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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Dalam mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian, peneliti

mengambil objek yang berada di seluruh Kabupaten pulau madura, yang

berjumlah 4 Kabupaten.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi serta teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah seluruh

kabupaten di pulau madura dengan cara sensus 4 kabupaten di pulau madura.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif (skunder).

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang mengembangkan dan

menggunakan model-model matematis (analisis), teori ataupun hipotesis yang

keterkaitan dengan variable.  Informasi serta data yang diperoleh kemudian akan

diolah dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kabupaten di pulau madura.

D. Jenis data dan Sumber data

Data yang digunakan yakni data skunder dimana data yang sudah diolah

sebelumnya serta sudah dipublikasikan oleh instansi yang berkompeten. Data

yang digunakan ini adalah data panel dari tahun 2004-2016 kabupaten di pulau

madura yang telah diolah dalam bentuk laporan tertulis atau dokumen yang

lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi sebagai berikut:

1. Indek Pembangunan Manusia Tahun 2004-2016

2. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan  Tahun 2004-2016
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3. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2004-2016

Sumber data dalam penelitian yang dianalisis adalah data yang bersumber

dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten di pulau madura

E. Definisi Operasional

1. Indeks Pembangunan Manusia (Independent Variable) dimana variable ini

adalah variable sebagai indicator yang digunakan sebagai mengukur

pencapaian rata-rata pada suatu negara serta hal yang mendasar seperti:

pendidikan, kesehatan serta pendapatan yang dinyatakan dalam satuan

persen.

2. Produk Domestik Regional Bruto (Independent Variable) dimana variable

ini adalah variable sebagai tolak ukur dalam peningkatan perekonomian

pada suatu negara atau wilayahnya, penelitian menggunakan laju

pertumbuhan dengan PDRB atas harga konstan yang dinyatakan dalam

satuan milyar.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (Independent Variable)  dimana variable ini

adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki mata

pencaharian masing-masing wilayah, penelitian menggunakan tingkat

pengangguran terbuka yang dinyatakan dalam satuan persen.

4. Tingkat Kemiskinan (Dependent Variable) dimana variable ini adalah

variable sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-

hari pada suatu negara atau wilayah, penelitian menggunakan jumlah

penduduk miskin yang dinyatakan dalam satuan persen.
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F. Teknik 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, Tingkat Pengangguran Terbuka dan

tingkat kemiskinan untuk melengkapi data dalam melakukan pembuktian

penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan data panel, dimana data panel adalah

data penggabungan dari data cross-section dan data time series. Data cross-

section dalam penelitian ini adalah data dari 4 kabupaten sedangkan data dari

time series adalah data dari tahun 2004 sampai 2016.

Model regresi liniernya sebagai berikut:

Y = β0 + β1X1 + β2X2Log + β3X3 + e1

Keterangan :

Y : Tingkat Kemiskinan

β0 : Konstanta / Intercept

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi Parsial

X1 : Indeks Pembangunan Manusia

X2 : Produk Domestik Regional Bruto

X3 : Tingkat Pengangguran Terbuka

e : Standar error
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Untuk mengetahui pengaruh pada variable independen terhadap variable

dependen maka akan menggunakan uji statistic (t-tess) dan uji statistic (f-test)

dengan tingkat signifikannya (α) 5% atau α = 0.05.

1. Pengujian Menggunakan Uji Statistik

Apabila model awal sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah

pengolahan data dan peneliti menggunakan alat analisis serta variablenya.

Dimana regresi variable dilakukan dengan variable terkait (Y) terhadap variable

bebas yang lebih dari satu variable (X). Pengolahan ini dilakukan agar dapat

mengetahui variable bebas yang berpengaruh terhadap variable terkait secara

keseluruhan. Dalam menguji hipotesa peneliti menggunakan analisis regresi

berganda yang dihasilkan dengan cara memasukkan data variable kedalam

fungsi regresi. Hipotesa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t)

Dalam uji statistic dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh variable-

variable independen secara individual dalam menerapkan variable dependen.

