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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mengacu pada lokasi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan Upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Periode penelitian ini adalah kurun 

waktu 5 tahun diantaranya 2011-2015. Dikarenakan setiap daerah memiliki 

kriteria penyerapan tenaga kerja yang berbeda-beda. Sehingga terjadi perbedaan 

kriteria setiap daerah dalam mengatasi penyerapan tenaga kerja sektor industri. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah dengan Deskriptif Kuantitatif. Metodel analisis 

data yang dipakai dalam wujud angka-angka Kemudiian menaambahkan 

penjelasan beerupa kalimat-kalimat unntuk menjelaskan data Kuantitatif, serta 

penelitian ini dimaksutkan untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja sektor 

industri daerah provinsi Jawa Timur yang dilihat dari Tingkat Pendidikan, PDRB 

dan Upah. Model ini juga terdiri dari dua bagian yaitu tenaga kerja dan demografi. 

C. Populasi  

Populasi dari sebuah penelitian ini adalah sumber data dalam penelitian 

tertentu serta memiliki jumlahan banyak dan luas. Sehingga dalam sebuah 

Penelitian ini menggunakan data seluruh 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah bertujuan untuk bagaimana 

menjelaskan masing-masing variabel yang digunakan sebuah penelitan ini 

sehingga dapat mudah dimengerti oleh pembaca, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Adapaun variable dependen dalam penelitian ini yaitu penyerapan 

tenaga kerja sektor Industri (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari 

tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

ribuan jiwa penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut 

kabupaten/kota dan lapangan pekerjaan utama sektor industri di Provinsi 

Jawa Timur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan 

penghitungan jumlah tenaga kerja sektor industri yang terserap, untuk 

kabupaten/kota dengan menggunakan data Angkatan Kerja. 

2. Variabel Independen (X) 

Variable bebas atau disebut variable idependent, dimana dalam 

penelitian ini terdapat 2 (dua) variable bebas yaitu Tingkat Pendidikan, 

Produk Demestik Regional Bruto (PDRB) serta Upah minimum. 

a. Tingkat Pendidikan (X1) 

Data tingkat pendidikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah Rata-rata lama sekolah 

penduduk Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota tahun 2011-2015 dalam 

bentuk Persen, diasumsikan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk 

berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. 
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b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan harga barang 

dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian disuatu wilayah, 

tanpa memperhatikan faktor produksi berasal dari daerah tersebut menjadi 

Produk Domestik milik wilayah yang bersangkutan (BPS). Data PDRB 

(Atas Dasar Harga Konstan), (ADHK 2010). Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2015, (Dalam Satuan Milyar 

Rupiah).  

c. Upah Minimum (X3) 

Data Upah Minimum diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Data Upah Minimum dikumpulkan berdasarkah UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota) di Provinsi Jawa Timur, dijelaskan bahwa Upah 

Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 

termasuk tunjangan tetap yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota. 

E. Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari objek penelitian dan Instansi terkait serta hubunganya langsung. 

Data yang disertakan dalam penelitian ini adalah data Tingkat Pendidikan, PDRB, 

Upah minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik atau 

(BPS) Provinsi Jawa Timur yang sudah dikeluarkan dan dipublikasi periode 5 

tahun terakhir, dari 2011-2015. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan literature 

kepustakaan berupa data dokumentasi serta yang dipublikasi maupun tidak 

dipublikasi seperti, jurnal, laporan penelitian, artikel, kajian ilmiah sebelum 

dan lainya yang sesua dengan penelitian yang diambil serta tedapat di dalam 

perpustakaan dan jasa-jasa lainya. 

2. Dokumetasi 

Dokumnetasi untuk mencari informasi yang berbentuk catatan berupa 

buku, surat kabar, foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan, sehingga diperoleh data-data atau informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaranya. Penelitian ini menyertakan pencarian 

data untuk diperlukanya dalam setiap variable atau objek penelitian melalui 

internet dan dokumen dengan mengunduh di sebuah website 

www.bpsJawaTimur.go.id Provinsi Jawa Timur.  

G. Teknik Analisis Data 

Dari Penelitian ini, peneliti menggunakan metode data Panel. Data panel 

merupakan kombinasi dari data Cross Section serta data Time Series. Data Cross 

Section mendapatkan dari 38 Kabupate/Kota di Provinsi Jawa Timur dan data 

Time Series didapat dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di 

http://www.bpsjawa/
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Provinsi Jawa Timur. Dari tujuan penelitian ini dapat dituliskan regresi sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Rumus regresi data Panel:  

LogYit = α + β1LogX1it + β2LogX2it + β3LogX3it + eit 

Keterangan:  

Yit  = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri (Jiwa) 

X1it  = Tingkat Pendidikan (Persen) 

X2it  = PDRB “Atas Dasar Harga Konstan” (Milyar Rupiah) 

X3it  = Upah Minimum (Rupiah) 

α  = Konstanta  

β1,β2,β3  = Koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. 

e  = Eror 

I  = Data cross section (38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur) 

T  = Data time series (tahun 2011-2015) 

