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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi empiris, 

karena data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang 

menggunakan data ini sebelumnya. Lingkup penelitian ini adalah studi empiris 

pada instansi pemerintah tingkat Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. 

 

B. Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas (independent 

variable) adalah besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dan variabel indikator Kinerja Pembangunan Daerah, yang meliputi IPM dan 

Angkatan Kerja (AK) (X): 

(X1) = Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

(X2) = Dana Perimbangan 

(X3) = Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah 

(X4) = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

(X5) = Angkatan Kerja (AK) 

Sedangkan variabel terikat (dependent variable) adalah:  

(Y) = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Definisi secara operasional bertujuan agar variabel penelitian yang 

telah ditetapkan dapat di operasionalkan, sehingga memberikan petunjuk 

tentang bagian suatu variabel dapat diukur. Dalam penelitian ini definisi 

operasional yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)  

PAD diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

PAD yang sah. PAD yang dimaksud adalah data PAD Kabupaten/Kota 

Gerbangkertasusila dan dinyatakan dalam Miliar rupiah tahun 2008 – 2017 

(dalam satuan rupiah). 

2. Dana Perimbangan (X2) 

Dana Perimbangan diperoleh dengan menjumlahkan dana bagi hasil 

pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana 

Perimbangan yang dimaksud adalah data Dana Perimbangan 

Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila dan dinyatakan dalam Miliar rupiah 

tahun 2008 – 2017 (dalam satuan rupiah). 

3. Belanja Pembangunan (X3) 

Belanja Pembangunan diperoleh dengan menjumlahkan belanja tanah, 

belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, 

irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Belanja 

Pembangunan yang dimaksud adalah data Belanja Pembangunan (Modal) 

Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila dan dinyatakan dalam Miliar rupiah 

tahun 2008 – 2017 (dalam satuan rupiah). 

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X4) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dengan mencakup tiga 

komponen, yaitu: Umur panjang dan hidup sehat (A Long and healthy life), 

Pengetahuan (Knowledge), dan Standar hidup layak (A Decent standart of 

living). IPM yang dimaksud adalah data IPM Kabupaten/Kota 

Gerbangkertasusila dan dinyatakan dalam Persentase tahun 2008 – 2017 

(dalam satuan persen). 

5. Angkatan Kerja (AK) (X5)  

Jumlah angkatan kerja diperoleh dengan menghitung jumlah penduduk 

usia 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara 

tidak bekerja, dan pengangguran. Angkatan kerja yang dimaksud adalah 
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data AK Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila dan dinyatakan dalam Ribu 

jiwa tahun 2008 – 2017 (dalam satuan jiwa).  

6. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Y)  

PDRB diperoleh dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-

masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor 

tadi. PDRB yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan 

(ADHK) tahun 2010 dan dinyatakan dalam Miliar rupiah tahun 2008 – 

2017 (dalam satuan rupiah). 

 

D. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder, yang mana 

merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan buku-buku 

literatur yang dianggap relevan/berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis 

data merupakan data panel atau merupakan data gabungan antara time series 

dan cross-section, yang terdiri dari data APBD, data IPM, angkatan kerja, dan 

data PDRB ADHK Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila selama kurun waktu 

10 (sepuluh) tahun, dimulai dari tahun 2008-2017. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan sebagai teknik 

pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-

catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

akan dipecahkan. Data yang digunakan antara lain adalah data-data publikasi 

yang diperoleh dari website Dinas dan Instansi terkait, yaitu Badan Pusat 

Statistik Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila, 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta berbagai Buku Referensi 

dan Kepustakaan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Sebagai pendukung, digunakan buku referensi lain, seperti jurnal, serta dari 
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browsing website internet yang terkait dengan masalah anggaran dan kinerja 

pembangunan daerah.  

Khusus data AK tahun 2016 diperoleh dengan melakukan interpolasi 

data, merupakan suatu cara menentukan nilai yang berada diantara dua nilai 

diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Dalam penelitian ini nilai yang 

berada diantara dua nilai diketahui tersebut adalah nilai AK tahun 2016. Dua 

nilai yang diketahui merupakan nilai AK tahun 2015 dan nilai AK tahun 2017. 

