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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana data 

yang diolah mengacu pada perhitungan data penelitian berbentuk angka-

angka yang bertujuan untuk mencadarkan karakteristik individu atau 

kelompok. Data yang diolah ialah Belanja Modal, Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Prosuk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat 

panel. Data pada penelitian ini di peroleh dari website resmi BPS Provinsi 

Jawa Tengah dan Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yaitu 

www.jateng.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id. Data yang didapat 

antara lain Belanja Modal, Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB 

dari tahun 2013-2018. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh 

Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 

Kabupaten/Kota dimana lebih jelasnya terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota. 

Sampel dalam penelitian ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah menggunakan metode sensus.
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah tersedia dari Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan dan  Badan Pusat Statstik Provinsi Jawa 

Tengah. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk data panel yaitu 

gabungan antara time series dan cross-section untuk masing-masing variabel. 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Produk Domestik Regional Bruto (Y) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 

tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 

perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dari satu tahun ke tahun 

berikutnya. Data yang digunakan yakni PDRB atas dasar harga konstan 

(dalam juta rupiah) 

2. Belanja Modal (X1) 

Belanja modal merupakan jumlah pengeluaran rutin yang 

dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

untuk menambah aset tetap yang ada berupa tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya.  

3. Tenaga Kerja (X2) 

Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk di Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah yang berumur 15-64 tahun yang telah bekerja guna 
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menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

4.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang di peroleh 

Provinsi Jawa Tengah yang terhimpun dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah dan lain-

lain PAD yang sah untuk membiayai kegiatan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi 

berganda, yang digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen 

terhadap variabel dependen. Adapun model perumusannya sebagai berikut 

(Gujarati, 2013): 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑢 

Diamana: 

𝑌   : Produk Domestik Regional Bruto 

𝑋1   : Belanja Modal 

𝑋2   : Tenaga Kerja 

𝑋3   : Pendapatan Asli Daerah 

𝛽0   : Intersep 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3  : Koefisien 

𝑢   : Term of error 

𝑖   : Cross-section 

𝑡   : Time series. 
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1. Regresi Data Panel 

Sifat data dari penelitian ini adalah data panel. Menurut Gujarati 

(2013) Data panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu 

inidividu (cross-section) dan waktu (time seriesi). 

Terdapat tiga model pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menguji data panel, antara lain: 

a. Commond Effect (CE) merupakan model yang paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang 

tidak terteliti, karena semua keheterogenan telah dijelaskan oleh 

variabel independen. 

b. Fixed Effect (FE) merupakan model yang mengasumsikan bahwa 

terdapat keheterogenan antar individu yang tidak terteliti, maka nilai 

intersep untuk setiap variabel independen berbeda tetapi meiliki slope 

yang sama.  

c. Random Effect (RE) model ini digunakan unuk mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan oleh model Fixed Effect dengan 

perubahan semu (dummy) pada data panel sehingga menimbulkan 

hilangnya derajad bebas dari model (Ajijah dan Setianto, 2011:51). 

2. Uji Kesesuaian Model 

Uji kesesuaian model ini bertujuan untuk mengetahui model 

pendekatan mana yang paling sesuai digunakan dalam menganalisis hasil 

regresi. Terdapat tiga uji yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Uji Breush-Pagan 

Model ini digunakan untuk menentukan antara model Common 

Effect dan Random Effect mana yang lebih sesuai digunakan antara 

kedua model tersebut saat mengestimasi. 

b. Uji Chow 

Model ini digunakan untuk menentukan antara model Fixed 

Effect dan Common Effect mana yang lebih sesuai digunakan antara 

kedua model tersebut saat mengestimasi. 

c. Uji Hausman 

Model ini digunakan untuk menentukan antara model Random 

Effect dan Fixed Effect mana yang lebih sesuai digunakan antara kedua 

model tersebut saat mengestimasi. 

3. Uji Statistik 

Dari persamaan regresi berganda, maka dilakukan uji statistik 

sebagai berikut: 

a. Uji F (uji pengaruh secara simultan) 

Untuk menguji pengaruh keseluruhan variabel bebas secara 

serentak terhadap variabel terikat. Adapun ketentuan dari uji F ini yaitu: 

1) Apabila Probabilitas F statistik > F table maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 

diterima, maka ada pengaruh secara serentak antara belanja modal, 

tenaga kerja dan pendapatan asli daerah terhadap produk domestik 

regional bruto adalah signifikan 

2) Apabila Probabilitas F statistik < F table maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 

ditolak, maka ada pengaruh secara serentak antara belanja modal, 
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tenaga kerja dan pendapatan asli daerah terhadap produk domestik 

regional bruto adalah tidak signifikan 

b. Uji t (uji pengaruh secara parsial) 

Untuk menguji pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara satu persatu dengan rumus hipotesis: 

𝐻0 : 𝑏1 = 0 artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

𝐻1 : 𝑏1 ≠ 0, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan kriteria pengujian; jika probabilitas t hitung < 𝑎 =

0,05 maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak, artinya masing-masing 

variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. Namun, jika probabilitas t hitung > 𝑎 = 0,05 maka 

𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima, artinya masing-masing variabel bebas 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

4. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisisen determinasi (𝑅2) merupakan ukuran untuk menguji 

kesesuaian hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam 

persamaan regresi. Dengan kata lain koefisien determinasi (𝑅2) 

menunjukkan kemampuan variabel bebas menerangkan variabel terikat. 

Nilai (𝑅2) berkisar anatar 0 sampai 1, apabila nila (𝑅2) = 1 maka variabel 

bebas mampu menerangkan variabel terikat sebesar 100%. Semakin besar 

nilai (𝑅2) maka semakin baik kemampuan variabel bebas menerangkan 

variabel terikat (Ajija, 2011). 


