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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu jenis penelitian yang 

menggunakan rancangan penelitian berdasarkan prosedur statistic atau dengan cara 

lain dari kuantifikasi untuk mengukur variable penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah regresi linier sederhana dengan serangkaian uji LM, Uji 

Chow dan Uji Hausman.  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Dan penelitian ini diambil sampel data 38 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 yang diperoleh dari BPS Jawa Timur. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat yaitu variable yang akan berubah apabila ada 

perubahan pada variable bebasnya dengan kata lain variable ini 

dipengaruhi oleh variable bebas. Pada penelitian ini variable terikatnya 

adalah Ketimpangan Pembangunan (Y) antar Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. 
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Untuk mengukur ketimpangan pembangunan pada penelitian ini 

menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson berfungsi untuk 

mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks 

Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. 

Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat 

pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar 

kelompok. Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas maka berikut 

ini penjelasannya : 

𝑰𝑾 =  
√𝜮𝒊(𝒀𝒊 − 𝒀)𝟐𝒇𝒊/𝒏

𝒀
 

Dimana : 

Iw  = indeks Williamson  

Yi  = PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

Y  = PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur 

fi  = jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

n  = jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 

Sumber: (Sjafrizal, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, 2008) 

Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau 

mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau 

pembangunan yang merata dan bila semakin jauh dari titik nol 
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(mendekati sat) menujukkan ketimpangan yang semakin melebar 

(Sjafrizal, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, 2008) 

2. Variable bebas (Independent Variabel) 

Variable independen atau variable bebas merupakan factor-faktor 

yang menjadi input dimana keberadaannya dapat mempengaruhi 

variable terikat. Variable independen yang digunakan dalam penelitian 

ini hanya 1 variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X) merupakan 

perubahan nilai riil PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur 

pertumbuhan ekonomi digambarkan pada Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan 2010 yang dinyatakan 

dengan satuan persen pada tahun 2012-2016 untuk mengetahui laju 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2012-2016, dirumuskan sebagai berikut :. 

𝑮𝒕 =
𝒀𝒓𝒊−𝒀𝒓𝒕−𝟏

𝒀𝒓𝒕−𝟏
 x 100% 

Dimana : 

Gt = Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen 

Yri = Pendapatan daerah riil pada tahun t (PDRB tahun t) 

Yrt-1= Pendapatan daerah pada tahun t-1 (PDRB pada tahun t-1) 

Sumber : (Sjafrizal, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, 2008) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output dalam 

jangka panjang. Pemakaian indicator pertumbuhan ekonomi akan dilihat 
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dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, 

limapuluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi 

apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal 

perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam 

perekonomian itu sendiri (Boediono, 1985) 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dilakukan dalam analisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar 

wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur seluruhnya adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 20014). Lembaga 

pengumpul data dalam penelitian ini antara lain : 

1. Badan Pusat Statistik (BPS) 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan 2010 setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 

2012-2016 

a. Data jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2012-2016. 

b. Dan data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk mencapai tujuan dalam penelitian yakni 

diperoleh data dengan jalan mencatat, merekam riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif data-data untuk pengambilan 

keputusan, dengan cara yaitu melakukan studi kepustakaan dari publikasi data 

statistic oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan pustaka lainnya yang memiliki 

relevansi dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder tahunan dari tahun 2012-2016. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan disusun lalu dilakukan analisis. Pengolahan dan 

analisis data menggunakan program Microsoft Excel 2013 dan eviews 9. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.1.1 Penentuan Klassen Typologi. 

Tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola 

pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah (H. Aswandi dan Mudrajat 

Kuncoro, 2002:27-43). Kriteria yang digunakan terdiri dari empat, yaitu : 

a).  Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high income 

and high growth) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. 

b). Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan (high income but low 

growth) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi, 

tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. 
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c). Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (high growth but low 

income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat 

pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. 

d). Kuadran IV (keempat) yakni daerah relative tertinggal (low growth and low 

income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapata 

per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. 

Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita 

rendah dibandingkan rata-rata daerah di wilayah referensi. Tabel 3.1 di bawah ini 

menunjukkan klasifikasi wilayah menurut Tipologi Klassen. 

Tabel 3.1 Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen 

PDRB Per Kapita (y) 

 

Laju  

Pertumbuhan (r) 

yi < y yi > y 

ri > r 

(Kuadran II) 

Daerah Berkembang 

Cepat 

(Kuadran I) 

Daerah Cepat Maju 

dan Cepat Tumbuh 

ri < r 

(Kuadran III) 

Daerah Relatif 

Tertinggal 

(Kuadran IV) 

Daerah Maju Tapi 

Tertekan 

Sumber : Sjafrizal, 1997 

Keterangan : 

y : Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Timur. 

yi : Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur. 

r : Pendapatan per kapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

ri : Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
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1.1.2 Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan (Indeks Williamson). 

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yang semula-

mula dilakukan oleh Williamson Index, yang digunakan dalam studi Jeffrey G. 

