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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah 21 Kabupaten dan 1 

kota di di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

B. Jenis Data Dan Sumber Data 

 Data yang digunakan yakni data sekunder dimana data yang sudah 

diolah sebelumnya serta sudah dipublikasikan oleh instansi yang 

berkompeten. Data yang digunakan ini adalah data panel dari tahun 2013-

2017 di Provinsi Nusa tenggara Timur yang telah diolah dalam bentuk 

laporan tertulis atau dokumen yang lainnya. Data yang digunakan dalam 

penelitian meliputi sebagai berikut: 

1. Indek Pembangunan Manusia Tahun 2013-2017 

2.  Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan  Tahun 

2013-2017 

  Sumber data dalam penelitian yang dianalisis adalah data yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

C. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang berisi pernyataan 

tentang arti dari variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian 

merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal-hal yang ada 

pada penelitian yang nantinya dapat di tarik kesimpulan (Sugiono, 2006). 

Definisi Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengerngaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini 

variabel dependen adalah tingkat kemiskinan dari tahun 2013-

2017. Tingkat kemiskinan dimana variabel ini merupakan 

pesentase penduduk miskin yang tidak memenuhi kebutuhan 

sehari hari distuatu wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan 

data persetase penduduk miskin dalam satuan persen. 

2. Varibel Independen (X) 

Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 

dua varibel independen, yaitu: 

a. Indeks Pembangunan Manusia (X1) 

Indeks Pembangunan Manusia yang sesuai dengan 

batasan BPS, merupakan ukuran capaian manusia yang 

berbasis sejumlah faktor dasar kualitas hidup. faktor 

tersebut seperti kesehatan, pendidikan dan standart hidup 

layak. Data IPM yang digunakan data IPM kabupaten/kota 

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017 dalam 

satuan persen. 
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b. Produk Domestik Regional Bruto (X2) 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu 

ukuran penting untuk menilai keberhasilan dari 

pembangunan ekonomi. PDRB adalah nilai total suatu 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan 

ekonomi di daerah dalam periode tertentu. Data PDRB 

yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan 

kabupaten/kota Provinsi NTT tahun 2013-2017 dalam 

satuan Milliyar yang diubah menjadi satuan persen karena 

untuk menyamakan satuan ipm dan tingkat kemiskinann 

yang menggunakan persen. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode 

dokumentasi dari berbagai literature seperti majalah, jurnal dan pihak 

lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan dengan cara 

menyalin dokumen-dokumen atau publikasi yang mengenai Indeks 

Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan tingkat 

kemiskinan untuk melengkapi data dalam melakukan pembuktian 

penelitian yang dilakukan. 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan regresi data panel pada KabupatenKota di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tahun 2013-2017. Data panel adalah data yang 



24 
 

menggabungkan antara data time series data cross section.  Data cross 

section didapatkan dari data 21 kabupaten/kota diProvinsi Nusa Tenggara 

Timur sedangkan data time series diambil dari tahun 2013-2015. Data 

yang dikumpulkan dalam rentang waktu terhadap banyak individu. Model 

regresi linearnya sebagai berikut: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒍𝒐𝒈 + 𝒆𝒊𝒕…………………… . (𝟏) 

Keterangan: 

Yi   : Jumlah Kemiskinan 

β0   : Intersep (Kostanta) 

β1 dan β2  : Koefesien regresi 

X1   : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

X2log  : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

i   : Unit Data 

t  : Periode Waktu ( tahun 2013 sampai 2017) 

e  : Standar eror 

1.  Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Model estimasi data panel dalam peneitian ini dilakukan dengan 

metode common effect, fixed effect dan random effect. 

a. Model Pooled (Common Effect) 

Model pooled atau common effect merupakan pendekatan 

model data panel yang paling sederhana karena hanya 

mengkobinasikan data time seriess dan cros setion. Pada model 

common effect tidak dipehatikan dimensi waktu maupun individu, 
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sehinga diasumsikan bahwa perilaku data perusahan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Metode ini dapat mengunakan pendekatan 

Ordinary Least Square (OLS) atau tenik kuadrat terkecil untuk 

mengestimasi model data panel. 

b. Model Efek Tetap (Fixed Effcet) 

Model Efek Tetap atau Fixed Efect, model ini beranggapan 

apabila perbandingan antar masing-masing variabel dilihat dari 

bedanya intersep, tetapi antar variabel slopnya sama. Estimasi yang 

digunakan adalah teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV)  

c. Model Efek Acak (Random Effect) 

Model Efek Acak atau Random Effect, estimasi dalam 

model ini diduga memiliki hubungan anatara waktu dengan subjek. 

