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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini hanya terbatas pada di 6 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi 

Kalimantan Timur, dimana daerah tersebut memiliki nilai laju pertumbuhan yang 

paling rendah tetapi memiliki nilai total PDRB yang paling tinggi. Maka dari itu objek 

penelitian yang  berpengaruh yaitu variabel  pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termaksud pada penelitian deksriptif kuantitatif dimana penelitian 

ini besifat memberikan gambaran secara umum yang diteliti dalam bentuk data maupun 

angka  yang kemudian dapat dianalisa, diklasifikasikan dan diinterpretasikan dalam 

bentuk uraian ataupun kalimat. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai objek 

penelitian yang menghasilkan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independent 

yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak daerah terhadap variabel dependent yaitu 

pertumbuhan ekonomi. (Sugiyono, 2014) 

 

C. Definisi Operasional 

Untuk mengetahui variabel yang akan diteliti, maka perlu diketahui melalui definisi 

dari masing-masing variabel, diantaranya : 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
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Variabel terikat yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh salah satu 

variabel bebas ataupun lebih, biasanya variabel terikat diinisialkan dalam huruf 

(Y). Adapun variabel yang menjadi variabel terikat di dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

2013-2017. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Di 

dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi variabel bebas yaitu 

variabel pengeluaran pemerintah (X1) dan variabel pajak daerah (X2). 

Variabel pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah total belanja yang ada di  Provinsi Kalimantan Timur, dan variabel Pajak 

Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah total pajak daerah yang ada 

didalam salah satu anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kalimantan Timur serta instansi lain yang mendukung penelitian ini. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berbentuk data panel. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian antara lain : 
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1. Data Pengeluaran Pemerintah dengan menggunakan data total pengeluaran atau 

total belanja pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 

2013-2017. 

2. Data pajak daerah dengan menggunakan data total pajak daerah yang ada di 

dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2013-2017. 

3. Data Produk domestic regional bruto dengan menggunakan data total Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data digunakan metode antara lain dokumentasi yaitu cara 

pengumpulan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), web kementrian keuangan 

(kemenkeu), web DJPK, buku-buku, literature, jurnal, dan laporan dengan cara 

mencatat data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Data Panel  

Dari data diatas dapat dilakukan analisis dengan menggunakan bantuan Metode 

Regresi Berganda sebagai alat ekonometrika serta digunakan juga metode analisis 

deksriptif dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik diri  dari sebuah sampel 
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atau populasi yang dapat digambarkan lewat tabel dan gambar sehingga dapat 

memberikan informasi yang baik yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. 

Adapun bentuk regersi linier dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑢𝑖 

 

Dimana  

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

𝑋1 = Pengeluaran Pemerintah 

𝑋2 = Pajak Daerah 

𝛽0 = Intersep/Konstanta 

𝛽1, 𝛽2 =Koefisien Regresi 

𝑈𝑖 = Nilai Gangguan 

2. Metode Estimasi Data Panel 

Analisis data panel yaitu kombinasi antara data time series dan data cross-section. 

Penggunaan dari data time series atau cross-section yang dipisah tidak dapat 

memberikan informasi secara maksimal. Data panel yang digunakan dari tahun 2013-

2017, sedangkan data cross-section yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam penelitian ini jumlah 

observasi yang digunakan sebanyak 45 data yaitu banyaknya jumlah tahun dikalikan 

dengan banykanya jumlah negara. 
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a. Model Common Effects 

Model Common Effect adalah bentuk metode estimasi yang menghubungkan 

data time series dan cross-section yang kemudian dilakukan pendugaan observasi 

yang terdapat di regresi sehingga datanya berdimensi tunggal. Dari metode data 

panel dapat diketahui bahwa N adalah banyaknya jumlah data cross-section dan T 

adalah banyaknya jumlah periode waktu. Dengan menggunakan penggabungan 

seluruh observasi, maka dapat disimpulkan model common effect. 

b. Model Fixed Effects 

Di dalam model Fixed Effects ini banyak yang mengasumsikan bahwa intersep 

akan sama antar individu maupun antar waktu, pada kenyataannya berbeda. 

Karakteristik antar variabel satu dengan variabel lainnya jelas pasti berbeda 

sehingga perlu digambarkan intersep antar individu berbeda tetapi slopenya tetap 

sama. Hasil perbedaan intersep ini dapat digambarkan dengan adanya perbedaan 

suatu karakteristik antara individu satu dengan yang lainnya. Model ini dapat 

diasumsikan dengan adanya perbedaan intersep atau biasa sering dikenal model 

Fixed Effects. 

c. Model Random Effect 

Di dalam mengestimasi data panel untuk mengatasi masalah dapat digunakan 

variabel residual atau biasa disebut metode Random Effects (RE). Dari pendekatan 

ini yaitu jika model Fixed Effects berasumsi eror term berkaloborasi dengan 
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regressor (X) maka di dalam Rando Effects eror term tidak berkolaborasi dengan 

regressor (X) atau biasa disebut random.  

