiyono, 2016). Untuk 

penelitian kali ini variabel independen itu sendiri terdapat dua variabel 

yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependen diantaranya yaitu 

Tenaga Kerja, Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pengeluaran 

Pemerintah.  

G. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data panel terdapat beberapa teknik yang dilakukan 

untuk mengetahui hasil dalam suatu penelitian diantaranya adalah:  

1. Common Effect Model 

Dalam Model Pooled atau Common Effects (CE) merupakan suatu 

model yang paling sederhana dalam mengasumsikan bahwa tidak adanya 

kehetoregenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep sama), hal 
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ini dikarenakan bahwa semua keheterogenan itu sudah dijelaskan dalam 

variabel independen. Estimasi parameter pooled model yang 

menggunakan metode pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau bisa 

disebut juga sebagai teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model 

data panel. Dengan persamaan Model Pooled atau Common Effects  

sebagai berikut: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

2. Fixed Effect Model 

Pada Model Fixed Effects dapat diasumsikan bahwa terdapat 

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (ai yang tidak 

tergantung waktu). Apabila diasumsikan terdapat hubungan yang tetap 

antara ai dan variabel independen maka akan disebut sebagai Fixed Effects 

Model (FE), atau dengan kata lain nilai dari intersep 𝛽0𝑖 untuk setiap Xi 

berbeda akan tetapi memiliki slope yang sama. Dari estimasi parameter 

Fixed Effects Model (FE) dapat digunakan sebagai metode Least Square 

Dummy Variable (LSDV), yaitu dengan menambahkan variabel dummy 

yang sesuai untuk masing-masing nilai dari variabel independen. 

Persamaan dalam Fixed Effects Model (FE) sebagi berikut: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 +

𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

3. Random Effect Model 

Untuk Random Effects Model akan mengestimasi suatu data panel 

yang mana dalam variabel gangguan memungkinkan akan saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu. Random Effects Model ini 

memiliki perbedaan intersep yang diakomodasi oleh error terms pada 
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masing-masing variabel. Keuntungan yang dapat memungkinkan pada 

Random Effects Model yaitu dapat menghilangkan heteroskedasitas. 

Dalam Random Effects Model juga dapat disebut sebagai Error 

Component Model (ECM) atau dapat juga disebut sebagai teknik 

Generalized Least Square (GLS). Adapun persamaan dalam Random 

Effects Model adalah sebagai berikut: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Dalam estimasi model yang menggunakan metode Generalized 

Least Square (GLS) dapat menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝛽0𝑖 = �̅�0 + 𝑣𝑖 

𝑌𝑖𝑡 = �̅�0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + (𝑢𝑖𝑡 + 𝑣𝑖)  

𝑌𝑖𝑡 = �̅�0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡  

Setelah melakukan analisis pada data yang diteliti dengan 

menggunakan tiga teknik tersebut, selanjutnya digunakan pemilihan dalam 

data panel tersebut. Sehingga dapat melakukan model regresi pada data panel 

untuk memilih model yang tepat pada suatu pengujian, model regresi terdiri 

dari:  

1. Uji Chow 

Uji Chow itu sendiri merupakan suatu pengujian yang digunakan 

dalam menentukan suatu model apakan model tersebut termasuk kedalam 

Common Effects Model (CE) atau Fixed Effects Model (FE) yang 

nantinya paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi suatu data 

panel. Apabila nilai yang diperoleh lebih kecil dari α=0,05 maka dapat 
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diputuskan bahwa menolak H0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Model FE lebih tepat digunakan dari pada model CE. 

