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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Hal yang menarik dari objek penelitian ini dikarenakan setiap Provinsi di 

Indonesia memiliki PDRB yang baik tetapi masih terjadi Ketimpangan Pendapatan 

disetiap Provinsi yang ada di Indonesia dan dari Ketimpangan tersebut banyak 

terjadi Pengangguran yang mengakibatkan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi 

Indonesia bertambah. 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia mengenai keterkaitan produk domestik 

regional bruto, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka 

menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2017.  

B. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 

jumlah banyak dan luas. Sehingga penelitian ini menggunakan seluruh provinsi 

yang ada di Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi. 

C. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dimana menggunakan 

data numerik atau angka dan analisisnya menggunakan teknik statik. Analisis 

deskriptif untuk mendeskripsikan hasil yang telah diuji berdasarkan pada data 

kuantitatif. Sehingga pada hasilnya dapat lebih mudah untuk dipahami metode ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah mengenai Produk 

Domestik Regional menurut provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2017, 

Ketimpangan Pendapatan menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2017 dan 
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Tingkat Pengangguran Terbuka menurut  provinsi di Indonesia pada tahun 2010-

2017 berpengaruh pada Kemiskinan menurut provinsi di Indonesia pada tahun 

2010-2017. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, definisi operasional dan pengukuran variabel berisi 

tentang arti dan maksud dari variabel-variabel yang di ambil. Dalam hal ini memuat 

variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Adapun, variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Variabel Dependen (Y) 

Dalam penelitian ini, Variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel (Y) yang digununakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah jumlah Penduduk miskin di Provinsi Indonesia periode tahun 2010-

2017. Badan Pusat Statistik melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin 

yaitu mengunakan data survei Sosial ekonomi Nasional. Menurut BPS 

seseorang yang dianggap miskin yaitu yang hidupnya berada di bawah garis 

kemiskinan. 

2) Variabel Independen (X) 

Variabel ini merupakan variabel bebas atau variabel independent, dimana 

dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variable bebas yaitu produk domestik 

regional bruto, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka. 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Data PDRB diperoleh BPS melalui data PDRB di provinsi Indonesia. Data 

PDRB ADHK menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2017. 
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b. Ketimpangan Pendapatan 

Data ketimpangan pendapatan diperoleh BPS melalui data kemiskinan dan 

ketimpangan di provinsi Indonesia. Data ketimpangan pendapatan dikumpulkan 

menurut indeks rasio gini menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2017.  

c. Tingkat Pengangguran Terbuka  

Data tingkat pengangguran terbuka dikumpulkan BPS melalui data tenaga 

kerja di provinsi Indonesia. Data ini dikumpulkan menurut jumlah orang yang 

tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut provinsi di Indonesia pada 

tahun 2010-2017.  

E. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan 

dari instansi yang berkaitan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti. Data yang 

digunakan yaitu Jumlah Penduduk Miskin. Produk Domestik Regional Bruto atas 

harga Konstan (ADHK), Gini Ratio dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

33 Provinsi Indonesia. 

F. Sumber Data 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini didapatkan dari webstite resmi 

Badan Pusat Statistik Indonesia data Publikasi, yaitu www.bps.go.id. Periode tahun 

2010-2017. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan 

yang mempunyai arti yaitu mengumpulkan semua informasi dan data dengan 
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berbagai macam bantuan material dari perpustakaan seperti buku, majalah, 

catatan, dan kisah-kisah sejarah (Mardalis : 1999) 

2) Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang 

mempunyai arti yaitu Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen bisa berbentuk 

foto, tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang. 

Penelitian ini juga mencari data Provinsi di Indonesia melalui dokumen internet 

dengan mengunduh website www.bps.go.id serta tetap memperhatikan 

kebenaran sumber informasinya. 

H. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

data panel sebagai alat pengolahan data serta dalam analisisnya menggunakan 

program Eviews 10. Data panel merupakan data gabungan antara data (time series) 

dan (cross section). Analisis ekonometrika dengan menggunakan data panel akan 

memeberikan beberapa manfaat terkait dengan. mengestimasi atau 

.memperkirakan. nilai. rata-rata variabel dependen. dari. nilai tetap variabel 

independen.. Sehingga dapat diperoleh hubungan antara variabel independen 

(Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT)) terhadap variabel dependen Jumlah Penduduk 

Miskin di Provinsi Indonesia Adapun persamaan model dalam bentuk cross section 

dapat dituliskan dalam model berikut : 

Y= α + β1X1 + β2X2 +β3X3 + e 

 

http://www.bps.go.id/
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Dimana : 

Y  =    Jumlah Penduduk Miskin 

α  =    Konstanta 

β1,β2,β3  =    Koefisien Garis Regresi 

X1  =    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

X2  =    Ketimpangan Pendapatan 

X3  =    Tingkat Pengangguran Terbuka 

i  =    Data Cross Section (Provinsi di wilayah Indonesia) 

t  =   Time Series (2010,2011,2012 2013,2014,2015,2016,2017) 

e  =    Error 

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik analisis data panel 

dengan metode diantaranya: 

1. Common Effect Model/Ordinary Least Square Pooled (CE) 

Yaitu gabugan data time series dan cross section, Metode pendekatan ini 

menggunakan data panel sehingga tidak memperhatikan waktu maupun 

individu. Diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai 

kurun waktu (Widarjono, 2009). Pendekatan model data panel yang paling 

sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section 

tanpa memperhatikan waktu maupun individu sehingga sama halnya dengan 

pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk 

mengestimasi model data panel. 

2. Fix Effect Model (FE) 

Dalam metode ini menggunakan variabel Dummy atau fixed effect . Metode 

fixed effect estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (no weighted) 
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atau Least Square Dummy Variabel (LSDV). Model yang beranggapan apabila 

perbandingan antar masing-masing variabel dilihat dari bedanya intersep, 

tetapi antar variabel slopnya sama.  

3. Random Effect Model (RE) 

Dalam pendekatan model random effect diketahui model individu dan 

regresipun tanpa memiliki korelas, sehingga menimbulkan komponen error 

dari efek individu dan waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat 

digunakan variabel gangguan (error term) yang dikenal dengan random effect, 

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono, 2009). 

I. Penentu Model Estimasi 

Dalam pemilihan model, maka peneliti melakukan 3 pengujian, yaitu : 

1) Uji F  (Uji Chow)  

Uji Chow merupakan uji untuk mengetahui model terbaik diantara model 

Common Effect  atau model Fixed Effect dalam penentuan perhitungan 

penelitian.  Yang di gunakan hipotesa sebagai berikut:  

H0= Model Common Effect (CE) 

H1= Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas F <𝛼 0,05% maka H0 ditolak, H1 

diterima. 

2) Uji Statistik 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen,dengan melihat dari tingkat signifikan 
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,maka dari itu digunakannya Uji statistik sebagai tolak ukur perhitungan 

data,berupa  Uji Koefisien Determinasi (Uji R²), Uji Koefisien Regresi 

secara bersama-sama (Uji F), dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).  

3) Uji Hausman 

Uji hausman merupakan uji yang digunakan untuk  menacari model 

terbaik dari beberapa model Fixed Effect atau Random Effect yang paling 

tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilaukan dengan hipotesis 

berikut :  

H0 = Model Random Effect (RE) 

H1 = Model Fixed Effect (FE) 

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

ditolak maka H1 diterima. 

J.    Penentuan Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan peneliti yaitu: 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menghitung  variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen,hipotesis yang digunakan yaitu: 

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

dependen. 

H1 ≠ 0 ; sama-sama memiliki pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

F hitung > F tabel ; Maka terima H0 dan H1,yang artinya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen bernilai signifikan. 
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F hitung < F tabel; maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya 

pengaruhnya memiliki nilai tidak signifikan terhadap seluruh variabel. 

2) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t-statistik merupakan uji dimana untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, Dengan 

menganggap variabel bebas lainnya konstan. Menurut Kuncoro (2011) 

hipotesis pengujian t-statistic adalah :  

H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  

H1 : Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Jika probabilitas t-hitung > 0.05 maka terima H0 dan menolak H1, 

sebaliknya jika probabilitas t-hitung < 0.05 maka tolak H0 atau menerima 

H1. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5% (Widarjono,2009) 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian yang dilakukan oleh penliti ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap 

setiap variabel yang ada. Bahwasannya pada uji ini menerangkan seberapa 

besar presentase pengaruh variabel independen terhadap model yang 

digunakan. Apabila nilai R² mendekati nilai 1, maka dapat dikatakan 

pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen tinggi, jadi 

apabila model yang memiliki nilai R² tertinggi dibanding dengan variabel 

dependen yang lain maka dikatakan variabel dengan model terbaik. 

 