Williamson (1965). Berikut ini adalah formulasi dari indeks ketimpangan 

pembangunan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur ditentukan 

menggunakan rumus Indeks Williamson sebagai berikut : 

𝑽𝒘 =  
√𝜮𝒊(𝒀𝒊−𝒀)𝟐𝒇𝒊/𝒏

𝒀
, yaitu 0 < Vw < 1 

Dimana : 

Vw  = indeks Williamson  

Yi  = PDRB per kapita di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

Y  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah di provinsi Jawa Timur 

fi  = jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

n  = jumlah penduduk seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur 

Kriteria nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 < IW < 1. Jika nilai indeks 

< 0,3 artinya ketimpangan pembangunan di suatu wilayah tersebut rendah, jika IW, 

0,3-0,5 artinya ketimpangan pembangunan di suatu wilayah tersebut sedang, dan 

jika IW > 0,5 artinya ketimpangan pembangunan di suatu wilayah tersebut tinggi.  

1.1.5 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan 

Pembangunan. 
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Penelitian ini menggunakan analisis data panel uji regresi linier sederhana. 

dimana data panel uji regresi linier sederhana merupakan alat uji yang digunakan 

untuk melihat pengaruh dari suatu varian. uji regresi linier sederhana digunakan 

jika hanya terdapat satu variable saja, maka persamaan regresinya menggunakan 

alat eviews.9 sebagai berikut: 

𝒀𝒊𝒕 = 𝛂 +  𝜷𝟏(𝑷𝑬𝒊𝒕) + 𝜀𝑖𝑡 

Dimana : 

Yit = Ketimpangan Pembangunan 

α = Konstanta 

𝛽1 = Koefisien Regresi  

𝑃𝐸𝑖𝑡  = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota pada tahun t 

𝜀𝑖𝑡 = Error 

a. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan metode 

common effect, fixed effect dan random effect, sedangkan untuk menentukan 

metode mana yang lebih sesuai dengan penelitian ini makan digunakan Uji LM, Uji 

Chow dan Uji Hausman: 

1. Model Pooled (Common Effect) 

Model Common Effect adalah model yang paling sederhana, karena metode 

yang digunakan dalam metode common effect hanya dengan mengkombinasikan 

data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data 

tersebut, maka dapat digunakan metode Ordinal Least Square (OLS) atau teknik 

kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak 



25 
 

 
 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa 

perilaku data antar perusahaan sama dalam rentan waktu. Asumsi ini jelas sangat 

jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi 

kewilayahan jelas sangat berbeda. Persamaan metode ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝒀𝒊𝒕 = 𝒂 +  𝜷𝑿𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

Dimana : 

𝑌𝑖𝑡 = Ketimpangan Pembangunan ke-i pada waktu ke-t 

𝑋𝑖𝑡 = Pertumbuhan Ekonomi ke-i pada waktu ke-t 

α = Intercept model regresi 

𝛽 = Parameter untuk variabel ke-j  

𝜀𝑖𝑡 = Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t. (Silalahi, 2014) 

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang 

menggunakan metode common effect, penggunaan data panel common effect tidak 

realistis karena akan menghasilkan intercept ataupun slope pada data panel yang 

tidak berubah baik antar individu (cross section) maupun antar waktu (time series). 

(Mahulete, 2016). 

Model ini juga untuk mengestimasi data panel dengan menambahkan variabel 

dummy. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar 

individu. Perbedaan ini dapat diakomodasi melalui perbedaan diintersepnya. Oleh 

karena itu dalam model fixed effect, setiap individu merupakan parameter yang 
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tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝒀𝒊𝒕 =  𝒂𝟏 +  𝜷𝑿𝒊𝒕 +  ∑ 𝒂𝒊

𝒏

𝒊=𝟐
𝑫𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 

 

Gujarati (2004) mengatakan bahwa pada Fixxed Effect Model diasumsikan 

bahwa koefisien slope bernilai konstan tetapi intercept bersifat tidak konstan. 

3. Model Efek Acak (Random Effect) 

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan 

dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen yang mempunyai 

kontribusi pada pembentukan error yaitu (individu dan waktu), maka pada metode 

ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen 

waktu dan error gabungan. Persamaan random effect dapat dirumuskan sebagai 

berikut : (Mahulete, 2016). 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝜷𝑿𝒊𝒕 + 𝜀𝑖𝑡 ; 𝜀𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝑉𝑡 + 𝑊𝑖𝑡 

Dimana : 

𝑢𝑖 = Komponen error cross-section 

𝑉𝑡 = Komponen time series 

𝑊𝑖𝑡 = Komponen error gabungan. (Silalahi, 2014). 

b. Uji Kesesuaian Model 

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi 

dengan model data panel, maka digunakan Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow dan 

Uji Hausman : (Mahulete, 2016). 
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1) Uji Lagrange Multiplier 

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah 

model Random Effect atau model Common Effect (OLS) yang paling tepat 

digunakan. Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch 

Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random Effect 

didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM 

dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : (Silalahi, 2014). 