Melalui teknik estimasi yaitu model regresi menggunakan data panel dapat 

dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: 

a. Model Estimasi Data panel 

1. Model Common Effect (CE) 

Adalah gabungan dari model data panel yaitu Time Series dan 

Cross Section. Dari data panel tidak memperhatikan ukuran waktu maupun 

individu (Cross Section). Sehingga data panel sama dengan model regresi 

linier berganda yang menggunakan pekdekatan OLS (Ordinary Least 

Square) atau teknik kuadrat terkecil yang berfungsi sebagai estimasi data 

panel. 
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2. Model Fixed Effect (FE) 

Model yang beranggapan apabila perbandingan antara masing-

masing variabel dilihat dari bedanya interseb, tetapi antara variabel 

slopnya sama. Estimasi yang digunakan adalah teknik LSDV (Least 

Squares Dummy Variable). 

3. Model Random Effect (RE) 

Model beragam, nilai serta arah keterkaitan subyeknya yang 

mengasumsikan sesuai dengan bentuk residual. Estimasi dari model data 

panel diduga memiliki hubungan antara waktu dengan subyeknya. Model 

ini berfungsi untuk menangani kekurangan model Fixed Effect dengan 

variabel dummy yang digunakan. Metode GLS (Generalizad Least Square) 

sebuah estimasi yang digunakan dalam model Random Effect. 

b. Penentuan Model Estimasi 

1. Chow Test (Uji Chow) 

Pengujian ini digunakan dalam penentuan model Common Effect 

(CE) atau Fixed Effect (FE) yang akan terpilih saat data panel diestimasi. 

Berikut adalah hipotesa dari pengujian ini: 

 H0  = Model Common Effect (CE) 

 H1  = Model Fixed Effect (FE) 

Ketentuannya jika probabilitas F < 𝛼 0,05% sehingga H0  ditolak 

maka H1 diterima. 
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2. Lagrange Mutiplier (Uji LM) 

Penguji ini dilakukan untuk mengetahui model yangapalingatepat 

dipilih antara Random Effect (RE) atau Common Effect (CE). Berikut 

adalah hipotesa dari pengujian ini: 

 H0  = Model Common Effect (CE) 

 H1  = Model Random Effect (FE) 

Ketentuannya jika probabilitas Breusch Pagan < 𝛼 0,05 % sehingga H0 

ditolak maka H1 diterima 

3. Hausman Test (Uji Hausman) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model yang paling tepat 

dipilih antara Fixed Effect (FE) atau Random Effect (RE). Berikut adalah 

hipotesa dari pengujian ini: 

H0  = Model Random Effect (RE) 

  H1  = Model Fixed Effect (FE) 

Ketentuannya jika probabilitas chi-square > < 𝛼 0,05% sehingga H0 

ditolak maka H1 diterima. 

c. Pengujian Statistik 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan dalam menyatakan pengaruh dari variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. 

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ho = 0 ; variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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H1 ≠ 0 ; berpengaruh secara bersama-sama antara semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Ketentuannya apabila 

F hit > F tabel ; maka Ho dan H1 diterima, yang artinya pengaruh variabel 

independen (X1, X2, dan X3) keseluruhan terhadap variabel dependen yaitu 

signifikan.  

F hit < F tabel; maka Ho diterima dan H1 ditolak, pengaruh variabel 

independen (X1, X2, dan X3) keseluruhan terhadap variabel dependen yaitu 

tidak signifikan. 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan agar memahami hubungan regresi dari 

setiap individu, menghitung tingkat signifikan setiap variabel independen 

terhadap variabel dependen disetiap model regresi. Berikut merupakan 

kriteria dalam uji t yaitu:  

Ho = 0 ; tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen 

H1 ≠ 0 ; ada pengaruh  dari variabel independen terhadap variabel 

dependen 

Hipotesis dikatakan diterima atau ditolak perlu adanya 

perbandingan antara nilai t-hit dengan t-tabel dengan cara yaitu: 

T hitung > t tabel ; sehingga Ho ditolak dan H1 diterima, yang artinya 

apabila variabel independen (X1, X2 dan X3) setiap individu pengaruhnya 

positif serta signifikan terhadap variabel dependen. 
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T hitung < t tabel; sehingga Ho diterima dan H1 ditolak, artinya pengaruh 

variabel independen (X1, X2, dan X3) setiap individu terhadap variabel 

dependen yaitu tidak signifikan 

3. Koefisien Determinasi (R-Squared) 

Pengujian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan tujuan 

mengetahui persentase pengaruh variabel independen secara keseluruhan 

terhadap masing-masing variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan 

seberapa besar persentase beragam variabel independen yang digunakan 

dalam model dapat  menjelaskan variabel dependen. Apabila hasil 𝑅2 yang 

hampir mencapai angka 1, sehingga besar varian dalam variabel 

independen dapat menerangkan varians variabel dependen yang tinggi, 

jadi model yang nilai 𝑅2 tinggi dibandingan dengan model yang lain dapat 

dikatakan sebagai model terbaik. 