Nilai AK tahun 2016 tersebut diperoleh dengan persamaan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

I  = nilai interpolar yang akan dicari 

dk1  = derajat kebebasan dari 1. Dalam penelitian ini dk1 merupakan 

nilai yang akan dicari, yaitu AK tahun 2016 (1 tahun) 

dkmin  = nilai di bawah dk1. Nilai terendah dari data yang akan dicari, 

yang dalam penelitian ini nilai di bawah dk1 (dk1=1) adalah 0 

(nol) 

dkmax  = nilai di atas dk1. Nilai tertinggi dari data yang akan dicari, 

yang merupakan banyaknya jumlah kabupaten/kota (n) dari 

data yang akan dicari. 

tmin  = nilai dari dkmin. Nilai dari data pertama yang diketahui, yaitu 

nilai AK tahun 2015 pada kabupaten/kota 1, dan seterusnya. 

tmax  = nilai dari dkmax. Nilai dari data kedua yang diketahui, yaitu 

nilai AK tahun 2017 pada kabupaten/kota 1, dan seterusnya. 

Persamaan tersebut diterapkan untuk memperoleh nilai AK tahun 2016 

dengan cara interpolasi data dengan bantuan aplikasi pengolah angka, yakni 

Microsoft Excel, guna mendapatkan hasil perhitungan yang lebih akurat. 

Interpolasi data dilakukan karena pada tahun 2016 tersebut data tidak tersedia, 

I= tmin – (tmin – tmax) 
𝑑𝑘1 − 𝑑𝑘𝑚𝑖𝑛  

𝑑𝑘𝑚𝑎𝑥− 𝑑𝑘𝑚𝑖𝑛
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baik pada laman website atau publikasi pada Dinas dan Instansi terkait yang 

telah disebutkan sebelumnya, maupun pada berbagai buku referensi dan 

kepustakaan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dalam menganalisis 

data, yaitu dengan persamaan model Regresi Data Panel, yang merupakan 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 penggunaan data panel adalah lebih informatif, 

lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas, memperbanyak derajat bebas dan 

lebih efisien, karena adanya penggabungan antara cross section dan time 

series. Guna memperoleh hasil yang lebih akurat, analisis tersebut 

menggunakan alat bantu hitung atau alat analisis model ekonometrika yaitu 

program Eviews9. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:  

i   = 1,2,...,N  

t   = 1,2,...,T  

N  = Banyak unit cross-section  

T   = Banyak data time series  

log Yit   = Logaritma nilai variabel terikat cross section ke-i time series  

ke-t. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB). 

log PAD  = Logaritma Pendapatan Asli Daerah 

log Daper = Logaritma Dana Perimbangan  

log IPM  = Logaritma Indeks Pembangunan Manusia 

log L  = Logaritma Jumlah Angkatan Kerja (Labour) 

log G  = Logaritma Belanja Pembangunan Pemerintah (Government  

logYit = β0 +β1log PAD +β2log Daper +β3log IPM +β4log L +β5log G + e 
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 Expenditure) 

e   = error term 

β0  = Intersep 

Pengujian hipotesis dari model yang ditaksir, digunakan model Regresi 

Data Panel dengan 3 (tiga) jenis estimasi parameter model, meliputi:  

1. Model Common Effect (CE)  

Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), adalah model paling 

sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada heterogenan antar 

individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua 

heterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen.  

2. Model Fixed Effects (FE)  

Apabila diasumsikan terdapat hubungan yang tetap antara ai dan variabel 

independen maka disebut model Fixed Effects (FE), atau dengan kata lain 

nilai intersep 0i untuk setiap Xi berbeda tapi memiliki slope sama. 

3. Model Random Effects (RE)  

Estimasi model menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). 

Guna mengetahui/menentukan model yang paling sesuai berdasarkan 

hasil pengujian 3 (tiga) hipotesis tersebut, maka digunakan pengujian hipotesis 

yang berikutnya menggunakan beberapa jenis pengujian sebagai berikut: 

1. Uji Chow, yaitu pengujian secara statistik bertujuan untuk menentukan 

model yang lebih sesuai antara model CE dan FE. Apabila H0 ditolak, 

maka model FE lebih sesuai.  

2. Uji Hausman dilakukan untuk menguji perbedaan model FE dan RE. 

Hipotesis yang diuji:  

- H0: model RE lebih sesuai.  

- H1: model FE lebih sesuai. 

