
 

29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam menyusun penelitian ini meliputi 35 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Provinsi Jawa Tengah dipilih 

Karena Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi kedua yang 

tertinggi dibanding dengan Provinsi lain di pulau Jawa 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan 

perhitungan-perhitungan terhadap data-data yang diperoleh untuk memecahkan 

masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Dengan jumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini 

menggunakan metode sensus dan data diperoleh dari BPS Jawa Tengah dan 

sampel yang dgunakan adalah 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

Menurut Kuncoro (2003;125), Variabel adalah sesuatu yang dapat 

membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda 

untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang 

sama untuk objek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) sebagai 

berikut : 
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1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah faktor-faktor yang 

menjadi input dimana keberadaannya dapat mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk. 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan 

bagaimana penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Data IPM yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah data persentase IPM dari 35 

Kabupaten/Kota ProvinsiJawa Tengah tahun 2015-2017. 

Satuan dalam variabel persen (%) 

b. Jumlah Penduduk 

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dana tau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Jumlah Penduduk 

Satuan dalam variabel ( Ribu Jiwa). 

c. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). 

Satuan dalam variabel (%). 
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2. Variabel Terikat  

Variabel Terikat adalah variabel yang akan berubah apabila ada perubahan 

pada variabel bebasnya dengan kata lain variabel ini dipengaruhi  oleh 

variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Tingkat 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. 

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang 

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, atau lebih tepatnya rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulannya berada dibawah garis kemiskinan. 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini melalui 

data sekunder. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan 

kepentingan dan tujuan penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari peneliti dari obyek penelitan dalam bentuk tertulis atau dokumen-dokumen 

maupun data yang diperoleh dari pihak lain, artinya data itu tidak diusahakan 

sendiri pengumpulannya. Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data 

Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kemiskinan. Yang 

terdiri dari data time series mulai tahun 2015-2017. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan langsung 

dengan penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan 

dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber antara lain 
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pengumpulan data-data sekunder dari berbagai literatur seperti majalah, jurnal dan 

lembaga lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Panel 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier 

berganda data panel, data panel adalah gabungan dari data cross section dan 

data time series , data cross section diperoleh dari data 35 kabupaten/kota yang 

ada di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data time series diambil dari tahun 

2015-2017. 

Rumus regresi Data Panel 

           +      + e  

Jika dimasukkan Log maka persamaan sebagai berikut 

  Y =   +      +    Log    + e 

Dimana : 

Y  : Tingkat Kemiskinan 

    : Konstanta/ intercept 

    : Koefisien Regresi parsial 

    : Indeks Pembangunan Manusia 

    : JumlahPenduduk 

e  : Error  
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2. Pemilihan Model estimasi dalam Data Panel 

a. Model Pooled atau Common – Effect  

 Menurut Baltagi (2005) model tanpa pengaruh individu (common 

effect) adalah pendugaan yang menggabungkan (pooled) seluruh data 

time series dan cross section dan menggunakan pendekatan OLS 

(Ordinary Least Square) untuk menduga parameternya. Metode OLS 

merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter 

dalam persamaan regresi linear. Secara umum, persamaan modelnya 

dituliskan sebagai berikut. 

    =   +      +     

Dimana  : 

    adalah observasi dari unit ke i dan diamati pada periode ke t. 

(dependen) 

     adalah variabel independen yang diamati dari unit i pada periode t. 

Dan diasumsikan memiliki harga mean 0 dan variansi homoben dalam 

waktu serta independen dengan      

b. Fixed – Effect 

 Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka (dummy) yang 

dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least 

Square Dummy Variabel atau disebut juga Covariance Model. Pada 

metode fixed effect, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot 

(no weighted) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) dan dengan 

pembobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS). 
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Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi 

heterogenitas antar unit cross section. Penggunaan model ini tepat 

untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel 

sehingga data lebih dinamis dalam mengintrepetasi data. 

c. Random – Effect 

 Dalam mengestimasi data panel melalui pendekatan FEM, variabel 

dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk 

mengatasi masalah ini, digunakan variabel residual yang dikenal 

dengan pendekatan (random effect) model (REM). Ide dasar dari REM 

adalah mengasumsikan error bersifat random. REM diestimasi dengan 

metode Generalized Least Square (GLS). 

