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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data 

Penelitian yang akurat. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah Dinas tenaga kerja sosial dan transmigrasi kabupaten pasuruan yang 

terletak di jalan Ir.H Juanda no.56 Pasurusan. Badan perencanaan 

pembangunan daerah yang terletak di komples perkantoran pemerintah 

kabupaten pasuruan, jalan raya raci km 9 bangil, pasuruan, jawa timur. Badan 

pusat statistik kabupaten pasuruan yang terletak di jalan sultan agung 

kabupaten pasuruan. Pemilihan objek ini dikarenakan instansi tersebut diberi 

kewenangan sebagai pelaksana tugas untuk mengelola jumlah perusahaan, 

jumlah tenaga kerja,jumlah pengangguran,PDRB per kecamatan dan PDRB 

kabupaten pasuruan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, 

analisis ini digunakan untuk menyajikan dan menjelaskan data yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber. 
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C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya atau data yang tidak 

diperoleh secara langsung di lapangan. Data sekunder dalam melihat variabel 

berupa data PDRB, jumlah penduduk, jumalh perusahaan,tenaga kerja, dan 

pengangguran adapun sumber data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pasuruan,Dinas Ketenagakerjaan Sosial dan Transmigrasi 

Kabupaten Pasuruan, dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. 

D. Definisi operasional variabel 

Definis operasional dan pengukuran variabel berisi pernyataan tentang 

arti dan maksud variabel-variabel penelitian, dimaksudkan agar tidak trejadi 

salah pengertian terhadap variabel yang dibahas serta memudahkan dalam 

penerapan data yang digunakan. Varaibel-variabel yang digunakan dalam 

menganalisa penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat (dependent variable). Variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain yakni variabel independen, dalam 

penelitian ini yang termasuk dalam variabel dependen adalah indeks 

ketimpangan Indeks williamson  perkecamatan di kabupaten pasuruan per 

tahun dari tahun 2010-2014. 

2. Variabel Bebas (independent variable) yaitu jumlah perusahaan, tenaga 

kerja, dan pengangguran. Variabel bebas (jumlah perusahaan, tenaga kerja, 

dan pengangguran) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 
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dependent (ketimpangan). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel 

independent: 

a. Jumlah perusahaan (X1) merupakan jumlah keseluruhan perusahaan 

(besar, sedang dan kecil)  perkecamatan di kabupaten Pasuruan dari 

tahun 2010-2014. 

b. Tenaga kerja (X2) merupakan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang 

bekerja pada sektor industri  perkecamatan di kabupaten Pasuruan dari 

tahun 2010-2014. 

c. Pengangguran (X3) merupakan jumlah keseluruhan pengangguran 

perkecamatan di kabupaten Pasuruan dari tahun 2010-2014. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data sekunder 

dengan cara menyalin atau mengfoto copy dari dinas ketenaga kerjaan sosial 

dan transmigrasi kabupaten pasuruan, dinas pembangunan daerah  kabupaten 

pasuruan dan badan pusat statistik kabupaten pasuruan. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Analisis indeks Williamson dan analisis regresi berganda data yang 

akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut ; 

1. Analisis Indeks Williamson 

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang 

perkembangan masing-masing daerah dari segi pemerataan pembangunan 
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yang dapat di amati dengan menggunakan indeks Williamson yang di 

dasarkan pada data PDRB kabupaten yang diukur dengan rumus sebangai 

berikut : 

     

Keterangan : 

Y  = PDRB Perkapita di Kabupaten Pasuruan 

Yi = PDRB Perkapita di Kecamatan Pasuruan 

Fi = Jumlah penduduk di Kecamatan Pasuruan 

n = Jumlahh penduduk di Kabupaten Pasuruan 

Tabel 3.1 Kriteria ketimpangan menurut indeks Williamson 

       

 

 

 

1. Jika nilai IW  menjahui 0 (nol) menunjukkan bahwa tingkat disparitas 

regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar 

kecamatan di Kabupaten Pasuruan semakin besar. 

2. Jika nilai IW  mendekatii 0 (nol) menunjukkan bahwa tingkat disparitas 

regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar 

kecamatan di Kabupaten Pasuruan semakin kecil. 

 

 

Indeks ketimpangan 

1 2 

>1 Sangat tinggi 

0,7-1 Tinggi 

0,4-0,69 Menengah 

<0,39 Rendah 
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2. Analisis regresi  data panel  

Analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan 3 model yaitu 

model common effect, fixed effect dan random effect. Penelitian ini 

menggunakan data panel yaitu data yang menggabungkan antara metode 

regresi time series dan cross section. Dengan menggunakan data panel 

dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

secara akurat. Pengujian data panel cukup dengan uji Statistik F, UJI 

Statistik t, dan uji Koefisien Determinasi (R
2
) tanpa melakukan uji asumsi 

klasik. Berikut rumus regresi linier berganda :  

 

Dimana: 

Y = ketimpangan 

 = Konstanta  

 = Koefisien regresi dari X1 

 = Koefisien regresi dari X2 

 = Koefisien regresi dari X3 

 = jumlah perusahaan  

 = jumlah tenaga kerja  

 = jumlah pengangguran 

 = Error Term 

Menurut Gujarati (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

keuntungan dalam menggunakan data panel, yakni: 
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a. Dengan mengkombinasikan time series dan cross section, data panel 

dapat lebih memberikan data yang lebih informatif, variatif dan 

mengurangi kolineritas antar variabel, drajat kebebasan yang lebih 

banyak, dan efisiensi yang lebih besar. 

