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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut 

dilaksanakan, pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah 29 

Kabupaten dan 9 Kota Jawa Timur. 

B.  Jenis Penelitian  

     Penelitian ini bermaksud menggambarkan realitas objek yang diteliti, 

kemudian di analisis berdasarkan keilmuwan tertentu. Dengan demikian 

jenis penelitian berdasarkan menurut tujuannya termasuk deskriptif 

kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menyajikan 

gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam 

penelitian kemiskinan. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 

yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi 

diambil dari Badan Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, 

surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data 

sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (time-series data) untuk 
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kurun waktu tahun 2010-2014 serta data kerat lintang (cross-section data) 

yang meliputi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara umum data-data 

dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur Informasi 

lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku 

teks. Adapun data yang digunakan adalah : jumlah pengangguran, upah 

minimum, jumlah kemiskinan. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data kuantitatif, dan memiliki fungsi teknis untuk 

para peneliti dalam melakukan pengumpulan data sehingga angka angka dapat 

diberikan pada obyek yang diteliti. Data yang digunakan untuk mencapai 

tujuan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, sehingga tidak 

diperlukan teknik sampling atau kuesioner. Periode data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tahun 2010-2014. Sebagai pendukung, digunakan buku 

referensi, jurnal, surat kabar, serta browsing website internet terkait dengan 

masalah kemiskinan dan bahan kajian dalam penelitian ini. 

E. Definisi operasional variabel  

       Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. (M. Nasir, 
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1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka 

pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi 

variabel yang digunakan.  

    Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 

1. Kemiskinan (Y) 

        Jumlah Kemiskinan (Y) adalah Kemiskinan dalam penelitian ini 

diukur dengan besarnya jumlah penduduk miskin absolut menurut kriteria 

Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota Jawa Timur 

selama periode tahun 2010-2014. Menurut BPS Jumlah kemiskinan adalah 

jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita berada di 

bawah ambang batas tertentu yang dinyatakan sebagai garis kemiskinan. 

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan 

untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi 

pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk 

hidup secara layak (BPS, 2007). Kebutuhan minimum makanan 

menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non makanan meliputi 

perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Satuan dari variabel 

kemiskinan adalah dalam ribu jiwa. 

2. Pengangguran (X1) 

          Jumlah pengangguran (X1) adalah jumlah orang yang masuk dalam 

angkatan kerja yang sedang mencari pekaerjaan dan belum 

mendapatkannya. Data jumlah pengangguran yang digunakan adalah 
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jumlah pengangguran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTimur 

tahun 2010-2014. Variabel ini memiliki satuan jiwa. 

3. Upah Minimum (X2) 

Upah minimum (X2) adalah upah bulanan terendah yang terdiri 

dari upah pokoktermasuk tunjangan tetap (Permenaker 01/1999). Data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah upah minimum di kabupaten/kota 

di Jawa Timur 2010-2014. (dalam Rupiah) Sumber : Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur 

F.   Teknik Analisis Data 

         Studi ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab 

tujuan yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi: analisis panel data 

(pooled data) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program 

Eviews 6 dan SIG (System informasi Geografis)  

1. Panel Data  

         panel data adalah kombinasi antara deret waktu (time-series data) dan 

kerat lintang (cross-section data). Data panel merupakan sekelompok data 

individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel 

memberikan informasi observasi setiap individu dalam sampel. Keuntungan 

menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi 

dan mempebesar degree of freedom, serta pengabungan informasi yang 

berkaitan dengan variabel cross section dan time series. dalam penelitian ini 

menggunakan metode fixed effect sebagai berikut: 
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      Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM) Pada metode FEM, 

intersep padaregresi dapat dibedakan antar individu karena setiap individu 

dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan 

intersepnya dapat digunakan variabel dummy, sehingga metode ini juga 

dikenal dengan model Least Square Dummy Variable (LSDV). Model efek 

tetap ini menambahkan sebanyak (N-1) variabel dummy (Di) ke dalam model 

dan menghilangkan satu sisanya untuk menghindari kolinearitas sempurna 

antar variabel penjelas.  

Analisis regresi linier berganda di lakukan dengan menggunakan data 

panel. Data penel adalah kombinasi antara data silang tempat (cross section) 

dengan data runtut waktu (time series) (Kuncoro, 2011). Persamaan regresi 

data panel dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Yit= α+ β1X1it + β2X2 it  

Keterangan:  

 Yit  =Kemiskinan 

 Α  =Konstanta  

β1,β2 =Koefisien Regresi 

X1 = Pengangguran 

X2 = upah minimum 

eit =Term of error 

Widarjono (2009) terdapat metode yang biasa digunakan dalam 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu pooling least square 

(Common effect), pendekatan efek tetap (Fixed Effect), pendekatan efek 
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random (Random Effect). Namun ada tiga uji yang di gunakan untuk 

menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data 

panel. Tiga uji tersebut yaitu uji F statistik, uji t statistik, uji determinan , 

uji Langrange Multiplier (LM) dan uji Hausman. 

