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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kota 

dan kabupaten di Jawa Timur mulai tahun 2011 – 2016. Dan ketertarikan 

peneliti mengambil koridor utara selatan dan koridor utara di Jawa Timur 

karena memiliki potensi dan pertumbuhan wilayah yang berbeda-beda. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif Inferensial. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan dari 

hasilnya disertai dengan grafik dan tabel.  

Inferensial yang artinya lebih mengarah kepada pengungkapan suatu 

masalah, keadaan atau kejadian dengan membuat penilaian secara menyeluruh, 

meluas dan mendalam dipandang dari segi ilmu tertentu. Fakta yang tidak 

sekedar dilaporkan apa adanya, tetapi juga dianalisis untuk mendapatan suatu 

kesimpulan dan gagasan. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu sumber data dalam penelitian tertentu 

yang memiliki jumlah banyak dan luas. Penelitian ini menggunakan metode 

sampling adalah metode pengumpulan data berupa sampel dari suatu populasi. 

Sehingga penelitian ini menggunakan semua kota dan kabupaten di Provinsi 

Jawa Timur.
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Beberapa definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh bermacam unit 

produksi atas dasar harga konstan (ADHK) di Provinsi Jawa Timur dalam 

kurun waktu tertentu. 

2. Pengeluaran Pemerintah  

Merupakan pengeluaran per kapita kabupaten dan kota di provinsi Jawa 

Timur yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang 

telah dibuat. 

3. Indeks Pembangunan Manusia 

Merupakan pembangunan manusia yang berdasar pada keadaan sosial dan 

kependudukan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur. 

4. Tenaga Kerja 

Merupakan jumlah keseluruhan penduduk yang berumur 15 tahun keatas 

yang sudah bekerja, data yang digunakan per tahun. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber 

data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, sumber 

terkait dan literatur yang sudah dipublikasikan. Data yang diambil antara lain 

data PDRB Provinsi Jawa Timur per kota/kabupaten atas dasar harga konstan 

tahun 2010 – 2016 atas dasar harga pada tahun dasar 2010. Pengeluaran 

pemerintah per kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2016. Indeks 
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Pembangunan Manusia per kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 

2016. Dan Tenaga Kerja per kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data serta menganalisis berbagai permasalahan, maka 

data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan metode 

dokumentasi data dari berbagai jurnal, literatur, dan laporan penelitian yang 

mendukung penelitian ini. Data disusun yang berhubungan dengan penelitian 

ini selanjutnnya diolah dengan menggunakan program Eviews. Data yang telah 

diolah selanjutnya dianalisis untuk menjawab berbagai permasalahan yang 

telah ada. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel yaitu 

gabungan antara data time series dengan cross section. Analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

makro dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan pertambangan. Pengolahan dan analisa data statistik dilakukan 

dengan program E-Views versi 9. 

Manfaat dari garis regresi adalah untuk memperkirakan nilai 

variabel terikat dari variabel bebas jika variabel bebas tersebut telah 

diketahui. Pengujian dilakukan dengan asumsi adanya hubunga diantara 

variabel yang akan diteliti, yang dapat dilakukan meliputi uji hipotesis. 

Besarnya ldpha yang digunakan adalah 5%. 
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Bentuk persamaan dari regresi berganda dalam penelitian ini adalah: 

Log(𝑌) =  𝛽0 +  𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑋3 

Dimana : 

𝛽0   = Intersep 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4,𝛽5 = Koefisien 

Y    = PDRB (Rp) 

𝑋1   = Pengeluaran Pemerintah (per kapita) 

𝑋2   = Indeks Pembangunan Manusia (%) 

𝑋3   = Tenaga Kerja 

 

2. Uji Model Data Panel 

Ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel 

yaitu teknik Common Effect, eixed Effect dan Random Effect. Untuk 

menentukan model yang paling tepat maka ditentukan dengan 

mengestimasi regresi data panel melalui uji chow, uji hauman dan uji 

LM. 

