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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar 

dan sistematis untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas 

terhadap suatu masalah dan/atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan 

luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian.70 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

korelasional. Pendekatan korelasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

menentukan ada atau tidaknya hubungan serta menjelaskan seberapa jauh 

korelasi yang ada pada dua variabel atau lebih.71 

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data Time Series. Data Time Series 

adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu serta dapat 

menggambarkan keadaan atau karakteristik objek pada saat pengumpuan data 

dilakukan.72 Penelitian ini menggunakan data kurun waktu 15 tahun, periode 

data yang digunakan yakni tahun 2002 hingga tahun 2016. Sumber Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua yang telah dipublikasi oleh 

70 Yusuf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. 

(Jakarta: Kencana, 2014), 62. 
71 Kuncoro, Mudrajad. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Jakarta: Penerbit Erlangga

2013), 12.` 
72 Muchson, M. Statistik Deskriptif (E-book: Guepedia), 14. Diakses pada 10 Mei 2018 dari 

https://books.google.co.id.  



50 
 

 

pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah,  

1. Data jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2002 hingga  tahun 

2016, yang bersumber dari BPS Kabupaten Malang.  

2. Data pendapatan daerah Kabupaten Malang pada tahun 2002 hingga tahun 

2016, data yang bersumber dari BPS Kabupaten Malang. 

3. Data Indeks Gini Kabupaten Malang pada tahun 2002 hingga tahun 2016, 

data yang bersumber dari BPS Kabupaten Malang. 

 

C.  Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan 

Observasi. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta 

pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku 

yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas peneliti.73 

Sedangkan teknnik pengumpulan data dengan observasi berarti instrumen 

pengumpulan data berupa pengamatan atau pencatatan secara teliti dan 

sistematis mengenai gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.74 Kedua 

teknik pengumpulan data, dilakukan pada data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, buku referensi, maupun jurnal-

jurnal ekonomi terkait. 

                                                           
73 Sarwono, Jonathan. Pintar Menulis Kaarangan Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis 

Ilmiah (Yogyakarta: Andi, 2010), 34-35. 
74 Firdaus. Aplikasi Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 104. 
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D. Definisi Operasional 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1 

variabel terikat dan 2 variabel bebas. 

a. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi 

pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan 

ketidakmerataan distribusi pendapatan antar masyarakat yang ada di 

Kabupaten Malang. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur 

dengan Koefisien Gini/Indeks gini yang angkanya berkisar antara nol 

(pemerataan sempurna) higga satu (ketimpangan yang sempurna). 

b. Variabel Independen 

Penelitian ini mengindikasikan 2 variabel bebas yang mempengaruhi 

ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Malang antara lain: 

1. Jumlah Penduduk (X1) 

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang berusia 15 

tahun keatas, yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam kurun 

waktu tertentu. Satuan data jumlah penduduk dalam penelitian ini 

dinyatakan dalam jiwa. 

2. Pendapatan Daerah (X2) 

Pendapatan daerah adalah Pendapatan yang bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang sah. Data pendapatan daerah diperoleh dari 

BPS. Satuan data pendapatan daerah dalam penelitian ini dinyatakan 

dalam jutaan rupiah. 
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E. Alat dan Teknik Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah E-views10. 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi berganda adalah salah satu teknik statistika 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau 

lebih yang bersifat linier terhadap variabel dependen. Teknik analisis dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data time series. Bentuk 

deskriptif yang umum dari persamaan linier berganda ditunjukkan pada 

rumus berikut,75  

 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 +  𝛽2 𝑥2 + ... +  𝛽𝑘 𝑥𝑘  +  u 

dimana : 

Y, adalah ketimpangan distribusi pendapatan 

𝛽0, adalah nilai koefisien (dalam analisis ekonometris intersep tidak terlalu 

menjadi perhatian). 

𝛽1,2, adalah  koefisien regresi (parameter terkait variabel 1 s/d k yang menjadi 

fokus utama). 

𝑥1,2, adalah variabel bebas.  

u, adalah error term (disturbances) yang merupakan penampung bagi faktor 

lain yang tidak tercakup pada model, atau disebut juga variabel tak 

terobservasi (unobserved).  

                                                           
75 Ariefianto, Doddy, dkk, Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan 

EVIEWS. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 17. 
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a. Uji Statistik 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien 

regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat 

menggunakan uji statistik diantarnya: 76 

 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk membuktikan pengruh secara 

bersama-sama bahwa seluruh variabel independen yaitu jumlah 

penduduk dan pendapatan daerah terhadap variabel dependen 

ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Malang tahun 

2002-2016. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

1. H0 : β1 ; β2 = 0 

Jumlah penduduk dan pendapatan daerah bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 

Kabupaten Malang tahun 2002-2016. 

2. H𝑎 : β1 ; β2 ≠ 0 

Jumlah penduduk dan pendapatan daerah bersama-sama 

berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 

Kabupaten Malang tahun 2002-2016. 

 Dengan menggunakan α = 5%, maka pengujian hipotesis: 

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

artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

                                                           
76 Damodar N. Gujarati. Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 

103.  
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2) Bila F probabilitas ≥  α, berarti H0 diterima dan H𝑎 ditolak, yang 

artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

 Uji  t (parsial)  

Uji t (parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variasi variable terikat. Untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individu 

dapat dilihat dari hipotesis berikut: 

H0 : β1 = 0, berarti tidak ada pengaruh nyata antara jumlah penduduk 

dan pendapatan daerah terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan di Kabupaten Malang tahun 2002-2016 

H0 : β1 ≠ 0 berarti terdapat pengaruh nyata antara jumlah penduduk 

dan pendapatan daerah terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan di Kabupaten Malang tahun 2002-2016 

Pada tingkat signifikan 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 independen tidak signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

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

5%). Hal ini berarti variabel independen signifikan berpengaruh 

terhadap variabel dependen.   
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 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) menunjukkan proporsi variasi variabel 

terikat (y) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (x). Nilai R² selalu 

terletak antara 0 hingga 1. Secara intuitif,  Koefisien determinasi 

menunjukkan peningkatan kemampuan menjelaskan model regresi 

dibandingkan dengan rata-rata.77 

                                                           
77 Ariefianto, Doddy, dkk, Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan 

EVIEWS. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 15. 

 