3. Uji Kesesuaian Model 

 Untuk menguji kesesuaian model dari tiga metode yang ada pada teknik 

estimasi dengan model data panel maka digunakan uji chow dan uji hausman 

sebagai berikut 

a. Uji Chow  

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model Fixed 

Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam 

mengestimasi data panel.  Hipotesis dalam uji chow adalah: 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 
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b. Uji Hausman 

Kegunaan uji Hausman adalah untuk memilih antara Fixed Effect atau 

Random Effect . Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan 

Random Effect lebih baik dari metode OLS ( Common Effect ). Statistik uji 

Hausman mengikuti chi square dengan degree of freedom sebanyak 

jumlah variabel bebas dari model. Dengan ketentuan : 

H0 : Random Effect 

H1 : Fixed Effect 

Apabila hasil dari Hausman test menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 maka dengan 

demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan Fixed Effect. Uji 

Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect lebih 

baik dari metode OLS ( Common Effect ). 

Ketentuan : 

Apabila Hausman hitung   Tabel Chi Square, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang 

tepat. 

Apabila Hausman hitung   Tabel Chi Square, maka Ho diterima dan ha 

ditolak, berarti model Random Effect merupakan model yang tepat. 

Apabila Hausman hitung   Tabel Chi Square, maka Ho diterima dan ha 

ditolak, berarti model Random Effect merupakan model yang tepat. 
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4.   Pengujian Dengan Uji Statistik 

a.   Uji t (Parsial)  

Untuk mengetahui tingkat signifikasi regresi secara parsial. Dalam hal 

ini regresi dapat diuji dengan taraf signifikan 5% dan taraf kepercayaan 95% 

dengan pendugaan ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dengan hipotesa 

sebagai berikut : 

Ho :    = 0, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara Indeks 

Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat  

kemiskinan. 

Ha :     0, berarti ada pengaruh secara parsial antara Indeks 

Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat  

kemiskinan terhadap Tingkat  kemiskinan. 

Jika probabilitas t hitung    (0,05), dimana   merupakan besarnya 

kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka Ho ditolak 

H1 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Jika probabilitas t hitung    (0,05), dimana   merupakan besarnya 

kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka Ho diterima 

H1 ditolak, yang berarti ada pengaruh antara variabel independen dan 

dependen. 

b.   Uji F 

Untuk mengetahui signifikasi teknik Fixed Effect akan diuji 

menggunakan uji statistik uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
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semua variabel independen secara serentak/simultan terhadap variabel dengan 

tingkat signifikasi sebesar 95% atau pada   = 5%. Uji F dilakukan dengan 

menghitung P - value. 

Adapun ketentuan dari Uji F ini adalah sebagai berikut : 

Apabila probabilitas F statistik > F tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga ada pengaruh secara serentak antara Indeks Pembangunan 

Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan adalah signifikan. 

Apabila probabilitas F statistik < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Sehingga pengaruh secara serentak antara Indeks Pembangunan Manusia dan 

Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan adalah signifikan. 

H.   Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. 

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. 

Yang dirumuskan sebagai berikut : 

  
= 
   

   
 = 

  ̂    
 

  ̂     
 

 Dimana ESS ( Explained of Sum Square ), TSS ( Total Sum of Square)  ̂  

adalah estimasi dari  ̂  adalah rata-rata variabel dependen    sama dengan 0, 

maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen 
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yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel 

dependen. Sebaliknya    sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh 

yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, 

atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% 

variasi variabel dependen. 

  


