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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi penelitian wilayah 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur secara 

keseluruhan adalah 47.922 Km2 yang terbagi ke dalam 9 Kota dan 29 Kabupaten, 

yaitu  : Kota batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota 

Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya Kabupaten 

Bangkalan, Kabupaten Banyuangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten 

Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lamongan, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten 

Mojokerto, Kabupaten Ngamjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, 

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, 

Kabupaten Sumenep, kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungangung, dan 

Kabupaten Tuban.  

Akan tetapi pada penilitian ini, peneliti hanya berfokus pada sembilan kota 

di Provinsi Jawa Timur yakni, Kota batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, 

Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya. 

Di mana Pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur berpusat pada sembilan kota 

tersebut seperti Perindustrian, Parawisata, Pertambangan, energy, dan lain-lain
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B. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Pada penyusunan Penelitian ~ini peneliti menggunakan’metode 

pendekatan”deskriptif  kuantitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

merupakan data-data dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa 

dokumen, artikel, arsip, dan catatan catatan yang dikumpulkan oleh pihak lain dan 

di olah sendiri. 

Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh peneliti dari obyek 

penelitian dalam bentuk tertulis atau dokumen-dokumen, maupun data yang di 

peroleh dari sumber lain. Data dekunder dalam sumber data yang akan di gunakan 

pada penelitian ini diperoleh dari lembaga atau instansi, Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Jawa Timur dan lain sebagainya. Adapun Jenis data yang 

digunakan akan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri 

dari data tingkat kemiskinan, data jumlah penduduk, dan data tingkat 

pengangguran. 

C. Definisi Oprasional dan Pengukuran data  

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu, variabel independen dan 

dependen. 

1. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah tingkat 

kemiskinan yang terjadi di sembilan kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-

2016. 
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2. Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah 

penduduk, dan tingkat pengangguran yang terjadi di sembilan Kota Provinsi Jawa 

Timur pada periode 2012 hingga 2016. 

Definisi oprasional adalah bagian dari penelitian yang diperlukan agar 

pengukuran’ pada variabel~atau pengumpulan data (variabel) data itu dapat 

konsisten~antara sumber”data yangusatu dengan sumberIdata yang_lain. Adapun 

definisi operasional dari penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sebagai 

berikut: 

a) TingkatOKemiskinan (X1)I 

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase 

penduduk yang berada pada dibawah garis kemiskinan di masing-masing daerah. 

Garis kemiskinan yang merupakan dasar dari perhitungan jumlah penduduk 

miskin yang ditentukan dua kreteria, yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per 

bulan dan nilai dari kebutuhan minimum komuditi bukan makanan. Pada 

penelitian ini, data yang digunakan adalah data dari tingkat kemiskinan, yakni 

perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk total 9 

Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2012 sampai 2016 (dalam satuan 

persen). 

b) Jumlah Penduduk (X2) 

Jumlah Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang 

yang berdomisili di wilayah geografis Provinsi Jawa Timur selama 6 bulan atau 
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lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk 

menetap. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah 

penduduk di Sembilan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sampai 2016 (dalam 

satuan jiwa). 

c) Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran terbuka adalah orang 

yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari 

pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikatagorikan 

pekerjaan bekerja), dan dalam waktu yang bersamaan mereka tak bekerja . Data 

yang akan digunakan untuk melihat pengangguran adalah perbandingan antara 

pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk di Sembilan kota Provinsi Jawa 

Timur dari tahun 2012 sampai 2016 (dalam satuan persen). 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan 

dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan 

catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data 

yang diambil adalah data seluruh kota di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 

Sembilan kota. Tahun yang dipilih adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 

hal ini dikarenakan data time series adalah sebanyak 5 tahun sedangkan data antar 

ruang (cross section) diambil dari seluruh Kota di provinsi Jawa Timur. Jenis data 
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yang digunakan dalam studi ini adalah data time series dan data cross section atau 

sering disebut dengan data panel. 

E.  Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis 

data””yaitu:+analisis regresi data panel, adapun”model regresinya ialah 

dalam”bentuk log yang dapat”ditulis sebagai berikut:’ 

Log(Y)”= 𝛽𝑜 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑋1𝑖𝑡) +  𝛽2 𝑙𝑜𝑔(𝑋2𝑖𝑡) + 𝑒𝑖𝑡   (2) 

Keterangan : 

Y  = Tingkat Kemiskinan 

X1  = Jumlah Penduduk  

X2  = Pengangguran 

i  = Daerah; dan 

t  = Waktu. 

Dalam menganalisis regresi data panel Ada tiga pendekatan mendasar yang 

digunakan oleh penulis yakni: 

- Pertama, Common Effects yaitu teknik yang paling sederhana yang 

mengasumsikan tidak adanya heterogen antar individu yang tidak 

terobservasi, dikarekan sudah dijelaskan oleh variabel independen. 

- Kedua, Fixed Effect yakni teknik yang digunakan untuk mengestimasi data 

panel untuk menemukan adanya perbedaan”intersep. 

- Ketiga, Random~Effect yaitu model estimasi~data~panel dimana 

residual”memungkinkan untuk saling berhubungan”antara  waktu dan 

dindividu. 
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Sebelum memilih model’yang’tepat dalam penelitian maka terlebih dahulu 

akan dilakukan estimasi untuk memilih model yang tepat, terlebih dahulu lakukan 

uji spesifikasi dari ketiga model tersebut apakah Common Effect, Fixed~Effect 

atau Random~Effect atau ketiganya memberikan hasil yang sama. Pemilihan 

model antara Common Effect, Fixed Effect dan Random~Effect~ditentukan 

dengan”menggunakan Hausman’s~Test dan Uji Chow. 

Adapun~ketentun Hausman’s Test@ialah sebagai berikut apabila nilai 

statistik_Hausman lebih”besar dari nilai$kritisnya maka model~yang_lebih tepat 

ialah model Fixed”Effect, apabila sebalikya nilai”statistik Hausman lebih 

kecil”dari nilai~kritisnya, maka_model yang lebih tepat adalah Random Effect. 

Adapun ketentuan Uji Chow adalah apabila Ho ditolak maka model Fixed Effect 

lebih tepat digunakan dari pada model CE. 

Uji”signifikansi pada penelitian~ini dilakukan dengan cara silmutan  dan 

parsial. Secara parsial”maka dilakukan~uji t test, sedangkan secara simultan maka 

dilakukan uji’F’test. 

Uji t-test digunakn sebagai”model untuk_mengetahui_apakah setiap  

masing-masing_variabel yang_bebas mempunyai_pengaruh signifikan terhadap 

variabel-variael terikat. Dapat juga”dikatakan bahwa jika~t hitung >t tabel atau -t 

hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan itu artinya H0 ditolak dan H1 

diterima.”Sedangkan jika t”hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel”maka hasil 

dari uji t’tidak~signifikan dan itu~artinya H0”diterima dan H1”ditolak.’ 

Pengujan F atau”pengujian model, Uji F test”digunakan@untuk mengetahui 

apakah hasil~dari analisis”signifikan atau tidak signifikan, dengan kata lain model 
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yang diduga sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka diputuskan_H0 

ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, itu artinya H0 

diterima dan H1 di tolak. Hal ini juga dapat dikatakan debagai berikut : H0 ditolak 

apabila F hitung > F tabel, H0 di terima apabila F hitung <F tabel. 
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