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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menganalisa tentang pertumbuhan ekonomi dan variable 

yang mempengaruhinya. Lokasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, artinya menguji 

teori terkait masalah yang diteliti dengan menggunakan data kuantitatif atau 

membentuk angka melalui kerangka pingkir dan merumuskan hipotesis 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Jumlah populasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 35 daerah yaitu 

meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 

30 daerah dengan memakai 24 kabupaten dan 6 kota. Dikarenakan ada 5 

kabupaten yang tidak memenuhi standar kriteria kelengkapan data APBD 

nya, yaitu: Banjarnegara, Cilacap Purbalingga, Sukaharjo, dan Temanggung. 

Oleh karena itu peniliti menggunakan teknik pengambilan data Puposive 

Sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, 

daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang 

berfokus pada tujuan tertentu.(Ariekunto,2006) 
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Tabel 3.1 Kriteria Kelengkapan Data di 35 di Kabupaten/ Kota 

Provinsi Jawa Tengah 

No Kabupaten/ Kota K1 K2 K3 ket. No Kabupaten/ Kota K1 K2 K3 ket. 

1 Kab. Banjarnegara X √ √ DTL 19 Kab. Pemalang √ √ √ DL 

2 Kab. Banyumas √ √ √ DL 20 Kab. Purbalingga X √ √ DTL 

3 Kab. Batang √ √ √ DL 21 Kab. Purworejo √ √ √ DL 

4 Kab. Blora √ √ √ DL 22 Kab. Rembang √ √ √ DL 

5 Kab. Boyolali √ √ √ DL 23 Kab. Semarang √ √ √ DL 

6 Kab. Brebes √ √ √ DL 24 Kab. Sragen √ √ √ DL 

7 Kab. Cilacap X √ √ DTL 25 Kab. Sukoharjo X √ √ DTL 

8 Kab. Demak √ √ √ DL 26 Kab. Tegal √ √ √ DL 

9 Kab. Grobogan √ √ √ DL 27 Kab. Temanggung X √ √ DTL 

10 Kab. Jepara √ √ √ DL 28 Kab. Wonogiri √ √ √ DL 

11 Kab. Karanganyar √ √ √ DL 29 Kab. Wonosobo √ √ √ DL 

12 Kab. Kebumen √ √ √ DL 30 Kota Magelang √ √ √ DL 

13 Kab. Kendal √ √ √ DL 31 Kota Pekalongan √ √ √ DL 

14 Kab. Klaten √ √ √ DL 32 Kota SDLatiga √ √ √ DL 

15 Kab. Kudus √ √ √ DL 33 Kota Semarang √ √ √ DL 

16 Kab. Magelang √ √ √ DL 34 Kota Surakarta √ √ √ DL 

17 Kab. Pati √ √ √ DL 35 Kota Tegal √ √ √ DL 

18 Kab. Pekalongan √ √ √ DL 
      Keterangan : 

Untuk membuat kriteria yang akan dianalisis dalam penilitian, maka 

dibuat tabel kriteria sebagaimana yang tercantum di atas dengan keterangan 

sebagai berikut : 

K1  : Kriteria Kelengkapan Data Anggaran APBD 

K2  : Kriteria Kelengkapan Data Realisasi APBD 

K3  : Kriteria Kelengkapan Data PDRB 

DL  : Data Lengkap 

DTL : Data Tidak Lengkap 

Dari yang sudah terlihat dalam tabel, maka dapat dikatakan ada 5 

daerah yang masuk dalam kriteria data yang tidak lengkap yaitu  pada data 

anggaran APBD adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, 
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Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 

Temanggung.(lampiran 12) 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel merupakan titik perhatian dari apa yang diteliti (Ariekunto, 

2006). Peneltian ini menggunakan 2 (dua) jenis varibel, yaitu : 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel dependent merupakan variabel terikat yang bisa berubah 

karena pengaruh akibat variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator variable terikat yang digunakan 

untuk mengukur hasil kinerja keuangan daerah dalam bentuk persen. Setiap 

ada kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi bisa dinilai baik ataupun 

buruk tegantung pada masalah dalam variabel bebas yang terkait. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel independen yaitu: 

a. Efektivitas APBD (X1) 

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004).  PAD efektif apabila rasio 

yang dicapai 100% dan dengan standart tidak efektif yaitu dibawah 75%. 