𝐻0 = 𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 𝐿𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 (𝑃𝐿𝑆) 

𝐻1 = 𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 (𝐹𝐸) 

Ketentuannya adalah : 

a. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka menolak 𝐻0 dan akan 

menerima 𝐻1 

b. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka akan menerima 𝐻0 dan 

akan menolak 𝐻1 

2. Uji Haussman 

Untuk Uji Hausman dapat diartikan suatu pengujian yang 

digunakan untuk memilih apakah Fixed Effects Modle (FE) atau Random 

Effects Model (RE) yang paling tepat untuk digunakan dalam 

mengestimasi data panel. Apabila nilai Prob.F lebih besar dari α=0,05 

maka dapat diputuskan gagal menolak H0 dan menerima H1. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa model FE lebih tepat digunakan dari 

pada model RE. 

𝐻0 = 𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 (𝑅𝐸) 

𝐻1 = 𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 (𝐹𝐸) 

Adapun ketetuannya adalah : 

a. Apabila Chi-Square hitung lebih besar dari Chi-Square tabel maka 

akan menolak 𝐻0 dan akan menerima 𝐻1 
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b. Apabila Chi-Square hitung lebih kecil dari Chi-Square tabel maka 

akan menerima𝐻0 dan akan menolak 𝐻1 

Pemilihan model regresi pada data panel dapat memutuskan model 

mana yang baik untuk dilakukan suatu pengujian hipotesis. Dalam model 

yang nantinya akan digunakan akan dilakukan suatu pengujian pada model 

tersebut, pengujian tersebut antara lain:  

1. Pengujian hipotesis secara partial (Uji t)  

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara partial akan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Pengujian kali ini dilakukan dengan uji dua arah yang 

mana hipotesanya adalah : 

a. 𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0, itu artinya tidak berpengaruh secara signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen 

b. 𝐻0 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0, itu artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen 

Untuk menghitung nilai dari t hitung adalah menggunakan rumus 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝛽𝑖

𝑠𝑒(𝛽𝑖)
 

Dimana : 

𝛽𝑖   = Koefisien korelasi 

𝑠𝑒(𝛽𝑖) = Standart error koefisien regresi 

Terdapat kriteria pengujian yang mana : 
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a. Ketika 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 itu artinya variabel independen tidak akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen 

b. Ketika 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 itu artinya variabel independen akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen 

2. Pengujian secara bersama-sama (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen akan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan diluar hipotesa :  

e. 𝐻0 =  𝛽1 =  𝛽2 =  𝛽3 =  𝛽4 =  𝛽5 yang artinya tidak akan 

berpengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel depeden secara bersama-sama 

f. 𝐻0 ≠  𝛽1 ≠  𝛽2 ≠  𝛽3 ≠  𝛽4 ≠  𝛽5 yang artinya adanya pengaruh 

secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama. 

Untuk menentukan F hitung dengan menggunakan rumus : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑀𝑆𝑆 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐸𝑆𝑆

𝑀𝑆𝑆 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑆𝑆
=  

𝑅2

𝑘 − 1
1 −  𝑅2

𝑛 − 𝑘

 

Dimana : 

𝑀𝑆𝑆 = Jumlah kuadart yang dijelaskan 

𝐸𝑆𝑆  = Jumlah kuadrat residual 

𝑘  = Jumlah variabel 
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𝑛  = Jumlah Observasi 

Terdapat kriteria pengujian yang mana : 

a. Ketika 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih kecil dari 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  itu artinya variabel independen tidak akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen 

b. Ketika  𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  itu artinya variabel independen akan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

3. Koefisien determinasi (R-Squared) 

Koefisien determinasi yang menggabarkan tingkat hubungan antara 

satu atau beberapa variabel bebas dengn variabel terikat. 𝑅2 merupakan 

besaran non negatif, batasnya adalah 0 ≤  𝑅2  ≥ 1. Dimana ketika 𝑅2 

sebesar 1 maka akan terjadi suatu hubungan yang sempurna, sedangkan 

ketika 𝑅2 sebesar 0 maka tidak akan ada hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel  bebas. Dengan demikian semakin kecilnya 𝑅2 maka 

akan semakin lemah hubungan antara variabelnya. 


