
35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 dengan obyek 

penelitian tentang jumlah penduduk miskin. 

B. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berbentuk Panel data (Pooling data), yaitu gabungan dari data 

rangkaian runtut waktu Time Series (t) dan data Croos-Section (i). Data 

time series yang digunakan adalah data tahunan selama 10 tahun yaitu 

2010-2014, sedangkan data cross-section sebanyak 29 Kabupaten dan 9 

Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Variabel-variabel yang digunakan 

adalah Upah Minimum, Distribusi Pendapatan, dan Jumlah Penduduk 

Miskin. 

Sumber data utama penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal, 

buku-buku hasil penelitian maupun publikasi terbatas dari Badan Pusat 

Statistik Jawa Timur tahun 2010-2014, serta lembaga atau instansi-instansi 
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lain yang terkait dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan 

yang dibahas. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data 

yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu serta menyalin 

dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini 

seperti Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada 

variabel kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan 

kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebut: 

a) Variable Terikat (dependent variable) 

Adalah variabel atau faktor yang akan berubah apabila ada 

perubahan pada variabel bebasnya dengan kata lain variabel ini 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel 

terikatnya adalah jumlah penduduk miskin dari tahun 2010-2014 di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur yang di ukur oleh pendapatan. 

b) Variable Bebas (Independent variable) 
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Adalah variabel atau faktor-faktor yang menjadi input dimana 

keberadaannya dapat mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas adalah dua variabel diantaranya: 

a) Upah Minimum(X1) 

Upah minimum kabupaten/kota (X1) adalah upah minimum 

yang berlaku didaerah kabupaten/kota. UMK yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah upah minimum yang berlaku di 

Kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2010-2014 yang 

diukur dalam satuan rupiah. Data diambil dari BPS. 

b) Distribusi Pendapatan (X2) ketidakmerataan pendapatan yang di 

ukur oleh : 

Indeks Gini merupakan koefisien yang didasarkan pada 

kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pendapatan kumulatif yang 

membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya 

pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili 

persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini didefinisikan 

sebagai A/(A+B), jika A=0 koefisien gini bernilai 0 yang berarti 

pemerataan sempurna, jika B=0 koefisien gini akan bernilai 1 yang 

berarti ketimpangan sempurna. Satuannya rasio. Satuan dari 

variabel GINI adalah rasio. 

E. Model Analisis Data 

1. Model Analisis Regresi linier Berganda 
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Penelitian ini bersifat kuantitatif, sehingga untuk meneliti pengaruh 

upah minimum dan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk 

miskin , maka metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah OLS 

(Ordinary Least Square) dengan model regresi linier berganda dengan data 

panel. . Regresi linier berganda atau model regresi majemuk merupakan 

suatu model regresi yang terdiri dari atas lebih dari satu variabel 

independen. 

Ada tiga teknik dalam perhitungan regresi linier berganda dengan 

menggunakan data panel yaitu teknik OLS (Ordinary Least Square), Fixed 

Effect, dan Random Effect. Perhitungan ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan aplikasi Eviews9. Dari tiga teknik perhitungan 

regresi linier berganda dengan menggunakan data panel pemilihan terbaik 

peneliti disini menggunakan model OLS (Ordinary Least Square)/ 

Common Effect. 

Model regresi linier berganda dengan data panel yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it+ eit 

Dimana : 

Y  = Kemiskinan 

α  = Konstanta 

β1  = Koefisien Regresi dari X1 

β2  = Koefisien Regresi dari X2 

X1  = Upah Minimum 
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X2  = Distribusi Pendapatan 

eit  = Term of error 

2. GIS (Analisis Sistem Informasi Geografis) (Interval) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, 

dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi 

yang bereferensi geografi. (Budiyanto, 2002)  

Secara teknis SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari 

peta digital yang tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata 

dijabarkan dalam data peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang 

(space) dan klasifikasi, atribut data, dan hubungan antar item data. 

Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan pemetaan 

terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan, 

kerincian itu tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang 

disebut sebagai peta dasar. (Budiman, 1999 dalam Budiyanto,2002) 

3. Uji Hipotesis  

a) Uji t  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 

2004): 

t =
𝛽1 −  𝛽1∗

𝑆𝑒 (𝛽1)
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Dimana: 

β1 = Parameter yang di estimasi 

β∗ = nilai hipotesis dari β1 (H0: β1= β∗) 

Se (β1) = simpangan baku dari variabel independen ke-1  

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen 

secara individu dapat dilihat hipotesis berikut: 

H0: β1= 0, berarti tidak ada pengaruh nyata antara Upah Minimum 

dan Distribusi Pendapatan terhadap jumah penduduk miskin pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. 

H0: β1 ≠ 0, berarti tidak ada pengaruh nyata antara Upah Minimum 

dan Distribusi Pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. 

Pada tingkat signifikansi 0,05% (5%), pengujian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1. H0 diterima Ha ditolak, apabila nilai t probabilitas ≥ nilai 

(α = 5%). Hal ini berarti variabel independent tidak 

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependent.  

2. H0 ditolak Ha diterima, apabila nilai t probabilitas ≤ nilai 

(α = 5%). Hal ini berarti variabel independent signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependent.   

b) Uji F  
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Uji F pada dasarnya digunakan untuk membuktikan pengaruh 

secara bersama-sama statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu 

Upah Minimum dan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 (Gujarati, 2004:120).  

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

1. H0: β1 ; β2 ; β3 = 0 

Upah minimum dan Distribusi pendapatan bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.  

2.  Ha: β1 ; β2 ; β3 ≠ 0 

Upah minimum dan Distribusi pendapatan bersama-sama 

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.  

Dengan menggunakan α = 5%, maka pengujian hipotesis: 

1) Bila F probabilitas ≤ α, berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh nyata antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

2) Bila F probabilitas ≥ α, berarti H0 diterima dan Ha 

ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 
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c) Uji R2 

 R2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel 

independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel 

dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit), di 

gunakan koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi (R2) 

merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi 

total dalam variabel tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel 

bebas (X) (gujarati, 2004: 163). 

Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut: 

R2 =
∑(Ŷ1 −  Ŷ)2 

∑ Ŷ1 −  Ŷ)2
 

Nilai R2 yang sempurna adalah satu (1), yaitu apabila keseluruhan 

variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel 

independent yang dimasukan kedalam model. Dimana 0 < R2 < 1 

sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Nilai R2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan 

variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel 

dependent sangat lemah. 

2. Nilai R2 yang mendekati satu, berarti kemampuan variabel 

independent dalam menjelaskan hampir semua informasi 

yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel 

dependent. 


