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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada 5 Negara di Asia 

Tenggara pada tahun 2008 – 2017. Pemilihan lokasi tersebut disebabkan 

karena 5 negara tersebut merupakan negara yang memiliki tingkat persentase 

pengangguran yang tinggi di antara negara lain yang ada di Asia Tenggara.  

Objek penelitian merupakan fokus utama penelitian untuk memperoleh 

data dengan tujuan tertentu mengenai sesuatu hal yang bersifat objektif 

(Sugiyono, 2003). Objek penelitian yang peneliti lakukan adalah mengetahui 

pengaruh upah, pertubuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat pengangguran. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

melakukan perhitungan pada data Penganggauran di 5 Negara dengan tingkat 

pengangguran tertinggi untuk memecahkan masalah pengangaguran sesuai 

dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh upah, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap tingkat pengangguran. Penelitian tersebut dilakukan pada 

tahun 2019 dengan menganalisis ketiga variabel tersebut untuk mengetahui 

manakah yang lebih berpengeruh terhadap tingkat pengangguran.  
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C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang kegiatan 

yang dilakukan untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) macam variabel, yaitu 

upah, pertumbuhan penduduk, pertubuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. 

Variabel tersebut selanjutnya di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel dependen (variabel terikat), yaitu variabel yang di 

pengaruhi oleh variabel-variabel bebas atau variabel sebagai pihak yang 

diterangkan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen 

adalah Tingkat Pengangguran(Y). Data tingkat pengangguran yang 

digunakan adalah 10 tahun dalam periode 2008 – 2017. 

Tingkat pengangguran (Y) dalam penelitian ini merujuk pada orang 

yang tergolong dalam angkatan kerja, yang aktif mencari pekerjaan pada 

tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang di 

inginkan. Data variabel tingkat pengangguran didalam penelitian ini 

diperoleh dari World Bank dan dinyatakan dalam persen selama tahun 

2008 – 2017  yang dinyatakan dalam dalam persen. Data persentase 

tingkat pengangguran ini didapatkan dari persentase total angkatan kerja 

yang tidak bekerja 
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2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel Independen (variabel bebas), yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat), variabel independen 

antara lain: 

a. Upah (X1) adalah upah yang ditetapkan yang berupa upah pokok 

dan tunjangan. Data variabel upah didalam penelitian ini diperoleh 

dari World Bank dan dinyatakan dalam persen selama tahun 2008 – 

2017 yang dinyatakan dalam dalam persen. Data persentase upah ini 

di dapatkan dari perentase upah total yang diterima bergantung pada 

pendapatan unit tempat mereka bekerja.   

b. Pertumbuhan Penduduk (X2) adalah input yang potensial yang dapat 

digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi 

suatu rumah tangga perusahaan. Data variabel pertumbuhan 

penduduk didalam penelitian ini diperoleh dari World Bank dan 

dinyatakan dalam persen selama tahun 2008-2017 yang dinyatakan 

dalam dalam persen. Data persentase Pertumbuhan penduduk 

diperoleh dari pertumbuhan penduduk pertengahan tahun dari tahun 

t-1 hingga t yang menghitung semua penduduk terlepas dari status 

hukum atau kewarganegaraan.  

c. Pertumbuhan Ekonomi (X3). Untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi maka menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Data 

variabel pertumbuhan ekonomi didalam penelitian ini diperoleh dari 

World Bank dan dinyatakan dalam persen selama tahun 2008 – 2017 
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yang dinyatakan dalam dalam persen. Data persentase tingkat 

Produk Domestik Bruto (PDB) harga pasar berdasarkan mata uang 

lokal yang konstan.  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersifat kuantitatif. Definisi dari data sekunder adalah data yang 

didapat dari sumber-sumber terdahulu yang telah melakukan suatu 

penelitian-penelitian terdahulu dan cara memperoleh datanya bisa 

didapatkan melalui media seperti publikasi, website dll. 

Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu penggabungan 

antara data cross section dan time series Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data tingkat pengangguran, upah, pertumbuhan 

penduduk, dan pertubuhan ekonomi. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu penangguran, upah, 

pertumbuhan penduduk, dan pertubuhan ekonomi ini didapatkan dari satu 

sumber yaitu World Bank dengan website www.worldbank.org 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan metode dokumentasi atau kepustakaan. Metode 

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyalin atau 

memfotocopy data yang telah diterbitkan oleh suatu instansi. 

http://www.worldbank.org/
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F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Sugiyono & Ketujuh, 2004) populasi adalah wilayah 

generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Negara di Asia 

Tenggara. 

Tabel 3.1 Rata-rata Tingkat Pengangguran Negara-negara di Asia 

Tenggara  

No Negara Rata-rata Pengangguran 

1 
Brunei 
Darussalam 

7.20 

2 Indonesia 4.99 

3 Singapura 4.09 

4 Filipina 3.37 

5 Malaysia 3.23 

6 Vietnam 1.54 

7 Kamboja 1.23 

8 Myanmar 0.95 

9 Thailand 0.71 

10 Laos 0.70 

 Sumber : data di olah 2019 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tetapi tidak 

semua elemen populasi akan membentuk sampel atau merupakan bagian dari 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi(Sugiyono, 2007). 
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Adapun metode yang dipakai dalam pengambilan sampel yaitu metode 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-

kriteria yang ditetapkan meliputi: 

1. Data yang diambil adalah data Negara dengan rata-rata tingkat 

pengangguran tertinggi di Asia Tenggara tahun 2008-2017. 