Namun demikian, semakin besar rasio efektifitas menggambarkan kinerja 

pemerintah semakin baik. Rasio efektifitas dapat dirumuskan : 
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Rasio Efektifitas = = 
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃
 x 100% 

b. Efisiensi APBD (X2) 

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya belanja yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi 

pendapatan (penerimaan) yang di terima (Halim, 2004). PAD efisien apabila 

rasio yang dicapai dibawah 10% dan jika rasio diatas 40% maka tidak efisien. 

Jadi, semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula 

sebaliknya. Rasio efisiensi dapat dirumuskan : 

Rasio Efisiensi = = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 x 100% 

c. Kemandirian Keuangan Daerah (X3) 

Rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan daerah, 

dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004). Standart 

untuk menghitung kemandirian yg tinggi apabila rasio mencapai diatas 75%, 

sedangkan apabila dibawah 25% maka rendah sekali. Semakin tinggi rasio 

kemandirian yang dihasilkan setiap tahunnya maka akan semakin mandiri 

daerah tersebut, dan begitu sebaliknya. Rasio kemandirian dapat dirumuskan: 

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭
𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐚𝐧

 = 
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 x 100%  

d. Ketergantungan Keuangan Daerah  

Rasio ketergantungan dalam otonomi daerah, pemerintah daerah 

diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan 
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terhadap pemenrintah bisa minim atau berkurang. Rasio ketergantungan 

dapat dirumuskan : 

Rasio Ketergantungan = 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 

(𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 x 100% 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan APBD kabupaten/ kota 

dan realisasinya tahun anggaran 2013-2015, yang diperoleh dari sumber-

sumber yang telah ada. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dinas atau 

instansi yang terkait, yaitu DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan), Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, serta situs-situs 

Departemen Dalam Negri dan Departemen Keuangan. Data yang dimaksud 

yaitu : 

1) Data Anggaran dan Realisasi di 30 Kabupaten/ kota Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2015 

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di 

30 Kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2015 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan teknik dokumentasi yang 

merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan catatan 

yang sudah ada melalui instansi yang terkait seperti Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan Mentri Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan sebagai 

pendukung digunakan katalog, laporan, jurnal, buku, surat kabar, artikel, 

browsing internet. Data diperlukan dalam penelitian ini, yaitu: data panel. 
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Data panel adalah gabungan antara data cross section (data yang 

dikumpulkan berdasarkan satu waktu dalam banyak obyek) dan data time 

series (data yang dikumpulkan berdasarkan kurun waktu tertentu dalam satu 

obyek). 

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan

metode statistik ekonometrik melalui model regresi data panel. Data panel 

bersifat longitudinal yaitu data yang diperoleh atas menetapkan sejumlah 

sampel cross section dan kemudian diikuti variabel yang diamati dari waktu 

ke waktu (Ariefianto, 2012:149). Keuntungan menggunakan data panel: 

meningkatkan ukuran sampel; Data panel paling tepat digunakan untuk 

mempelajari perubahan; Memudahkan untuk mempelajari masalah yang lebih 

kompleks (Gujarati & Porter, 2012:262). 

