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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yang akan dilakukan 

di Kabupaten/Kota  di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kab. Sumba Barat, Kab. 

Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah 

Utara, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. 

Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Barat, Kab. 

Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur, 

Kab. Sabu Raijua, dan Kota Kupang. Provinsi NTT bisa dibilang pendidikan dan 

kesehatan masih terbelakang dan kurangnya perhatian dari pemerintah untuk 

melihat mutu pendidikan dan tingkat kesehatan yang masih tergolong rendah. 

3.2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yang dilakukan 

dengan cara perhitungan pada data Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan 

tujuan peneliti. Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan 

pemerintah daerah dalam hal pengeluaran anggaran pemerintah disektor pendidikan 

dan kesehatan untuk mencegah kembali buruknya Indeks Pembangunan Manusia 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3.3. Populasi 

Penelitian ini data yang diambil yaitu 20 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012-2017. 
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3.4. Definisi Operasional Variabel 

3.4.1. Variabel Dependent 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y). Indeks Pembangunan 

Manusia merupakan indeks komposit untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu 

negara dimana negara itu bisa dikatakan negara maju, negara berkembang, atau 

negara terbelakang. Untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia ada tiga hal 

yaitu, Indeks Harapan Hidup yang diukur dengan angka harapan lahir, Indeks 

Pendidikan yang diukur dengan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek 

huruf penduduk usia 15 tahun keatas, dan Indeks Pendapatan yang diukur dengan 

daya beli berkonsumsi per kapita. Dalam penelitian ini menggunakan data Indeks 

Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota di NTT yaitu 20 Kabupaten dan 

1 Kota dengan ukuran persen (%). 

3.4.2. Variabel Independent (X) 

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dependent. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel independent, yaitu pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan, kesehatan, dan belanja modal. 

3.4.2.1.Pengeluaran Pemerintah disektor Pendidikan (X1) 

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa dimana dana 

pendidikan selain gaji pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan minimal 
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20% dari APBD. Negara-negara yang maju dapat dilihat dari tingginya tingkat 

pendidikan yang menunjang dan memadai. Peran pemerintah sangat penting 

dipasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah 

tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki disektor pendidikan karena 

karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu pengeluaran pendidikan 

sebagai investasi, ekstenarlitas, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan 

implikasinya terhadap kebijakan publik, dan Rate of Return Pendidikan (Achsanah 

dalam Rica Amanda, 2010). 

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

pendidikan maka pemerintah harus menganggarkan biaya yang lumayan besar agar 

kualitas sumber daya manusia semakin tinggi. Yang digunakan seluruh data 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di 20 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur dari tahun 2012-2017 dengan ukuran satuan Milyaran 

Rupian (Rp). 

3.4.2.2.Pengeluaran Pemerintah disektor Kesehatan (X2) 

Menrut UU Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa besar pengeluaran 

pemerintah untuk sektor kesehatan minimal sebesar 5% dari APBN diluar gaji, 

untuk pengeluaran pemerintah disektor kesehatan di pemerintah daerah minimal 

10% dari APBD diluar gaji. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih cepat 

dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam peningkatan mutu 

kualitas pembangunan manusia yang selanjutnya bisa meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia. 
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Masyarakat perlu mendapatkan fasilitas yang memadai agar dapat 

menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang digunakan adalah 

data pengeluaran pemerintah disektor kesehatan di 20 Kabupaten dan 1 Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2012-2017, dengan ukuran satuan 

Milyaran Rupiah (Rp). 

3.4.2.3.Belanja Modal (X3) 

Dana yang diperuntukan untuk membelanjakan dan melakukan investasi 

agar dapat meningkatkan roda perekonomian sehingga masyarakat mendapatkan 

kesejahteraan. Data yang diambil dari data belanja modal 20 Kabupaten dan 1 Kota 

di Provinsi NTT mulai dari tahun 2012-2017, dengan ukuran Milyaran Rupiah (Rp). 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data skunder, dimana data tersebut 

diambil dari Direktorat Jendral Perimabangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. 

Dengan metode data panel yaitu gabungan dari data cross section dan time series 

(Gujarati dan Porter, 2012). Data cross section adalah data yang dikumpulkan 

dalam satu waktu terhadap banyaknya Kabupaten/Kota, sedangkan time series 

adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadapat satu 

Kabupaten/Kota. Penelitian ini data cross section yang digunakan adalah 

Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, sedangkan data time series 

menggunakan periode tahun 2012-2017. 
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3.6.Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur kepustakaan 

kemudian ditelaah baik berupa arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan seperti 

jurnal, artikel, laporan penelitian ilmiah sebelumnya, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3.6.2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan berupa informasi yang berbentuk catatan 

berupa buku, leflet, surat kabar, foto, dan lain sebagainya yang terkait dengan 

penelitian ini sehingga diperoleh data-data atau informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti juga mencari data yang diperlukan 

dalam setiap variabel atau objek penelitian melalui internet di dalam website 

www.bps.go.id dan djpk.kemenkeu.go.id dan memperhatikan kebenaran 

informasinya. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda 

dengan model data panel. Dengan model data panel dan menggunakan software 

Microsoft Excel 2016 dan E-views 9. Analisis regresi data panel ini adalah analisis 

mengenai ketergantungan suatu variabel independent (bebas) untuk mengestimasi 

nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai tepat variabel independent 

(Gujarati, 2003). Analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel untuk 

menjawab bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan, 

http://www.bps.go.id/
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kesehatan, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam 

penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut: 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Keterangan : 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡   = Indeks Pembangunan Manusia  

𝛼   = Konstanta 

𝛽1 dan 𝛽2  = Koefisien Regresi 

𝑃𝑃𝑖𝑡   = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 

𝑃𝐾𝑖𝑡   = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

𝐵𝑀𝑖𝑡   = Belanja Modal 

𝑒𝑖𝑡   = Error Term 

Dalam metode estimasi model regresi berganda dengan menggunakan data 

panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut: 

3.7.1. Commone Effects (CE) 

Model pooled/coomone effects (CE) adalah model paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antarindividu yang tidak 

terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh 

variable independen. Estimasi parameter pooled model menggunakan metode 

Ordinary Last Square (OLS). 