b. Dengan memepelajari bentuk cross section dengan berulang-ulang 

dan observasi maka data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika 

perubahan. 

c. Data panel dapat memberikan interaksi yang lebih baik dan mengukur 

efek-efek yang tidak dapat diobservasi dalam cross section murni 

maupun data time series murni. 

d. Dengan membuat data tersedia dalam jumlah yang lebih banyak, data 

panel dapata meminimumkan bias yang dapat terjadi bila kita 

mengaagregatkan individu ke dalam agregat yang luas. 

e. Secara garis besar data panel dapat memperkaya analisis empiris 

dangan berbagai cara yang mungkin terjadi jika hanya menggunakan 

cross section atau data time series. 

f. Data panel tidak membutuhkan uji ekonometrika. Uji ekenometrika 

dilakukan untuk mengetahui apa spesifik model yang digunakan sudah 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

3. Pemilihan Model Estimasi Dalam Data Panel 

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan metode common effect, fixed effect, random effect, sedangkan 
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untuk menentukan metode mana yang lebih sesuai dalam penelitian ini 

maka digunakan uji chow dan uji hausman: 

a. Model Pooled (common effect) 

Model pooled atau common effect adalah model yang paling 

sederhana karena hanya mengkombinasikan data times series dan 

cross section. Pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu 

maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data 

perusahaan sama dengan berbagi kurun waktu. Metode ini bisa 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik 

kuadrat terkecil untuk megestimasi data model panel. 

b. Model Efek Tetap (Fixed Effect)  

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis 

data panel menggunakan metode common effect, penggunaan data 

panel common effect tidak realistis karena akan menghasilkan 

intercept atau pun slope pada data panel yang tidak berubah baik 

antara individu (cross section) maupun antar waktu (times series) 

(Setiyono, 2011). 

c. Model Efek Acak (random effect) 

Dalam metode in perbedaan karakteristik individu dan waktu 

diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua 

komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error 

(yaitu individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan 

menjadi error untuk komponen individu, error untuk komponen 
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individu, error untuk komponen waktu dan error gabungan (Setiyono, 

2011). 

 

4. Uji Kesesuaian Model 

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model dari tiga metode 

pada teknik estimasi dengan model data panel maka digunakan uji chow 

dan uji hausman. 

a. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan uji mana diantara kedua 

metode yakni metode random effect dan metode common effect yang 

sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam 

uji chow ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect  

Ha  : Metode Fixed Effect  

b. Uji Hausman  

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan uji mana dianatra 

kedua metode, yakni metode metode fixed effect dan metode random 

effect yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel dalam 

pnelitian ini. Hipotesis dalam uji hausman ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Metode Random Effect  

Ha : Metode Fixed Effect  

 Apabila chi square hitung > chi square tabel, maka H0 ditolak 

dan model fixed effect lebih tepat digunakan. Sebaliknya apabila chi 
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square hitung < chi sqaure tabel, maka Ha ditolak dan model random 

effect lebih tepat untuk digunakan. 

 

5. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F (serentak) 

Dalam uji statistik f ini pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilihat dengan 

menggunakan Eviews. 

 : Berarti variabel bebas (jumlah perusahaan, tenag kerja, dan 

pengagguran) tidak memiliki pengaruh dengan variabel terikat 

(Ketimpangan). 

  : Berarti ada pengaruh secara serentak antara semua variabel 

bebas (jumlah perusahaan, tenag kerja, dan pengagguran) 

terhadap variabel terikat (Ketimpangan).. 

Dengan kriteria : 

Apabila  : maka  ditolak  diterima, yang berarti 

bahwa variabel bebas ( ) secara 

serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah 

signifikan. 

Apabila  : maka  diterima  ditolak, yang berarti 

bahwa variabel bebas ( ) secara 
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serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah 

tidak signifikan  

b. Uji t (parsial) 

Digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam 

uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-

variabel terkait dengan menggunakan Eviews. Uji t menguji apakah 

suatu hipotesis diterima atau ditolak, dimana untuk ketentuan pada uji t 

adalah sebagai berikut: 

Ho : Berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas (jumlah 

perusahaan,tenaga kerja dan pengangguran) terhadap variabel 

terkait (Ketimpangan). 

Ho : Berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas (jumlah 

perusahaan,tenaga kerja dan pengangguran) terhadap variabel 

terkait (Ketimpangan). 

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang 

ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan t tabel jika: 

 : maka  ditolak  diterima, yang berarti bahwa 

variabel bebas ( ) secara parsial berpengaruh 

positif terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan. 

 : maka  diterima  ditolak, yang berarti bahwa 

variabel bebas ( ) secara parsial berpengaruh 
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positif terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak 

signifikan. 

 

6. Koefisien Determinasi ( ) 

Koefisien Determinasi ( ) digunakan untuk mengukur kedekatan 

hubungan antara variabel independent (jumlah perusahaan,tenaga kerja 

dan pengangguran) yang di gunakan dengan variabel dependen 

(Ketimpangan)..  adalah angka yang menunjukkan besarnya proporsi 

atau presentase variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen secara bersama-sama. Besarnya  berada di antar 0 dan 1 (0< 

<1). Hal ini menunjukakan bahwa semakin mendekati 1 nilai  berarti 

dapat dikatakan bahwa model variabel independen yang di gunakan 

mampu menjelaskan variabel dependen mendekati 100%.  

 

 


