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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yang akan 

dilakukan di Koridor Utara-Selatan Jawa Timur tahun 2000 - 2017. Koridor 

Utara-Selatan di Jawa Timur yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, 

Pasuruan, Malang, Blitar dan Batu. 

B. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang sifatnya 

memberikan gambaran secara umum mengenai bahasan yang diteliti dalam 

bentuk data atau angka yang kemudian dianalisa, diklasifikasikan dan 

dipresentasikan dalam bentuk uraian. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengamati obyek penelitian yang telah dipilih kemudian menganalisa serta 

menyimpulkan ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu jalan, Air, 

Listrik, Pendidikan Dan Kesehatan  terhadap variabel dependen yaitu 

pertumbuhan ekonomi (GDP) di wilayah Koridor Utara-Selatan JawaTimur. 

C. Populasi 

Populasi ini digunakan pada penelitian ini adalah Koridor Utara-Selatan 

Jawa Timur yang Terdiri dari 8 Kabupaten/Kota. 
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D. Obyek Penelitian 

 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh variabel makro ekonomi yang 

terdiri Jalan, air, listrik, pendidikan dan kesehatan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di wilyah koridor Utara-Selatan Jawa Timur. Waktu penelitian mulai 

dari periode 2010 – 2017. 

E. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai 

sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan 

(Sugiyono, 2012). Data yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini 

adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder merupakan 

data yang diambil dari pihak lain atau data yang telah diolah oleh pihak 

ketiga secara berkala (panel) yang sering digunakan untuk melihat pola 

perkembangan obyek penelitian selama periode-periode tertentu. Penelitian 

ini menggunakan data panel yaitu tahun 2010 - 2017 dengan data cross 

section wilayah koridor Uatara-Selatan Jawa Timur. 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 8 kabupaten / 

kota Koridor Utara-Selatan di Jawa Timur yaitu Gresik, Surabaya, 

Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Blitar dan Batu. 

2. Sumber Data 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber, yaitu berasal dari publikasi – publikasi swasta maupun instansi 

pemerintah, seperti:  

a. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Jawa Timur Indonesia bersumber dari 

Worldbank dan BPS 

b. Data Infrastruktur jalan bersumber dari Direktorat Jendral Bina Marga 

c. Data Infrastruktur Air bersumber dari BPS dan PDAM 

d. Data Infrastruktur Listrik Bersumber dari BPS dan PLN  

e. Data Infrastruktur Pendidikan Bersumber dari BPS dan Disdikpora 

f. Data infrastruktur Kesehatan Bersumber dari Puskesmas Dan Rumah 

sakit. 

F. Definisi Operasional Variabel  

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Dependent Variable atau variabel terikat adalah variabel yang  besaran 

nilainya dipengaruhi oleh variabel  bebas, dimana biasanya variabel terikat 

selalu dinotasikan dalam huruf (Y). Adapun yang menjadi variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Jawa Timur 

dari tahun 2010-2017. Pertumbuhan ekonomi (PDRB)  dalam penelitian ini 

merupakan PDRB Konstan 2010 dalam bentuk nominal secara keseluruhan 
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yang dilakukan oleh wilayah koridor Utara-Selatan Jawa Timur Indonesia 

dalam satuan. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) disini hanya terbatas pada 

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) di wilayah koridor Utara-Selatan Jawa 

Timur Indonesia. Data bersumber dari BPS dan Bank Dunia/World Bank. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Independent Variable atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini terdapat lima variabel yang 

termasuk dalam variabel bebas, kelima variabel bebas tersebut adalah jalan 

(X1), menjelaskan bahwa jalan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam satuan Km/Kapita. 

Air(X2) Air juga mempunyai pengaruh yang besar positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan terpenuhinya kebutuhan 

akan air akan memberikan fasilitas dalam menstransformasi nontradable 

goods menjadi tradable goods dan atau dari sector pertanian menjadi jasa 

dan manufaktur. Dalam satuan M/kapita. Listrik (X3) bahwa listrik 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhn ekonomi 

karena adanya kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi serta 

produktivitas pekerja. Dalam satuan Watt/kapita. , Pendidikan (X4) bahwa 

pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

bangsa. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan 

semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum 

(nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi 
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tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.  dan Kesehatan 

(X5) esehatan akan berdampak pada capaian pembangunan manusia. Hal 

ini mengingat indikator dalam indeks pembangunan manusia (IPM) oleh 

kesehatan sebagai indikator utama disamping indikator ekonomi. Pendek 

kata pembangunan manusia telah memberikan sumbangan terbesar bagi 

pencapaian keberlangsungan pembangunan (Anand dan  Sen, 2000: 2038) 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan teknik 

dokumentasi yaitu menyalin dokumen yang telah dipublikasikan oleh BPS 

dan beberapa laporan, jurnal ilmiah, literatur serta sumber – sumber lainnya 

yang mendukung dan memiliki hubungan dengan kajian penelitian ini. 

H. Teknik Analisis Data 

1. 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 :  
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𝑌𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 +  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu : 

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. 
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2. 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. 

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test) 

a. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) 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. 

b. Uji F Test  

Hipotesis yang diuji serentak yaitu diduga Jalan, Air, Listrik< 

Pendidikan dan Kesehatan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

di wilayah koridor Utara-Selatan JawaTimur. 
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Uji F (Kriteria Pengujian): 

H0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05 

c. Uji T Test  

Hipotesis: 

Mengacu pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam  penelitian ini adalah: 

X1 = diduga besar Jalan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di  

wilayah   Koridor Utara-Selatan Jawa Timur  

X2 = diduga besar Air mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di di  

wilayah Koridor Utara-Selatan Jawa Timur  

X3 = diduga besar Listrik mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  di  

wilayah Koridor Utara-Selatan Jawa Timur  

X4= diduga besar Pendidikan mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi  di  wilayah Koridor Utara-Selatan Jawa Timur  

X5= diduga besar Kesehatan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  

di  wilayah Koridor Utara-Selatan Jawa Timur   

Kriteria pengujian : 

H0 : ditolak jika nilai Prob T-Stat. < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob T-Stat. > 0,05 

 