Dalam hal analisis data digunakan program Eviews-6. Selanjutnya 

dilakukan estimasi model regresi data panel, pemilihan model regresi data 

panel, dan pengujian hipotesis sebagai berikut:   

a. Estimasi Data Panel

Secara umum terdapat 3 (tiga) pendekatan model estimasi regresi data

panel yaitu: 

1) Common Effect Model (CEM)

Model common effect atau pooled merupakan teknik pendekatan paling

sederhana dalam menganilis regresi data panel hanya dengan 

menggabungkan data time series dan cross section dengan menggunakan 

metode OLS (ordinary least square) biasa. Model yang mengasumsikan 
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bawa tidak ada heterogenan antar variabel yang tidak terobservasi, karena 

semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen. Asumsi 

bahwa pengaruh dari perubahan X bersifat konstan dalam waktu dan kategori 

cross section (Rosadi, 2012:272). 

Adapun variabel dalam penelitian ini dapat dibentuk model estimasi 

data panel dengan pendekatan common effect sebagai berikut:  

𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐹𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝐹𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝐾𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐾𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Dimana:  

PEit  : Pertumbuhan Ekonomi (persen) di daerah i pada periode t 

EFKit  : Efektifitas APBD (persen) di daerah i pada periode t   

EFSit  : Efisiensi APBD (persen) di daerah i pada periode t 

KKDit : Kemandirian Keuangan Daerah (persen) di daerah i pada   

periode t 

RKit : Ketergantungan Keuangan Daerah (persen) di daerah I pada 

periode t 

i  : cross section 

t  : time series  

β0  : Konstanta 

β1β2β3 : Koefisien Regresi 

e : error term / residual 
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2) Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini adalah teknik estimasi data panel dengan variabel dummy 

untuk menangkap perbedaan intersep. Perbedaan yang dimaksud adalah 

perbedaan intersep antara cross section namun intersepnya sama antar waktu. 

Dengan cara menambahkan variabel dummy yang sesuai untuk masing-

masing nilai variabel independen. Persamaan model fixed effect dalam bentuk 

lin-Log sebagai berikut: 

𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐹𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝐹𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝐾𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐾𝑖𝑡 + 𝑐𝑖 + 𝑑𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Dimana:  

PEit  : Pertumbuhan Ekonomi (persen) di daerah i pada periode t 

EFKit : Efektifitas APBD (persen) di daerah i pada periode t   

EFSit  : Efisiensi APBD (persen) di daerah i pada periode t 

KKDit :Kemandirian Keuangan Daerah (persen) di daerah i pada periode t 

RKit :Ketergantungan Keuangan Daerah (persen) di daerah i pada 

periode t 

i  : cross section 

t  : time series  

β0  : Konstanta 

β1β2β3  : Koefisien Regresi 

ci  : Konstanta yang bergantung pada unit ke-i, tapi tidak pada waktu t 

dt  : Konstanta yang bergantung pada waktu t, tapi tidak pada unit i 

e  : error term / residual 
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3) Random Effect (REM) 

Dengan menggunakan model Random effect, pengaruh dari semua 

karakteristik yang bersifat konstan dalam waktu atau dalam unit tidak dapat 

dilihat. Kemudian juga berakibat berkurangnya derajat kebebasan (degree of 

freedom) dan pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Oleh karena itu 

digunakan model Random Effect dengan menggunakan metode Generalized 

Least Square (GLS), yang dituliskan sebagai berikut:  

𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐹𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝐹𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝐾𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐾𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Dimana:  

PEit : Pertumbuhan Ekonomi (persen) di daerah i pada periode t 

EFKit : Efektifitas APBD (persen) di daerah i pada periode t   

EFSit : Efesensi APBD (persen) di daerah i pada periode t 

KKDit :Kemandirian Keuangan Daerah (persen) di daerah i pada periode t   

RKit :Ketergantungan Keuangan Daerah (persen) di daerah i pada periode t   

i : cross section 

t : time series  

β0 : Konstanta 

β1β2β3: Koefisien Regresi 

vi : ci + dt + eti 

b. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

1) Uji Chow Test 

Uji Chow Test merupakan uji yang digunakan untuk pemilihan model 

terbaik yang akan diestimasi antara model common effect dengan model fixed 
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effect. Dengan melakukan uji restricted F-Test atau uji Chow-Test. Hipotesa 

yang digunakan adalah:  