a. Common Effect Model  

Model ini mengkombinasikan data time series dan cross section 

tanpa memperhatikan dimensi individu maupun waktu, perilaku 

antar individu diasumsuikan sama. Model commen effect adalah:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  
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b. Fixed Effect Model 

Model ini menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan 

adanya perubahan intercept antar individu dan waktu sedang slope 

diasumsikan tetap. Model fixed effect adalah: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 +  𝛼2𝐷2+. . . + 𝛼𝑛𝐷𝑛 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

c. Random Effect Model 

Teknik yang estimasi data panel yang memperhatikan perbedaan 

antar individu dan waktu melalui intercept yang diakomodasi 

dengan error yang mungkin berkorelasi sepanjang time series dan 

cross section. Model random effect adalah: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋 + 𝑢𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡  

3. Model Pemilihan Terbaik 

Pemilihan model terbaik antara model common effect, fixed effect 

dan random effect memerlukan alat pengujian. Alat pengujian yang 

digunakan ada tiga yaitu: 

a. Uji Chow 

Uji chow dilakukan untuk memilih diantara model common effect 

dan fixed effect. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini kika nilai probabilitas F 

dalam FEM < α 5% maka H0 di tolak sehingga model common effect 

kurang tepat untuk digunakan. 
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b. Uji Hausman 

Uji hausman adalah pengujian sebagai dasar pertimbangan dalam 

memilih model yang cocok antara model fixed effect dan random 

effect. Hipotesis dalam pengujian adalah: 

H0 = Model Random Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusn dalam uji adalah jika nilai probabilitas chi 

square hitung < chi square tabel dan nilai p value signifikan maka H0 

di tolak dan model fixed effect lebih tepat digunakan. 

c. Uji Breush Pagan (LM) 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model antara model common 

effect dengan model random effect. Hipotesis pengujian adalah: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Random Effect 

Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika probabilitas < α 5% 

maka H0 ditolak sehingga model yang dirasa tepat adalah random 

effect. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F (F Test) 

Untuk menguji hipotesis secara simultan, alat uji yang 

dipergunakan adalah koefisien korelasi (R) dan koefisien 

determinasi (𝑅2). Koefisien korelasi dan koefisien determinasi 

merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui keeratan 
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pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serentak atau 

bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel bebas. 

𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  

𝑅2

𝑘
(1 −  𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)

 

 

Dimana: 

𝑅2 = Koefisien Determinasi 

𝑘 = Jumlah variabel yang digunakan 

𝑛  = Jumlah sampel 

Rumusan hipotesa: 

H0: 𝑏1 = 𝑏2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang serentak 

antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H0: 𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara serentak antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun kriteria penilainnya adalah sebagai berikut: 

a. Ho diterima bila F hitung < F tabel atau tidak signifikan. 

b. Ho ditolak bila F hitung > F table atau signifikan. 

b. Uji t (T Test) 

Untuk menguji hipotesis secara parsial, merupakan uji yang 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur variabel-variabel mana 

yang mempunyai keeratan pengaruh yang paling tinggi atau kuat, 
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dan mana yang mempunyai keeratan pengaruh yang paling rendah 

atau lemah terhadap variabel terikat (Y).  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏𝑖

𝑠𝑏𝑖
 

Dimana: 

bi = Koefisien regresi 

sbi = standar deviasi 

Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 5% sedangkan hipotesismya adalah sebagai berikut: 

H0 : 𝑏1 = 𝑏2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H0: 𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun kriteria penilaiannya adalah : 

1) Ho diterima jika t hitung < t table atau tidak signifikan. 

2) Ho ditolak jika  t hitung > t table atau signifikan. 

c. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran ringkasan yang 

menginformasikan seberapa baik sebuah regresi sampel sesuai dengan datanya. 

Nilai 𝑅2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai 𝑅2 berkisar antara (0≤ 𝑅2 ≤ 1). Semakin 

besar 𝑅2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai 𝑅2, maka 
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semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen. 