Dimana dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

1. Jika p-value (α < 0,05), maka variable independen secara individual tidak

akan berpengaruh terhadap variable dependen atau dikatakan (Hipotesis

ditolak).

2. Jika p-value (α > 0,05), maka variable independen secara individual akan

berpengaruh terhadap variable dependen atau dikatakan (Hipotesis

diterima).
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b) Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga jenis dalam pengukuran estimasi data panel dimana seperti

model dengan metode OLS (common), model Fixed Effect dan model Random

Effect. Namun masih ada 3 uji yang digunakan sebagai penentu teknik yang

paling tepat dalam menentukan estimasi data panel. Dasar pengambilan

keputusan jika p-value (α < 0,05) maka model Common Effect yang tepat, jika

p-value (α > 0,05) maka model Fixed Effect adalah model yang tepat. Tiga uji

seperti uji statistic F, uji Lagrange Multiplier dan uji Housman.

1. Uji Statistik F

Uji statistic F digunakan dalam memilih metode Fixed Effect atau metode

OLS tanpa variable dummy. Uji F dipergunakan untuk mengetahui apakah

dalam teknik regresi data panel tanpa variable dummy hanya dengan melihat

residual sum of squares (RSS). Dimana rumus untuk menggunakan uji statistic

F sebagai berikut:

= ( 1 − 2)/( 2)/( − )
Keterangan:

RSS1 : Residual Sum of Squares dengan teknik tanpa variable dummy

(Commont Effect)

RSS2 : Residual Sum of Squares dengan teknik variable dummy

(Commont Effect)

m : Jumlah retriksi/ pembatasan didalam model

n : Jumlah sampel (Observasi)

k : Jumlah parameter dalam model fixed effect
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2. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier (LM) yakni adalah suatu uji yang dipergunakan untuk

mengetahui apakah model Random Effect atau Commont Effect (OLS) yang

paling tepat digunakan. Uji statistic Random Effect dikembangkan dari Breusch

Pagan. Dimana Breusch Pagan ini digunakan sebagai uji Random Effect yang

didasarkan dengan residual dari metode OLS.

Jika nilai statistic pada uji LM lebih besar dibandingkan nilai kritis statistic

pada chi-square, maka menolak hipotesis nol (H0), dimana estimasi yang tepat

digunakan pada data panel yaitu adalah metode Random Effect dibandingkan

dengan Commont Effect. Dan sebaliknya apabila nilai statistic pada uji LM lebih

kecil dibandingkan nilai krisis statistic pada chi-square, maka menerima

hipotesis, dimana estimasi yang tepat digunakan pada data panel yaitu adalah

metode Commont Effect dibandingkan dengan Random Effect.

3. Uji Housman

Hasil yang paling tepat dari dua teknik uji signifikan diatas adalah Fixed

Effect dan Random Effect, maka langklah selanjutnya akan menggunakan

metode manakah antara Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat atau

bisa disebut dengan uji housman. Uji housman didefinisikan sebagai pengujian

statistic yang akan memilih apakah model Fixed Effect atau model Random

Effect yang paling tepat untuk digunakan. Hipotesis yang dilakukan pada uji

housman sebagai berikut:

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model
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4. Uji Chow

Uji Chow adalah uji yang dipergunakan dalam mengidentifikasi adanya

perubahan dalam regresi.

5. Koefisien Determinasi (R2)

Yang dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara variable bebas

dengan variable terikat. Nilai R2 adalah nilai yang terletak antara nilai 0 sampai

dengan nilai 1 atau (0 ≤ R2 ≤ 1). Tujuan dari menghitung koefisien determinasi

adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh antara variable bebas terhadap

variable terikat. Apabila R2 mendekati dengan nilai 1 atau 100% maka

perhitungannya akan menunjukkan hasil semakin baik atau semakin tepat dari

garis regresi yang diperoleh. Dan sebaliknya apabila R2 mendekati nilai 0 maka

perhitungannya akan menunjukkan hasil semakin tidak tepatnya pada garis

regresi untuk mengukur data observasi.