3. Pemilihan Metode Estimasi Dalam Data Panel 

Ada tiga teknik yang dapat digunakan  di dalam regresi data panel yaitu Common 

effect, Fixed Effect dan Random Effect. Untuk mengetahui serta menentukan teknik 

mana yang paling tepat dan terbaik untuk mengestimasi regresi data panel, harus 

melakukan tiga uji berikut yaitu Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier (LM) dan Uji 

Hausman. 

a. Uji Chow (Chow Test) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model Fixed Effects atau model 

Random Effect yang paling tepat atau terbaik untuk digunakan dalam mengestimasi 

data panel. Hipotesi yang dapat diambil dari Uji Chow adalah : 

H0 = Model Common Efects 

H1 = Model Fixed Effects 

Dari hasil hipotesis diatas cara untuk membandingkan perhitungan digunakan 

F-satistik dengan F-tabel, maka dapat diambil keputusan bahwa jika F-hitung > 

daripada F-tabel maka H0 ditolak, dengan kesimpulan bahwa model yang terbaik 

atau tepat digunakan yaitu model Fixed Effects, dan jika F-hitung < dari F-tabel 

maka H0 diterima dan model yang terbaik untuk digunakan adalah model Common 

Effects.  
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b. Uji LM (Lagrange Multipiler) 

Pengujian ini dilakukan oleh model Random Effects yang dikembangkan 

Breusch Pagan untuk mengetahui uji signifikan berdasarkan nilai residual, yang 

diman hipotesis yang didapatkan adalah : 

H0 = 0 : yaitu model Common Effects 

H1 ≠ 0 : yaitu model Fixed Effects 

Jika nilai dari LM statistic > daripada nilai chi squares maka menolak H0 yang 

artinya dimana model Random Effects lebih baik daripada model Common Effects. 

c. Uji Hausmant (Hausmant test) 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan dari model Fixed Effects 

dengan model Random Effects. Pengujian ini dilakukan agar mengetahui model 

yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hipotesis yang 

dapat diambil dari pengujian ini adalah : 

H0 : Model Random Effects yang lebih baik. 

H1 : Model Fixed Effetcs yang lebih baik. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji atau mengetahui hubungan regresi secara 

parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahu ataupun mengukur tingkat 

seberapa besar siginifikan atau keberhasilan di dalam setiap variabel  bebas 

terhadap variabel terikatnya dalam model regresi. Di dalam uji t ini digunakan 

untuk mengetahui apakah suatu hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. 
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Hasil hipotesis yang dapat disimpulkan dari pengaruh pengeluaran pemerintah 

dan pajak daerah terhadap variabel produk domestic regional  bruto adalah: 

H0 = 0 : yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

H1 ≠ 0 : yang berarti bahwa adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Dalam memutuskan hipotesis mana saja yang dapat diterima ataupun ditolak, 

maka pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai ataupun hasil yang 

didapatkan dari t-hit dengan nilai t-tabel, dengan hipotesis yaitu : 

Jika t-hit > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa variabel 

bebas (X1 dan X2) berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu produk 

domestik regional bruto adalah bersifat signifikan. 

JIka t-hit < t-tabel maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak, yang artinya bawa 

variabel bebas (x1 dan X2) berpengaruh secara positif terhadap variabel terikat 

(produk domestik regional bruto) adalah bersifat signifikan. 

 

b. Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel yang berpengaruh 

atau berarti dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara keseluruhan  

dalam sebuah analisis regresi linier. 

Hipotesis yang dapat diuji sebagai berikut : 
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H0 = 0 : yang berarti variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat 

H1 ≠ 0 : yang berarti variabel bebas memiliki pengarh terhadap variabel terikat. 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

Apabila  F Hit > F Tabel maka H0 dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel 

bebas (X1 dan X2) berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat yaitu 

produk domestik regional bruto adalah besifat signifikan. 

Apabila F Hit < F Tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa 

variabel bebas (X1 dan X2) berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel terika 

produk domestik regional bruto adalah bersifat tolak signifikan. 

c. Koefisien Determinan (𝑹𝟐) 

Koefisiein determinan (𝑅2) yaitu untuk mengukur seberapa ketepatan ataupun 

kecocokan dalam regresi data panel, yaitu seberapa presentase (X1 dan X2) 

terhadap variasi (naik dan turunannya) Y yang dilihat dengan menggunakan E 

views. Dimana besarnya nilai (𝑅2) berada diantar nol dan satu yaitu dapat 

dituliskan 0 < (𝑅2) < 1. Jika (𝑅2) semakin mendekati 1 maka model tersebut 

dianggap baik dan berpengaruh terhadap variabel y.      
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