Uji Statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-

masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen 

maka dari itu dapat menggunakan uji statistik diantaranya:  

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel-variabel 

tersebut berpengaruh secara bersama-sama statistik bahwa seluruh 

variabel independen yaitu pengangguran, upah minimum terhadap 

variabel dependent kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-

2014 (Gujarati, 2004).  

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

: ;  = 0 

pengangguran, upah minimum bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.  

: ; ; ≠ 0 

Pengangguran, upah minimum bersama-sama berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.  

Dengan menggunakan α=5%, maka pengujian hipotesis: 
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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 , berarti H0 diterima dan Ha ditolak, 

artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

b. Uji t (Pengujian Secara Persial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 

2004): 

                                                        

Dimana: 

β1  = Parameter yang di estimasi 

  = nilai hipotesis dari β1 (H0: β1= ) 

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 pengangguran,  

upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2010-2014. 
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H0: β1 ≠ 0,berarti tidak ada pengaruh nyata antara pengangguran,  

upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2010-2014. 

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

adalah sebagai berikut:  

1.  diterima Ha ditolak, apabila nilai t probabilitas ≥ nilai (α= 5%). 

Hal ini berarti variabel independent tidak signifikan berpengaruh 

terhadap variabel dependent.  

2.  ditolak Ha diterima, apabila nilai t probabilitas ≤ nilai (α= 5%). 

Hal ini berarti variabel independent signifikan berpengaruh 

terhadap variabel dependent. 

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji )  

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 ( ). Koefisien determinasi ( ) merupakan angka 

yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel 

tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel bebas (X) (gujarati, 2004). 

Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut: 

 

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

dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independent yang 
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dimasukan kedalam model. Dimana 0 < < 1 sehingga kesimpulan yang 

dapat diambil adalah : 

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

independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent sangat 

lemah. 

2. Nilai  yang mendekati satu, berarti kemampuan variabel 

independent dalam menjelaskan hampir semua informasi yang 

digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependent. 

d. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah 

Random Effect atau model Common Effect yang paling tepat di gunakan. 

Uji Signifikasi Random Effect ini di kembangkan oleh Breusch Pagan. 

Metode Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random Effect di dasarkan 

pada nilai residual dari metode common effect. 

Menurut Widarjono (2009) Uji LM ini di dasarkan pada distribusi 

chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel 

independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik 

chi-squares maka menolak hipotesis nul, yang artinya estimasi yang tepat 

untuk model regresi data panel adalah metode RandomEffect daripada 

metode Common Effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari 

nilai statistik chi – squaresse sebagai nilai kritis, maka menerima 

hipotesis, yang artinya estimasi yang di gunakan dalam regresi data panel 

adalah metode Common Effect bukan metode Random Effect. 
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e. Uji Hausman 

Uji hausman adalah hasil uji statistik diperoleh dari hasil yang 

digunakan adalah Fixed Effect dan Random Effect , maka selanjutnya kita 

akan menguji model manakah yang digunakan antara model Fixed Effect 

atau Random Effect yang paling tepat , pengujian ini disebut Uji 

Hausman. 

Menurut Widarjono (2010) Uji Hausman dapat di definisikan 

sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect atau 

Random Effect yang paling tepat di gunakan . Pengujian uji hausman di 

lakukan dengan hipotesis berikut: 

Ho = Random Effect 

Ha = Fixed Effect 

 Ketentuan: 

1. Apabila hausman hitung maka Ho ditolak, dan 

Ha diterima, berati bahwa model fixed effect merupakan model yang 

tepat. 

2. Apabila hausman hitung maka Ho diterima, dan 

Ha ditolak, berati bahwa model random effect merupakan model yang 

tepat. 

2. SIG (System informasi Geografis)  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan kumpulan yang 

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

dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, 
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memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi 

yang bereferensi geografi. (Budiyanto, 2002)  

Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

diharapkan dapat menganalisis dan menggambarkan daerah-daerah di 

Provinsi Jawa Timur yang memiliki pengangguran, upah minimum dan 

kemiskinan tinggi, menengah dan rendah. 

 

 