H0 : Model CEM lebih sesuai (restricted) 

H1 : Model FEM lebih sesuai (unrestricted) 

Pengujian dengan menggunakan Chow-Test seperti formulasikan 

sebagai berikut: 

𝐶ℎ𝑜𝑤 𝑇𝑒𝑠𝑡 =
(𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑈𝑅𝑆𝑆)/(𝑁 − 1)

(𝑈𝑅𝑆𝑆/(𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)
 

Dimana :  

RRSS : Restricted Residual Sum Square, artinya sum square residual yang 

diperoleh dari estimasi data panel menggunakan metode CEM.  

URSS : Unrestricted Residual Sum Square, artinya sum square residual 

yang diperoleh dai estimasi data panel menggunakan FEM.  

N : Jumlah data cross section 

T : Jumlah data time series 

K : Jumlah variabel penjelas 

Pengujian ini mengikuti distribusi F-statistik yaitu N-1, NT-N-K 

apabila nilai F-test lebih besar dari F-tabel, maka hipotesis nol ditolak dan 

model yang akan digunakan adalah FEM (fixed effect model). 

2) Uji Hausman Test 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan yang paling sesuai antara 

model FEM dengan model REM. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0  : Model REM lebih sesuai  

H1  : Model FEM lebih sesuai  
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Uji Hausman menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑚 = �̂�′𝑣𝑎𝑟(�̂�)−1�̂� 

Dimana: 

 �̂� = ⌊�̂�𝑂𝐿𝑆 − �̂�𝐺𝐿𝑆⌋ 

𝑣𝑎𝑟(�̂�) = ⌊𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑂𝐿𝑆) − 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝐺𝐿𝑆)⌋ 

Kriteria pengujian penolakan hipotesis nol, apabila Probabilitas m lebih 

kecil dari alpha (5%). 

3) Uji Langrange Multiplier (LM) Breush-pagan 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui signifikan 

teknik REM. Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara 

OLS (CEM) tanpa variabel dummy atau REM. Uji signifikan REM ini 

dikembangkan oleh Bruesch – pagan. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0  : Model CEM lebih sesuai  

H1  : Model REM lebih sesuai  

Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai 

berikut:  

LM      = 
nT

2 (T−1)
[

∑ [∑ eit
T
t=1 ]n

i=1

∑ ∑ eit2T
t=1

n
i=1

-1]2  = 
nT

2 (T−1)
 

Dimana : 

N  =  Jumlah Individu 

T =  Jumlah Periode Waktu 

E =  Residual metode OLS 

Kriteria pengujian penolakan hipotesis nol, apabila Probabilitas 

hipotesis satu lebih kecil dari alpha (5%). 
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c. Uji Hipotesis 

1. Uji Secara Simultan (Uji F-Statistik) 

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut:  

𝐹 =
𝐸𝑆𝑆

𝑃 − 1⁄

𝑅𝑆𝑆
𝑛 − 𝑝⁄

 

Ketentuan hipotesis nol ditolak jika F hitung lebih besar dari Fa/2 atau 

Probabilitas F-statistik lebih kecil dari alpha (5%). 

2. Uji Secara Parsial (Uji T-Statistik) 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat secara parsial atau individu digunakan uji t dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑡 =
�̂�𝑗 − 𝛽𝑗

𝑠𝑒(�̂�𝑗)
 

Ketentuan hipotesis nol ditolak jika t hitung lebih besar dari ta/2 atau 

Probabilitas t-statistik lebih kecil dari alpha (5%). 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk menentukan kebaikan model regresi dapat menggunakan 

koefisien determinasi (R-square/R2). R2 adalah nilai statistik yang 

menunjukkan besarnya persentase keragaman variabel terikat yang dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas dalam model regresi, maka kesesuaian model 

regresi semakin tinggi. Formula yang digunakan dalam menghitung R2 

adalah sebagai berikut:  𝑅2 = 1 −
∑ (�̂�𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑌𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

 