3. Uji LM Breusch-Pagan untuk menentukan model yang lebih sesuai antara 

model CE dan RE. Hipotesis yang diuji:  

- H0: model CE lebih sesuai.  
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- H1: model RE lebih sesuai. 

Berikutnya adalah tahap analisis uji asumsi klasik. Pengujian bertujuan 

untuk mengetahui atau memastikan bahwa model yang digunakan telah 

terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Dalam model analisis data panel ini 

digunakan tiga jenis pengujian, yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang digunakan dan 

error/residual berdistribusi normal. Uji normalitas error dalam penelitian 

ini menggunakan uji Jarque-Bera, dengan grafik histogram. Hipotesis yang 

diuji adalah jika p-value statistik uji Jarque Bera tidak signifikan (p-

value<0,05) maka H0 ditolak, sehingga error tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi dimana terjadi hubungan linier 

(korelasi) antar variabel independen. Hal ini mengakibatkan kesulitan 

untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang 

dijelaskan. Terjadinya multikolinearitas yang rawan terjadi pada model 

regresi dapat dideteksi dengan uji regresi auxiliary (R2), yaitu jika R2 dari 

regresi auxiliary lebih besar dari nilai R2 regresi keseluruhan antar variabel 

bebas yang diteliti. Nilai varian inflation factor (VIF) yang lebih besar 

dari 10 (VIF>10) juga mengindikasikan variabel bebas memiliki persoalan 

multikolinearitas. 

3. Uji Heterokedastisitas  

Heterokedastisitas merupakan suatu kondisi dimana varian dari model 

regresi bersifat tidak konstan. Dapat juga dijelaskan sebagai suatu 

perubahan terhadap variabel tak bebas (Yi) seiring dengan perubahan pada 

variabel bebas (Xi), sehingga varian dari Yi adalah tidak sama. Gejala 

heterokedastisitas lebih sering muncul pada data yang bersifat cross-

section dan dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Cara 

mendeteksinya adalah dengan uji heterokedastisitas data panel melalui uji 

white. Jika diperoleh nilai probabilitas (p-value) R2 lebih besar dari tingkat 
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resiko kesalahan yang diambil yaitu (α = 5%), maka residual digolongkan 

homokedastisitas (H0), atau tidak terjadi heterokedastisitas (H1). 

Setelah mengetahui bahwa model yang digunakan telah bebas dari 

asumsi klasik, maka dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah hipotesis 

dari model korelasi tersebut layak (valid). Terdapat tiga macam pengujian 

hipotesis yang dilakukan, yaitu dengan uji serentak/simultan (uji F), uji parsial 

(uji t), dan uji koefisien determinasi (R2).  

1. Uji Serentak (Uji F)  

Hipotesis yang diuji pada uji serentak yaitu: 

- H0: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Pembangunan, IPM, dan AK tidak 

mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di wilayah 

Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila.  

- H1: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Pembangunan, IPM, dan AK 

mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di wilayah 

Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika nilai Prob F-statistics < ɑ (0.05). 

2. Uji Parsial (Uji t)  

Penolakan H0 pada uji F dapat diartikan bahwa bisa saja kelima variabel 

prediktor dalam model sama-sama mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

(PDRB) di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel prediktor, 

dilakukan uji parsial (uji t). Karena model analisis ini melibatkan lima 

prediktor, sehingga ada lima hipotesis yang digunakan, yaitu: 

(1) H0: PAD tidak mempengaruhi  Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di 

wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

H1: PAD mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di wilayah 

Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

(2) H0: Dana Perimbangan tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

(PDRB) di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 
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H1: Dana Perimbangan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

(3) H0: Belanja Pembangunan tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  

(PDRB) di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

H1: Belanja Pembangunan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

(PDRB) di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

(3) H0: IPM tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di  

wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

H1: IPM mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di wilayah 

Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

(5) H0: Angkatan Kerja (AK) tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

(PDRB) di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

H1: Angkatan Kerja (AK) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

(PDRB) di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertasusila. 

Kriteria pengujian untuk masing-masing variabel adalah: H0 ditolak jika 

Prob (t-statistics < ɑ (0.05). 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel 

dependen. Atau dapat juga diartikan pengujian ini untuk melihat goodness-

fit dari model yang dilihat dari nilai R-Square (R2). Nilai R2 yang kecil 

atau mendekati nol maka kemampuan variabel independen sangat terbatas 

dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R2 besar atau mendekati 

satu, artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel 

dependen. 