3.7.2. Fixed Effects Model (FE) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antarindividu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya, namun demikian slopnya sama 
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antarvariabe. Model estimasi ini menggunakan teknik Least Square Dummy 

Variabel (LSDV). 

3.7.3. Random Effects Model (RE) 

Pendekatan Random Effects disebabkan variasi karena individu dan regresi 

tidak memiliki korelasi, sehingga menyebabkan komponen error dari efek individu 

dan waktu yang dimasukan kedalam error. Model ini mengestimasi data panel yang 

variabel residual diduga memeliki hubungan antarwaktu dan antarsubjek. 

Pendekatan model Random Effects memperbaiki efisiensi proses last square dengan 

memperhitungkan error dari data cross section dan time series.Model Random 

Effects adalah variasi dari Generalized Least Square (GLS). 

3.8. Penentuan Model Estimasi 

Untuk memlilih model yang tepat maka dilakukan beberapa pengujian agar 

bisa menentuka model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian yaitu: 

3.8.1. Uji Chow 

Dilakukan untuk menentuka model Commone Effects (CE) atau Fixed 

Effects (FE) yang dipilih dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan hipotesa sebagai berikut: 

H0 = Model 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 (CE) 

H1 = Model 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas < α 5% maka H0 ditolak dan menerima H1. 
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3.8.2. Uji Hausman 

Digunakan untuk menentukan pilihan model Fixed Effects (FE) atau 

Random Effects (RE) yang paling tepat digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan hipotesa sebagai berikut: 

H0 = Model 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 (RE) 

H1 = Model 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas < α 5% maka H0 ditolak dan menerima H1. 

3.8.3. Uji Lagrange Multiplier 

Digunakan untuk menetukan pemilihan model Random Effects (RE) atau 

Commone Effects (CE) yang paling tepat digunakan. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan hipotesa sebagai berikut: 

H0 = Model 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 (RE) 

H1 = Model 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 (FE) 

Dengan ketentuan apabila nilai probabilitas Breusch Pagan < α 5% maka H0 ditolak 

dan menerima H1. 

3.9. Penentuan Hipotesis 

3.9.1. Uji t 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent secara parsial terhadap variabel dependent dengan melihat tingkat 

signifikan atau keberartian dalam model regresi. Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara individu dan 

dapat dilihat dari ketentuan hipotesis diterima atau ditolak. Berikut ketentuan 

hipotesis dari Uji t: 
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H0 = 0 ; artinya tidak ada pengaruh dari variabel independent terhadap variabel  

dependent. 

H1 ≠ 0 ; artinya ada pengeruh dari variabel independent terhadap variabel 

dependent. 

Untuk mengetahui hipotesi yang mana akan diterima dan yang mana akan 

ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilau t-hit dengan 

t-tabel jika : 

t-hit > t-tabel ; maka H0 ditolak dan menerima H1, yang artinya bahwa variabel 

bebas (X1, X2, dan X3) secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel terikat.Jika t-hit < t-tabel ; maka H0 diterima dan menolak H1, yang artinya 

bahwa variabel bebas (X1, X2, dan X3) secara persial berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

3.9.2. Uji F 

Dilakukan untuk membuktikan keseluruhan variabel independent, yakni 

(X1, X2, dan X3) berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu variabel Y dengan 

menggunakan signifikan sebesar 5%. Ketentuan hipotesis sebagai berikut: 

diterima atau ditolak. Berikut ketentuan hipotesis dari Uji t: 

H0 = 0 ; artinya tidak ada pengaruh dari variabel independent terhadap variabel 

dependent. 

H1 ≠ 0 ; artinya ada pengeruh dari variabel independent terhadap variabel 

dependent. 

Kriteria pengujian untuk menetukan hipotesis yang mana akan diterima atau 

yang mana akan ditolak sebagai berikut: 
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f-statistic > f-tabel ; maka H0 dan H1 diterima yang artinya bahwa variabel bebas 

(X1, X2, dan X3) secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

terikat.Jika f-statistic < f-tabel ; maka H0 diterima dan menolak H1, yang artinya 

bahwa variabel bebas (X1, X2, dan X3) secara persial berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

3.9.3. Koefisien Determinasi (R-Square) 

Koefisien determinasi menggambarkan tingkat hubungan antara satu atau 

beberapa variabel bebas dengan terikat. R2 merupakan besaran non negatif, 

batasnya adalah 0 ≤ R2 ≤ 1. Suatu R2 sebesar 1 artinya terjadi hubungan yang 

sempurna, sedangkan R2 yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel 

terikat dengan variabel bebas, demikian semakin kecil R2 akan semakin lemah juga 

hubungan antarvariabel.  

 