𝐋𝐌 =
𝐧𝐓

𝟐(𝐓−𝟏
[

∑ =𝟏 ∑ =𝟏𝐞𝐢𝐭
𝐓
𝐭

𝐧
𝐢

∑ =𝟏 ∑ =𝟏𝐓
𝐭

𝐧
𝐢 𝐞𝐢𝐭

𝟐 − 𝟏]2 

Dimana : 

n = Jumlah individu 

T = Jumlah periode waktu 

e = Residual metode Common Effect (OLS) 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Random Effect Model 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chisquares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variable independen. Jika nilai LM statistik lebih 

besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nul, 

yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah 

metode Random Effect dari pada metode Common Effect. Sebaliknya jika 

nilai LM statistic lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai 

kritis, maka kita menerima hipotesis nul, yang artinya estimasi yang 
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digunakan dalam regresi data panel adalah metode Common Effect bukan 

metode Random Effect. (Silalahi, 2014). 

Uji LM tidak digunakan apabila pada uji Chow dan uji Hausman 

menunjukan model yang paling tepat adalah Fixed Effct Model. Uji LM 

dipakai manakala pada uji Chow menunjukan model yang dipakai adalah 

Common Effect Model, sedangkan pada uji Hausman menunjukan model 

yang paling tepat adalah Random Effect Model. Maka diperlukan uji LM 

sebagai tahap akhir untuk menentukan model Common Effect atau 

Random Effect yang paling tepat. (Silalahi, 2014). 

2) Uji Chow 

Uji Chow adalah untuk menentukan uji mana di antara kedua metode yakni 

metode common effect dan metode fixed effect yang sebaiknya digunakan 

dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut : 

(Mahulete, 2016). 

Ho : Model Common Effect  

H1 : Model Fixed Effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol (Ho) adalah dengan menggunakan F 

statistik, seperti rumus berikut : (Mahulete. 2016). 

𝐶𝐻𝑂𝑊 = 
(𝐸𝑆𝑆1−𝐸𝑆𝑆2)/(𝑁−1)

(𝐸𝑆𝑆2)/(𝑁𝑇−𝑁−𝐾)
 

Dimana : 

ESS1 : Residual Sun Square hasil perdugaan model fixed effect 

ESS2 : Residual Sun Square hasil perdugaan model pooled last square 

N : Jumlah Data Cross Section 
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T : Jumlah Data Time Series 

K : Jumlah Variabel Penjelas 

Statistik chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (N-

1,NT-N-K). Jika nilai chow statistik (Fstatistik) > F tabel, maka H1 diterima, 

maka yang terpilih adalah model fixed effect, begitu pula sebaliknya. 

(Mahulete, 2016). 

3) Uji Hausman 

Uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana diantara kedua metode efek 

acak (random effect) dan metode (fixed effect) yang sebaiknya dilakukan dalam 

pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut : (Mahulete, 

2016).  

H0 : Metode Random Effect 

H1 : Metode Fixed Effect 

Dengan rumus sebagai berikut : 

𝑚 = (𝛽 − 𝑏) (𝑀0 − 𝑀1)−1(𝛽 − 𝑏)~𝑋2 (𝐾) 

Dimana β adalah vektor untuk statistik variabel fixed effect, β adalah vector 

statistic variabel random effect, M0 adalah matrik kovarians untuk dugaan fixed 

effect model dan M1 adalah matrik kovarians untuk dugaan random effect 

model. 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Uji T 

Uji T yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji T 

statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 
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penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat 

dengan menggunakan eviews. Uji T menguji apakah suatu hipotesis diterima 

atau ditolak, dimana untuk kekuatan pada uji T adalah sebagai berikut : 

(Mahulete, 2016). 

H0 : Berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variable bebas terhadap 

variabel terkait. 

H1 : Berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel 

terkait.  

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, 

maka pengjian dilakukan dengan cara membandingkan nilai T-Hitung dengan 

T-Tabel jika: (Mahulete, 2016). 

𝑡ℎ𝑖𝑡 >  : maka Ho ditolak Ha diterima, yang berarti bahwa variable bebas 

(X1,X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) adalah 

signifikan. 

𝑡ℎ𝑖𝑡 >  : maka Ho diterima Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas 

(X1,X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) adalah 

tidak signifikan. (Mahulete, 2016). 

2) R-Squared (R2) 

Koefisien determinasi (R²) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari 

regresi data panel, yaitu merupakan proporsi presentase sumbangan X1,X2 dan 

D1 terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dilihat menggunakan Eviews. 

Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus : (Mahulete, 

2016). 
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𝑅2 = 
𝑬𝑺𝑺

𝑻𝑺𝑺
 

Dimana : 

ESS : Jumlah kuadrat dari regresi 

TSS : Total jumlah kuadrat 

Besarnya nilai R² berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu 0 < R² < 1. Jika R² 

semakin mendekati 1 (satu), maka model tersebut baik dan pengaruh antara 

variabel terkait Y semakin kuat (erat hubungannya). (Mahulete, 2016). 


