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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini sendiri adalah data 

sekunder yang bersifat kuantitatif. Definisi dari data sekunder adalah data yang didapat 

dari sumber-sumber terdahulu yang telah melakukan suatu penelitian-penelitian 

terdahulu dan cara memperoleh datanya bisa didapatkan melalui media seperti 

publikasi, website dll.Data yang diperoleh dari BPS Publikasi dalam angka di Provinsi 

Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota dengan interval waktu selama 7 tahun 

dari tahun 2010-2016. Jenis populasi penelitian ini sifatnya heterogen karena istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada sesuatu yang berbeda-beda jenis 

dan karakteristiknya. 

 

B. Pendekatan penelitian 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan 

(libraryresearch) yaitu pengumpulkan data dilakukan dengan merangkum berbagai 

literature jurnalyang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyari variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan 

dua macam variabel, yaitu : 

1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah ketimpangan pembangunan. 

2. Variabel Independen 

 Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengarhui 

atau menjadi sebab perubahan atas timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini 

variabel independen mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan pembangunan, antara lain :  

- PDRB Perkapita yaitu gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap 

penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan 

salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran 

suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB 

dengan jumlah penduduk. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. 

- Jumlah Penduduk yaitu  semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 

kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. 
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- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. 

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu  pengukuran perbandingan dari harapan 

hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh 

dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara 

adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk 

mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. 

- UMK yaitu imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh atau karyawan baik 

berupa barang atau uang yang dibayarkan perusahaan atau kantor atau majikan. 

Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah atau gaji bersih 

yang dimaksud yaitu setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, 

pajak penghasilan dan sebagainya. 

 

D. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat 

dariBadan Pusat Statistik Provinsi Banten.Data yang diperlukan diantaranya adalah 

PDRB harga konstan dan berlaku, jumlah penduduk, investasi, tenaga kerja dan PAD. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Melek_huruf
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis ketimpangan 

Wiliamson dan data panel.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Perhitungan ketimpangan williamson 

Untuk mengatehui ketimpangan pembangunan antar kabupaten yang terjadi pada 

Provinsi Banten, dapat dianalisis dengan mengunakan indeks ketimpangan regional 

(regional in equality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Perhitungan 

Ketimpangan Untuk mengetahui perhitungan ketimpangan pendapatanmaka 

digunakan Indeks Williamson (Mudrajad Kuncoro, 2004).  

IW = 

√∑(𝑌𝑖−𝑌)2𝑓𝑖

𝑛

𝑌
 

dimana VW adalah Indeks Williamson, Yi adalah PDRB perkapita di Kabupaten I, Y 

adalah PDRB perkapita rata-rata provinsi Banten, fi adalah jumlah penduduk di 

kabupaten I, dan n adalah jumlah penduduk Provinsi Banten.  

 

2. Analisis Regresi Data Panel   

Data panel adalah 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 model data panel adalah dapat 

mengakomodasi keheterogenan antar individu secara eksplisit. Selain itu 

penggabungan antar cross-section dan time series meembuat data panel menjadi lebih 
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informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas, memperbanyak derajat bebas dan 

lebih efisien. Bentuk model data panel untuk satu variabel independen (yang dapat 

dibuat umum untuk lebih dari satu variabel independen) yaitu : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 +  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

a. Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu : 

1. Model Pooled atau Common Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Yaitu model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada 

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua 

keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi parameter pooled 

model menggunakan metode OLS 

2. Model Fixed Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Pada model ini diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan antar individu yang 

tidak terobservasi a1 yang tidak tergantung waktu/time invariant. Apabila diasumsikan 

terdapat hubungan yang tetap antara a1 dan variabel independen maka model diatas 

model disebut model Fixed Effects (FE) atau dengan kata lain nilai intersep untuk 

setiap 𝑋1 berbeda tapi memiliki slope yang sama. Estimasi parameter model FE bisa 

menggunakan metode Least Square Dummy Variable yaitu dengan menambahkan 

variabel dummy yang bersesuaian untuk masing-masing nilai variabel independen. 



40 
 

 
 

3. Model Random Effects  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Jika 𝛽0𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model diatas disebut model 

random effects (RE) dimana estimasi model menggunakan metode Generalized Least 

Square (GLS). 

 

B. Metode Pemilihan Model 

1. Chow Test 

 Gujarati dalam Hartati (2008) mengatakan bahwa Chow Test digunakan untuk 

menentukan model yang akan digunakan, apakah lebih tepat dijelaskan oleh model 

Pooled OLS atau model Fixed Effect. 

 Statistik Chow test mengikuti distribusi F-statistic dengan derajat bebas, jika 

nilai CHOW statistic (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari F-tabel, maka cukup bukti 

untuk melakukan penolakan terhadap Ho sehingga model yang digunakan adalah fixed 

effect, dan begitu juga sebaliknya. 

 

2. Hausman Test 

 Gujarati dalam Hartati (2008:96) menjelaskan bahwa pengujian yang dilakukan 

setelah Chow Test adalah Hausman Test. Pengujian ini digunakan untuk menentukan 

apakah model lebih tepat dijelaskan dengan model fixed effect atau model random 
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effect. Dasar penolakan Ho adalah dengan membandingkan statistik Hausman dengan 

Chi-Square. 

 

C. Uji Statistik 

pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan 

merupakan model yang tepat untuk menggambarkan hubungan antar variabel dan 

apakah ada hubungan yang signifikan diantara variabel dependen dengan variabel 

independen. 

1. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Uji ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana besar keragamanyang dapat 

diterangkan oleh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 𝑅2 memiliki dua sifat 

yaitu pertama 𝑅2 merupakan besaran non negative dan kedua, besarnya adalah 0 ≤ 𝑅2 

≤ 1. Jika 𝑅2 yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dan 

variabel yang menjelaskan. 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji bagaimanakah pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan. Pengujian ini dapat dilihat dari 

probabilitas F-statistiknya. Dengan melihat nilai probabilitas F-statistik akan diketahui 

apakah suatu persamaan akan lulus uji F atau tidak. Jika P-Value menunjukkan besaran 

yang kurang dari taraf nyata yang digunakan (α), dapat disimpulkan menolak 𝐻0, yang 

artinya minimal ada satu parameter dugaan (β) dengan yang tidak sama dengan nol. 
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3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara statistic apakah koefisien regresi dari 

masing-masing variabel bebas yang dipakai secara terpisah berpengaruh nyata atau 

tidak terhadap variabel tak bebas. Pengujian ini dapat dilihat dari probabilitas t-

statistikmya. Dimana jika probabilitas t-statistik menunjukkan nilai yang kurang dari 

derajat kepercayaan yang digunakan (α), maka dapat dikatakan menolak 𝐻0 yang 

berarti variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas dalam model, 

begitu juga sebaliknya. 

 


