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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah data yang dicatat secara sistematis yang 

berbentuk data runtut waktu (time series data). Dalam penelitiaan ini digunakan 

data tahun 2011 – 2015  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank 

Indonesia (BI), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan 

majalah, ataupun publikasi lainnya. 

B. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional variabel 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Hasan (2002), Variabel merupakan ―konstruk (konsep yang dapat 

diukur dan diamati yang sifat – sifatnya sudah diberi nilai – nilai dalam bentuk 

bilangan, atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yaitu variabel bebas atau variabel 

independen (variabel yang mempengaruhi variabel lain) dan variabel teriJekat 

atau varibel dependen (variabel yang dipengaruhi) (Hasan, 2002). 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu penyerapan tenaga 

kerja dan variabel independen yaitu upah minimum ,pendidikan  dan investasi . 

2. Defenisi Operasional 

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-

variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan 

defenisioperasional sebagai berikut :  
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1) Variabel Terikat/dependen 

 Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen yang mencerminkan 

penyerapan tenaga kerja yaitu : Penyerapan Tenaga Kerja (EMP). Penyerapan 

tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin 

dari banyaknya jumlah penduduk bekerja di Jawa Tengah. Jumlah penduduk 

bekerja atau bisa disebut dengan pekerja dinyatakan satuan orang dan berumur 15 

tahun keatas (BPS) tahun 2011-2015 

2) Variabel Bebas/Independen 

Variabel independen atau veriabel mengikat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Upah   

Upah riil dihitung dengan membagi nilai dari upah nominal dengan Indeks 

Harga Konsumen (IHK) dikali 100 satuannya Rupiah (Sadono Sukirno, 2004). 

b) Pendidikan  

Di hitung dari jumlah penduduk yang telah tamat dan di dapat dari badan 

statistika  (BPS) jawa timur 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2002). Data dalam 
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penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait. Data-data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Penyerapan Tenaga Kerja 

Diperoleh dari data jumlah penduduk bekerja tahun 2011-2015 yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

2) Upah minimum 

Diperoleh dari jumlah upah atau gaji bersih buruh karyawan di Jawa Timur 

tahun 2011 – 2015 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

3) Pendidikan  

Data jumlah tamatan Pendidikan atau jenis Pendidikan di Jawa Timur tahun 

2011-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

4) Investasi  

Investasi merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan  

Penanaman  modal dalam negri total  penanaman  modal  dalam  negeri  yang  

terealisasi,yang dilakukan  oleh  negara  maupun  swasta  nasional  atau  swasta  

asing  yang berdomisili diIndonesia.Sedangkan    penanaman    modal    asing 

merupakan   total   penanaman modal   asing   yang   terealisasi,   yang 

dilakukan  oleh negara  asing,  badan  usaha asing, badan hukum  asing 

dan/atau badan hukum Indonesia  yang sebagian atau seluruh modalnya 

dimiliki  oleh  pihak  asing.  Satuan  yang  digunakan miliar  rupiah.Kurs yang    

digunakan    untuk    mengkonversi    penanaman    modal    asing merupakan  
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kurs .Data  investasi  diperoleh  dari  publiksai BPS Dalam Angka setiap 

provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2015 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan/pengambilan data adalah pencatatan peristiwa – peristiwa atau 

hal – hal atau keterangan – keterangan atau karakteristik – karakteristik sebagian atau 

seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Hasan, 

2002). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitianini adalah  studi 

dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat 

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan 

kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002). 

E. Teknik Analisa Data 

1. Analisis Regresi Data Panel  

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni pengaruh upah minimum  

terhadap penyerapan tenaga kerja  di Provinsi Jawa Timur, maka digunakan analisis 

regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :   

Log Y = b0 + b1LogX1 + b2LogX2 + + b3LogX3+u 

Keterangan:  

Y = tenaga keja  

b0 = upah bulanan  pada saat semua variabel X = nol 
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b1 = Koefisien regresi upah pokok  

b2 = Koefisien regresi upah bulanan 

X1 = pendidikan 

X2 = upah 

X3        = investasi  

u = Variabel eror 

2. Uji Kesesuaian Model 

Terdapat tiga model pendekatan yang bisa digunakan untuk mengerjakan data 

panel, diantaranya adalah: 

1) Pooled least square (PLS) atau juga bisa disebut dengan Common Effect ini 

mengestimasi data panel dengan metode OLS. 

2) Fixed effect (FE) yaitu dengan menambahkan model dummy pada data panel. 

3) Random effect (RE) yaitu dengan memperhitungkan eror dari data panel 

dengan metode least square (Ajija dan Setianto, 2011 hal 51). 

Uji kesesuaian model bertujuan untuk mengetahui model pendekatan mana 

yang paling sesuai digunakan dalam membaca hasil analisis regresi. Terdapat dua uji 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

a) Uji Chow 

Model ini digunakan untuk menentukan antara model Common Effect dan 

Fixed effect yang lebih sesuai digunakan saat estimasi.Uji Haustman Model 

ini digunakan untuk menentukan antara model Fixed Effect dan Random 

effect yang lebih sesuai digunakan saat estimasi. 
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3. Uji Statistik   

Dari persamaan regresi berganda, maka dilakukan uji statistik sebagai berikut:  

a) Uji F (uji pengaruh secara bersama)   

Untuk menguji secara bersama-sama keseluruhan variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan rumusan hipotesis: 

H0 : b1 = b2 = 0, artinya secara bersama-sama variabel upah minimum 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

H0 : b1 ≠ b2 ≠ 0, artinya secara upah berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat.  

Dengan kriteria pengujian; jika probabilitas Fhitung < α (α = 0,10) maka H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat.  

b) Uji t (uji pengaruh secara parsial)   

Untuk menguji hubungan regresi pengaruh masing-masing variable bebas 

secara satu persatu terhadap variabel terikat dengan rumusan hipotesis: 

H0 : b1 = 0, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat.  

H0 : b1 ≠ 0, artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara masing 

– masing variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Dengan kriteria pengujian; jika probabilitas t hitung < α (α = 0,10        ) maka 

H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa seluruh variable bebas mempunyai 

pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat  
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4. Uji Koefisien Determinasi  

Kefisien determinasi (R2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu 

persamaan regresi. Dengan kata lain kefisien determinasi (R2) menunjukkan 

kemampuan variabel X menerangkan variabel Y. Nilai R2 berkisar 0 sampai 1, jika 

nilai R2 = 1 maka variabel X mampu menerangkan variabel Y sebesar 100%. 

Semakin besar nilai R2 maka semakin baik kemampuan variabel X menerangkan 

variabel Y (Purwanto, 2016 hal 233). 

 


