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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di Provinsi Pulau Jawa, mengunakan data 

sekunder dengan data tahun 2000, 2006, 2010, 2011. Yaitu data Fertilitas, 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), Produk 

Domestik Regional Bruton (PDRB-perkapita) penelitian ini di ambil dari 

badan pusat statistik (BPS).  

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengunakan 

data sekunder, data sekunder yaitu data yang di peroleh dari data yang sudah 

ada dan diambil dari badan pusat statistik (BPS).  

C. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Seluruh Provinsi di 

Pulau Jawa yaitu 6 Provinsi, yaitu meliputi Jawa Barat berjumlah 18 

Kabupate dan Kota berjumlah 9. Jawa Timur berjumlah 29 Kabupaten dan 

Kota berjumlah 9 kota. Jawa Tengah berjumlah 29 Kabupaten dan Kota  

berjumlah 3. DI Yokyakarta berjumlah 4 Kabupaten dan Kota berjumlah 78. 

Banten berjumlah 4 Kabupaten dan Kota berjumlah 4. DKI Jakarta berjumlah 

7 Kabupaten/Kota. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknis dokumentasi yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) data 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Regional Bruto  

(PDRB-perkapita. 

E. Oprasional Variabel  

Variabel penelitian merupakan sebuah atribut atau sifat atau nilai dari 

orang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam 

kelompok itu.  (Sugiono 2011). 
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Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Fertilitas merupakan hasil reproduksi yang nyata dari penduduk wanita 

yang ada di provinsi pulau jawa. 

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu perbandingan atau pengukuran 

antara pendidikan, melek huruf, setandar hidup dan harapan hidup 

penduduk di provinsi pulau jawa. 

3. AMH (Angka Melek Huruf) yaitu presentase dari jumlah penduduk yang 

mempunyai usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis  

terhadap oleh seluruh penduduk  yang ada di provinsi pulau jawa. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) prkapita merupakan nilai pasar 

semua barang atau jasa yang di produksi oleh penduduk yang ada di 

provinsi pulau jawa data di ambil dari (BPS). 

F.  Metode Analisis Data  

1.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan antara dua atau 

lebih variabel independen yang bersifat linier dan variabel dependen. Apakah 

dari masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

dapat memprediksi nilai dari variabel dependen apa bila nilai variabel 

independen mengalami penurunan atau kenaikan. Untuk mengetahui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). yang dapat mempengaruhi fertilitas 

penduduk di Provinsi Pulau Jawa. dengan model sebagai berikut: 

Y= b0 + b1X1+ b2X2+ b3X3 + e…………………………………(1) 

Dimana: 

Y = Fertilitas 

b0= Fertilitas pada saat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Angka 

Melek Huruf (AMH) dan Produk Domestik Regional Bruto PDRB Perkapita. 

b1 = Keofesien regresi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

b2 = Keofesien regresi Indeks Angka Melek Huruf (AMH). 

b3 = Keofesien regresi PDRB Perkapita 
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X1 = Indeks Pembangunan Manusia. 

X2 = Indeks Angka Melek Huruf. 

X3 = PDRB Perkapita. 

e    = Variabel pengangu. 

2. Uji Statistik 

a. Uji F  

Dalam Uji F dapat digunakan untuk mengetahui variabel independen 

secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Hipotesi 

yang diuji  

a. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,05 maka H0 tidak ada 

pengaruh yang signifikan kemungkinan H0 di tolak dan H1 diterima. 

b. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari 0,05 maka H1 ada 

pengaruh yang signifikan kemungkinan H1 diterima dan H1 ditolak 

b.Uji t 

Dalam Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam modal regresi 

independen secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap 

modal regresi dependen. Dalam tingkat signifikan yaitu menggunakan  0,05 

apabila nilai signifikan lebih kecil maka dapat menerima hipotesis. 

Hipotesi yang diuji: 

a. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,05 maka H0 tidak ada 

pengaruh yang signifikan kemungkinan H0 di tolak dan H1 diterima. 

b. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari 0,05 maka H1 ada 

pengaruh yang signifikan kemungkinan H1 diterima dan H1 ditolak. 

3.  Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang  dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebuah data atau variabel berdistribusi normal ataukah tidak 

dengan membandigkan nilai probbilitas JB ( jarque -bera). residual dikatakan 

normal jika Jarque Bear> Chi square dan probabilitas (p-value) > 5% . cara 

mengukur  Jarque Bear (JB) perhitungan skewness dan kurtosis. Dalam 

pengujian ini dapat digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut yaitu: 
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H0 : apaila nilai J-B lebih kecil dari 5% atau tidak signifikan maka data tersebut 

tidak normal, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterimaH1 : apaila nilai J-B 

lebih besarl dari 5% atau  signifikan maka data tersebut normal. yang 

berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

4.  Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas adalah uji yang di lakukan  untuk memastikan 

apakah didalam sebuah model rekresi ada itekorelasi atau kolinearitas antara 

variabel bebas. Yang bertujuan untuk mengetahui dengan meliat nilai VIF 

dengan variabel bebas terhadap variabel terikat apabila nilai VIF lebih kecil dari 

10 maka dinyatakan tidak terjadi Mulikolrinearitas, apabila nilai VIF lebih 

besar dari 10 maka terjadi Mulikolrinearitas 

Dalam Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara  

menghitung (VIF) dari hasil estimitasi. Jika VIF lebih kecil 10 maka variabel 

independen tidak terjadi hubungan yang linier (tidak terjadi multikolinearitas). 

Uji multikolinearitas menggunakan rumusan hipotesis sebagaI berikut: 

 H0 : apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi  multikolinearitas 

oleh variabel independen. 

H1  : apabila nilai VIF lebih besar 10, maka terjadi  mutikolinearitas oleh 

variabel independen. 

5. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan ketidaksamaan varian dari residual. Pengujian 

Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser yaitu dengan regresi linier 

dengan melihat nilai probablilitas F-hitung lebih besar dari dari tingkat alpa 5% 

maka di dalam model bersifati Heteroskedastisitas dengan kata lain tidak ada 

masalah Heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas F-hitung lebih kecil maka 

di dalamya tidak terjadi Heteroskedastisitas.   
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Dalam pengujian ini menggunakan rumusan hipotesis yaitu sebagai berikut 

:  

H0 : Apabila Obs*R square lebih kecil dari 5%, maka model regresi bersifat  

heteroskedastisitas. Yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak  

Ha : Apabila Obs*R square lebih besar dari 5%, maka model regresi tidak 

bersifat  heteroskedastisitas. Yang artinya H1 ditolak dan H0 diterima. 

6.  Koefisien Determinasi(R2 ) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk sebagai sumbangan pengaruh 

yang di berikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

ini berguna untuk melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang 

diberikan oleh variabel independen secar simultn terhdap variabel dependen. 

Apabila nilai tidak signifikn maka nilai koefisien determinasi tidak dapat di 

pakai 

 