Model ini berfungsi untuk menangani kekurangan model fixed 

effect dengan variabel dummy yang digunakan. Metode ini 

menggunakan Generalized Least Square (GLS) 

2. Uji Kesesuaian Model 

Untuk menguji keseuaian dalam penelitian ini menggunakan tiga 

metode teknik estimasi dengan model data panel, maka digunkan Uji 

Lagrange Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman. 

a. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah uji yang digunakan 

untuk megetahui apakah model random effet atau comont effect 

(OLS) yang paling tepat digunakan. Uji statistic random effect 
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dikembangkan dari Breusch Pagon. Dimana Breusch Pagan ini 

digunakan sebagai uji radom effect yang didasakan dengan residual 

dari metode OLS. 

Jika nilai statistik pada uji LM lebih besar dari nilai krisis 

statistik pada chi-square, maka menolak hipotesis nol (H0), yang 

dimana estimasi yang tepat digunakan dignakan pada data panel 

adalah metode Random Effect dibandingkan dengan commont 

Effect dan sebaliknya. 

Uji ini tidak digunakan apabila uji Hausman dan uji chow 

menunjukan model paling tepat adalah fixed effect model. Uji LM 

digunakan apabila uji chow menunjukkan model yang paling tepat 

adalah common effect model. Sedangkan pada uji hausman 

menunjukkan model yang paling tepat adalah Random Effect 

Model.  

b. Uji Housman 

Uji housman dapat didfinisikan sebagai pengujian statistik 

yang akan memilih apakah model random effect atau fixed effect 

yang paling tepat digunakan. Hipotesis yang dilakukan pada uji 

Housman sebagai berikut: 

H0 : Random effect model 

H1 : Fixed effect model 
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c. Uji Chow 

Uji chow adalah uji yang digunakan untuk memilih model 

yang digunakan polead model (Common effect) atau fixed effect. 

Hipotesis yang dgunakan pada uji ini sebagai berikut: 

H0 : Common effect model 

H1 : Fixed effect model  

3. Uji Statistik 

Pengujian statistik terdiri dari uji koefisien regresi secara bersama-

sama (uji F), uji koefisien regresi parsial (uji t) dan uji koefisien 

determinasi (R2). 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji  F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen atau variabel bebas secara keseluruhan signifikan 

secara statistik dalam mempengaruhi varibel dependen atau 

variabel terikat. apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, 

maka varibel independen secara bersama-sama berpengaruh 

tehadap varibel dependen dan juga sebaliknya. Hipotesis yan 

digunakan: 

H0 : β1 = β2 = 0, yang berarti secara bersama-sama tidak ada 

pengaruh variabel bebas atau varibel independen terhadap 

varibel terikat atau dependen. 

H1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol. 
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Pada tingkat signifikasi 5% dengan kriteria pengujian yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, artinya 

semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan 

variabel penjelas yang signifikan terhadap varibel terikat atau 

varibel dependen. 

2. H0 ditolak dan H1 diterima apabla F hitung > F tabel, artinya 

semua varibel bebas bersama-sama merupakan varibel penjelas 

yang signifkan terhadap varibel terikat atau variabel 

independen. 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji T dilakukan untuk melihat seberapa jauh variabel 

independen secara individual dalam menerapkan veriabel 

dependen. 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

H0 : β1 = 0, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

H1 : β1 < 0, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan 

varibel terikat. 

Pada tingkat signifikansi 5% dengan pengujian yang digunakan 

sebagai berikut: 
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1. Jika t-hitung > t tabel maka H0 ditolak artinya salah satu 

variabel indeependen memepengaruhi variabel dependen secara 

signfikan. 

2. Jika t-hitung < t tabel maka H0 diterima, artinya salah satu 

varibel indepeden tidak mepengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R²)  

Pengujian ini digunakan sebagai melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). 

Apabila nilai R2 hampir mendekati angka 1 berarti variabel 

independen dapat menerangkan variabel dependen dengan tinggi, 

yang berarti model dengan nilai R2 yang tinggi dapat dikatakan 

sebagai model terbaik  


