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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif 

Inferensial, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka 

yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian 

ini terdiri atas tiga variabel, yaitu PDRB dan Pengangguran sebagai 

variabel bebas (independent) dan Kemiskinan sebagai variabel terikat 

(dependent). 

Inferensial yang artinya lebih mengarah kepada pengungkapan suatu 

masalah, keadaan atau kejadian dengan membuat penilaian secara 

menyeluruh, meluas dan mendalam dipandang dari segi ilmu tertentu. 

Fakta yang tidak sekedar dilaporkan apa adanya, tetapi juga dianalisis 

untuk mendapatan suatu kesimpulan dan gagasan. 

B. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/kota di Jawa Timur dan 

Jawa Tengah tahun 2012-2016. Penelitian ini membahas tentang pengaruh 

PDRB dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. Waktu penelitian mulai dari periode 2012-2016.
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

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 digunakan merupakan data panel, yaitu penggabungan 

antara data cross section dan time series. Data cross section yang 

digunakan adalah kabupatenkota di Jawa Timur dan Jawa Tengah 

sedangkan data time series menggunakan data tahunan mulai dari 

tahun 2012-2016. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai 

sumber yaitu: Data PDRB, pengangguran dan kemiskinan 

diperoleh dari website Badan Pusat Statistik masing-masing 

Provinsi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 

sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan 

data-data dari literatur yang berkaitan yang berupa jurnal-jurnal ataupun 

literatur, dan juga melalui kegiatan kepustakaan dari berbagai sumber 

instansi seperti BPS Jawa Timur dan BPS Jawa Tengah. Data yang 
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dikumpulkan adalah data PDRB, pengangguran dan kemiskinan yang 

diperooleh dari BPS Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

E. Populasi  

 Menurut (M. P. B. Sugiyono dan Ketujuh, 2004) populasi adalah 

wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

F. Metode Analisis Data 

1) Analisis Regresi Data Panel 

 Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran dan 

PDRB  terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa 

Tengah periode 2012-2016 digunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda dengan model data panel dan sebagai alat pengolahan 

data menggunakan program Eviews 9.  

 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 antara cross section dan time 

series membuat data panel menjadi informatif, lebih bervariasi, 
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mengurangi kolinieritas, memperbanyak derajat bebas dan efisien. 

Bentuk model data panel untuk satu variabel independen (yang 

dapat dibuat umum untuk lebih dari satu variabel independen) 

yaitu: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎𝐼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Dimana: 𝑎𝑖 adalah variabel tak terobservasi yang spesifik bagi 

setiap individu dan diasumsikan bernilai konstan sepanjang waktu 

untuk setiap individu. 

 Untuk menjawab pengaruh PDRB dan pengangguran  

dengan menggunakan analisis regresi data panel. Beberapa model 

yang dapat digunakan untuk data panel yaitu: 

a. Model Common Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 Model common effects (CE) adalah model paling 

sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan 

antar individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena 

semua heterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen. 

Estimasi parameter common effects model menggunakan metode 

OLS. 

b. Model Fixed Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + 𝛽𝐼𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
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  Pada model diatas diasumsikan bahwa terdapat 

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (𝑎𝑖 yang tidak 

tergantung value/time invariant..apabila diasumsikan terdapat 

hubungan yang tetap antara 𝑎𝑖 dan variabel independen maka 

model diatas disebut model Fixed Effects (FE), atau dengan kata 

lain nilai intersep 𝛽𝑜𝑖 untuk setiap 𝑋𝑖 berbeda tapi memiliki slope 

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. 

c. Model Random Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + 𝛽𝐼𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 Jika 𝛽𝑜𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model 

diatas disebut model Random Effects (RE), dimana Estimasi 

model menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). 

2) Uji Pemilihan Metode Estimasi Data Panel 

Untuk menjawab apakah ada perbedaan kemiskinan di Jawa Timur 

dan Jawa Tengah maka untuk memilih model estimasi yang 

dianggap paling tepat diantara ketiga jenis model, maka diperlukan 

serangkaian uji. 

a) Uji Chow 
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 Pengujian ini dilakukan untuk melihat model yang dianalisa 

menggunakan metode Fixed Effect atau Common Effect. 

Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho = model Common Effect lebih sesuai  

𝐻1 = model Fixed Effect lebih sesuai. 

 Pengambilan keputusan dalam pengujian ini kita nilai 

probabilitas F dalam FEM < α 5% maka H0 di tolak sehingga 

model common effect kurang tepat untuk digunakan. 

b) Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model akan 

dianalisis menggunakan metode Fixed Effect atau Random 

Effect. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Ho : model Random Effect lebih sesuai  

𝐻1 : model Fixed Effect lebih sesuai  

 Pengambilan keputusn dalam uji adalah jika nilai probabilitas 

chi square hitung < chi square tabel dan nilai p value signifikan 

maka H0 di tolak dan model fixed effect lebih tepat digunakan. 

3) Uji Signifikan  

a) Koefisien Determinasi (𝑅2 ) 

Koefisien determinasi (R2) memiliki arti bahwa menganalisa 

seberapa berpengaruh model dalam menjelaskan variasi 

variabel bebas (x). tujuan untuk memperoleh hasil yang benar 

banyak peneliti menyarankan memakai adjusted  R2. 
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b) Signifikan Parameter Individual (t) 

Bertujuan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel 

independent secara individual (parsial) dalam menerangkan 

perubahan variasi dari variabel dependent.  

Hipotesis: 

Mengacu pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam  penelitian ini adalah: 

𝐻0 = diduga PDRB dan pengangguran mempengaruhi 

   kemiskinan di Jawa Timur dan Jawa Tengah 

𝐻1 = diduga PDRB dan pengangguran tidak mempengaruhi 

   kemiskinan di Jawa Timur dan Jawa Tengah 

Kriteria pengujian: 

H0 : ditolak jika nilai Prob T-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob T-Stat > 0,05 

c) Uji F (pengujian secara simultan) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu 

pengaruh secara serentak dari seluruh variabel bebas. Diduga 

PDRB dan Pengangguran mempengaruhi Kemiskinan di Jawa 

Timur dan Jawa Tengah 

Uji F (Kriteria Pengujian) 

𝐻0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

𝐻1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05 
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G. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diharapkan dari 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas 

(independent) dan satu variabel terikat (dependent). Dengan definisi 

operasional sebagai berikut : 

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (dependent variabel) 

 Variabel terikat adalah variabel sebagai pihak yang diterangkan 

oleh variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat yang digunakan adalah Kemiskinan (Y),  

a. Kemiskinan  

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah kemiskinan, 

yang merupakan jumlah penduduk miskin. Variabel jumlah 

penduduk miskin dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk 

miskin (dalam satuan ribuan jiwa) menurut Kabupaten/kota di 

Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun 2012-2016 

2. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas yang terdiri dari satu atau lebih variabel dan 

sebagai pihak yang menerangkan dari variabel terikat atau dapat juga 

dikatakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. PDRB 

PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, secara umum 

PDRB memberikan gambaran suatu wilayah dari waktu ke 

waktu. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PDRB atas dasar harga konstam 2010. 

b. Pengangguran  

Pengangguran pada penelitian ini merujuk pada persentase 

tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/kota di 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

 