2. Data yang diambil untuk pemilihan sampel yaitu datanya lengkap dan 

di publish 

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa sampel sesuai dengan 

tujuan penelitian. Sehingga harapannya mampu menjawab permasalahan 

penelitian. Peneliti tidak mengambil keseluruhan dari populasi melainkan 

mengambil beberapa sampel sebagai bahan untuk penelitian. Sampel yang di 

ambil adalah 5 Negara dengan rata-rata tingkat pengangguran tertinggi. 

Berikut adalah daftar Negara di Asia Tenggara yag di ambil sebagai sampel 

penelitian: 

Tabel 3.2  Data sampel pada 5 Negara di Asia Tenggara dengan Rata-

rata Tingkat Pengangguran 

No Negara Rata-rata Pengangguran 

1 Brunei Darussalam 7.20 

2 Indonesia 4.99 

3 Singapura 4.09 

4 Malaysia 3.37 

5 Filipina 3.23 

Sumber : data di olah 2019 

G. Teknik Analisis Data 

Adapun tujuan dari teknik analisis data ini untuk menjawab rumusan 

masalah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas terkait penelitian yang 
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sedang dilakukan. Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut di olah dan 

di analisis dalam bentuk-bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan di 

interpretasikan. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan perangkat 

statistic eviews 10. 

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test) 

a. Uji Statistik 

Uji statistik digunakan untuk mengatahui pengaruh variabel 

independent terdapat variabel dependen. Adapun 3 cara dalam 

pengujian ini yaitu uji stimulant (Uji F), Uji Parsial (Uji T) dan Uji 

koefisien determinasi (R2). 

1) Uji F 

Uji F (Overall Test) dilakukan dengan tujuan untuk 

menunjukkan apakah seluruh vaiabel independen dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Dengan derajat keyakinan 95% (α = 5%), derajat 

kebebasan pembilang (numerator) adalah k-1 dan penyebut 

(denumerator) adalah n-k. Adapun ketentuan pada uji F ini yaitu: 

a) Jika nilia F hitung < F tabel, maka terima Ho dan tolak H1. 

Artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara 

signifikan. 

b) Jika nilia F hitung > F tabel, maka tolak Ho dan terima H1. 

Artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama 
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tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara 

signifikan. 

2) Uji t 

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi secara 

individual dengan tujuan mengetahui berapa besar signifikansi 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai thitung  dengan ttabel  dan 

tingkat signifikasi α = 5% (0,05). Pengujian uji t memiliki 

ketentuan antara lain: 

a) Jika t hitung < t tabel, maka terima Ho  dan tolak H1 . 

Artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Jika t hitung > t tabel, maka tolak Ho  dan terima H1 . 

Artinya variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3) Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (R
2
) memiliki arti bahwa 

menganalisa seberapa berpengaruh model dalam menjelaskan 

variasi variabel bebas (x). tujuan untuk memperoleh hasil yang 

benar banyak peneliti menyarankan memakai adjusted  R2. 

4) Model Regresi Data Panel 

Model regresi dara panel pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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𝑈𝑛𝑖𝑡 = 𝛼 − 𝛽1𝑊𝑖𝑡 +  𝛽2𝑃𝐺𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 

Keterangan : 

𝑈𝑛𝑖𝑡  = Tingkat pengangguran 

𝛼  = constanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = koefisien regresi 

𝑊𝑖𝑡  = Upah i pada tahun t (dalam persen) 

𝑃𝐺𝑅𝑖𝑡  = Pertumbuhan Penduduk i pada tahun t (dalam  

persen) 

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = Pertumbuhan GDP i pada tahun t (dalam persen) 

 

2. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu individu 

(cross-section) dan waktu (time series), dimana setiap unit cross-section 

(individu) diulang dalam beberapa periode waktu. Kelebihan model data 

panel adalah dapat mengakomodasi keheterogenan antar individu secara 

eksplisit. Selain itu penggabungan antar cross-section dan time series 

meembuat data panel menjadi lebih informatif, lebih bervariasi, 

mengurangi kolinearitas, memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien. 

Bentuk model data panel untuk satu variabel independen (yang dapat 

dibuat umum untuk lebih dari satu variabel independen) yaitu :  

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 +  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu : 
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a. Model Pooled atau Common Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Yaitu model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak 

ada keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep 

sama), karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel 

independen. Estimasi parameter pooled model menggunakan metode 

OLS 

b. Model Fixed Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Pada model ini diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan antar 

individu yang tidak terobservasi a1 yang tidak tergantung waktu/time 

invariant. Apabila diasumsikan terdapat hubungan yang tetap antara 

a1 dan variabel independen maka model diatas model disebut model 

Fixed Effects (FE) atau dengan kata lain nilai intersep untuk setiap 

𝑋1  berbeda tapi memiliki slope yang sama. Estimasi parameter 

model FE bisa menggunakan metode Least Square Dummy Variable 

yaitu dengan menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk 

masing-masing nilai variabel independen. 

c. Model Random Effects  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
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Jika 𝛽0𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model diatas 

disebut model random effects (RE) dimana estimasi model 

menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) 

3. Pemilihan Model 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 kita nilai 

probabilitas F dalam FEM < α 5% maka H0 di tolak sehingga model 

common effect kurang tepat untuk digunakan. 

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 
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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. 

 


