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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif yakni 

suatu proses menemukan pengetahuan yang memakai data berupa angka sebagai 

alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Variabel yang dipergunakan didalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen serta variabel independen. Variabel dependen (variabel terikat) ialah 

variabel yang diukur untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel lain. 

Sementara itu variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen dari penelitian ini ialah Indeks 

Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel independen dari penelitian ini ialah 

pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan serta kemiskinan.  

Variabel Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang diukur 

dengan menggunakan beberapa indikator yaitu indikator kesehatan, indikator 

pendidikan serta indikator pengeluaran. Adapun rumus Indeks Pembangunan 

Manusia adalah = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3  𝑥 100 , diukur dengan 

menggunakan satuan persen. 

Variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang diukur dengan 

menggunakan nilai dari Produk Domestik Regional Bruto dengan harga konstan 

tahun 2010. Adapun perhitungan untuk memperoleh nilai dari variabel ini adalah 

dengan rumus 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
𝑥100 , yang diukur dengan satuan persen. 
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Variabel kesenjangan pendapatan merupakan variabel yang diukur dengan 

menggunakan nilai dari gini rasio yang menggunakan satuan persen. Adapun 

perhitungan gini rasio adalah sebagai berikut 1 − ∑ 𝑃𝑖(𝐹𝑖+𝐹𝑖−1) 𝑛
𝑖=1 . 

Variabel kemiskinan merupakan variabel yang diukur dengan menggunakan 

persentase penduduk miskin dengan satuan persen. Adapun rumus yang digunakan 

sebagai berikut 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑀𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
𝑥100 . 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data panel, data penel sendiri 

merupakan kombinasi antara data runtut waktu atau time series dengan data silang 

tempat atau cross section. Data panel dalam penelitian ini menggunakan runtut 

waktu pada tahun 2014-2017 dan juga data silang tempat di kabupaten dan kota di 

Provinsi Bali. Terdapat tiga metode estimasi regresi yang dapat digunakan dalam 

data panel, yaitu yang pertama metode pooling least suare (Common Effect), yang 

kedua metode efek tetap (Fixed Effect) dan yang terakhir adalah metode efek 

random (Random Effect) (Effendi & Setiawan, 2014). 

Adapun keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi 

data panel menurut Baltagi (dalam Ajija, Sari, Setianti dan Primanti) adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengatasi maslah heterogenitas individu; 

2. Data lebih informative, mengurangi masalah kolinieritas variabel, mengatasi 

penghilangan variabel dan menghasilakn derajat kebebasan yang lebih besar; 

3. Mempelajari perubahan yang bersifat dinamis; 
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4. Dapat mengidentifikasi dan menghitung efek yang tidak dapat dilakukan pada 

analisis time series  dan cross section murni; 

5. Dapat mengurangi bias dalam pengestimasian karena data cukup banyak. 

Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder, data sekunder sendiri yakni 

data yang berpacu pada informasi yang telah dikumpulakan dari sumber yang telah 

ada. Data dari penelitian ini bersumber dari publikasi Provinsi Bali Dalanm Angka 

yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan berbagai 

literature atau publikasi yang berkaitan dengan materi ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara 

pengumpulan data dengan mencatat, mempelajari, mengumpulkan dan mengolah 

data-data yang telah di publikasikan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang 

terkait. 

E. Teknik Analisa Data 

1.  Analisis Regresi Linier Berganda  

Untuk menjawab rumusan masalah yakni pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

kesenjamgan pendapatan dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Bali, maka digunakan analisis regresi berganda dengan 

persamaan sebagai berikut :   

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: Y = IPM 

 a = Konstata 

 b1 = Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi 

 b2 = Koefisien regresi kesenjangan pendapatan 
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 b3 = Koefisien regresi kemiskinan 

 X1 = Pertumbuhan ekonomi 

 X2 = Kesenjangan pendapatan 

 X3 = Kemiskinan 

 e = Variabel eror 

2. Uji Kesesuaian Model 

Terdapat tiga model pendekatan yang bisa digunakan untuk 

mengerjakan data panel, diantaranya adalah: 

1) Pooled least square (PLS) atau juga bisa disebut dengan Common 

Effect ini mengestimasi data panel dengan metode OLS. Apabila 

dibandingkan dengan kedua model lainnya, model ini paling sederhana 

serta dalam model ini tidak bisa memilah varians antara runtut waktu 

serta silang tempat sebab memiliki intercept yang tetap bukan 

bervariasi scera random. 

2) Fixed effect (FE) yaitu dengan menambahkan model dummy pada data 

panel. Model ini mengasusmsikan setiap subjek memiliki intercept 

yang berbeda sedangkan slope tetap sama antar subjek. 

3) Random effect (RE) dikarenakan variasi dalam nilai dan arah hubungan 

antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk 

residual. 
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Uji kesesuaian model bertujuan untuk mengetahui model pendekatan 

mana yang paling sesuai digunakan dalam membaca hasil analisis regresi. 

Terdapat dua uji yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Uji Chow 

Model ini digunakan untuk menentukan antara model Common Effect 

dan Fixed effect yang lebih sesuai digunakan saat estimasi. Adapun 

hipotesis yang dibentuk dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika nilai dari P-value lebih kecil dibandingkan dengan α 

(0,05 / 5%). 

2) Uji Haustman 

Model ini digunakan untuk menentukan antara model Fixed Effect dan 

Random effect yang lebih sesuai digunakan saat estimasi. Adapun 

hipotesis yang dibentuk dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika nilai dari P-value lebih kecil dibandingkan dengan α 

(0,05 / 5%). 
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3. Uji Statistik   

Dari persamaan regresi berganda, maka dilakukan uji statistik sebagai 

berikut:  

a. Uji F (uji pengaruh secara bersama)   

Untuk menguji secara bersama-sama keseluruhan variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan rumusan hipotesis: 

H0 : b1 = b2 = b3 = 0, artinya secara bersama-sama variabel 

pertumbuhan ekonomi, kesenjangan 

pendapatan dan kemiskinan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

H0 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya secara bersama-sama variabel 

pertumbuhan ekonomi, kesenjangan 

pendapatan dan kemiskinan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.  

Adapun kriteria pengujiannya adalah jika probabilitas Fhitung < 

α (α = 0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa seluruh 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat.  
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b. Uji t (uji pengaruh secara parsial)   

Untuk menguji hubungan regresi pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara satu persatu terhadap variabel terikat dengan 

rumusan hipotesis: 

H0 : b1 = 0, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

H0 : b1 ≠ 0, artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

Adapun kriteria pengujiannya adalah jika probabilitas t hitung < α (α 

= 0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa seluruh 

variabel bebas mempunyai pengaruh secara nyata terhadap variabel 

terikat. 

c. Uji Koefisien Determinasi  

Rumus ini digunakan untuk mengetahui proporsi sumbangan 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama. 

Koefisien determinasi dinyatakan dengan notasi R2. Koefisien 

determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variasi nilai 

Y yang ditentukan oleh variasi nilai X. R² terletak antara 0 dan 1, jika 

nilai R2 =1 maka variabel X mampu menerangkan variabel Y sebesar 

100 persen. Kecocokan model dikatan “lebih baik” apabila nilai R² 

semakin dekat dengan 1. 


