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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Lokasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mulai tahun 2010-2018. 

Ketertarikan peneliti dalam mengambil lokasi di Provinsi Banten karena 

daerah tersebut masuk dalam kategori urutan pertama tingkat pengangguran 

terbuka tertinggi di regional Pulau Jawa Data yang digunakan pada 

penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi upah minimum, pendidikan 

dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 

periode tahun 2010-2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu jenis penelitain yang menyajikan 

dan menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari berbagai sumber serta 

peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara tepat dan ringkas suatu 

kondisi yang terjadi pada penelitian ini. 

3.3 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi 

Banten selama sembilan tahun dalam periode tahun 2010-2018.
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

  Variabel penelitian merupakan konsepnyang diukur dengan 

berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata menegnai 

fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. 

 Variable Dependent (Y) 

a. Tingkat Pengangguran Terbuka 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat 

Pengangguran Terbuka (Y) yang terjadi di Provinsi Banten 

menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2010-2018. Fenomena 

pengangguran terbuka adalah individu yang termasuk dalam 

kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu 

tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan. Pengangguran 

yang direpresentasikan, oleh tingkat pengangguran terbuka 

dinyatakan dalam bentuk satuan persen pada tahun 2010-2018. 

 Variabel Independen (X) 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

 

 Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan pada suatu 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi pada masyarakat bertambah dan kesejahteraan 

masyarakat meningkat, dalam penelitian ini diambil dari data 

laju pertumbuhan PDRB ADHK dengan satuan persen. 
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b. Upah Minimum 

 Upah minimummerupakan imbalan yang terima selama 

bulan buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang 

dibayarkan oleh perusahaan di wilayah tersebut dan dinyatakan 

dalam Rupiah. 

c. Pendidikan  

 Pendidikan merupakan salah satu jalan pembekalan ilmu 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.Salah satu indicator untuk menggambarkan tingkat 

pendidikan pada masyarakat adalah dengan rata-rata lama 

sekolah, dalam penelitian pendidikan direpresentasikan oleh 

rata-rata lama sekolah dengan satuan tahun. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang diukur 

dalam satuan skala numeric (angka). Sumber data pada penelitian ini adalah 

data sekunder, yaitu data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen 

perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi 

lainnya. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penggabungan dari deret berkala (time series) dari tahun 2010 sampai 2018 

dan deret lintang (cross section) sebanyak 8 data yang mewakili 

Kabupaten/Kota di Banten. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka untuk masing-masing 

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2018. Sumber data: 

Badan Pusat Statistik. 

2. Data Pertumbuhan Ekonomi untuk masing-masing Kabupaten/Kota 

di Banten tahun 2010-2018. Sumber data: Badan Pusat Statisttik. 

3. Data Upah Minimum untuk masing-masing Kabupaten/Kota di 

Banten tahun 2010-2018. Sumber data: Badan Pusat Statisttik. 

4. Data Pendidikan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Banten 

tahun 2010-2018. Sumber data: Badan Pusat Statisttik. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literature 

kepustakaan kemudian ditelaah baik berupa arsip (data dokumentasi) 

yang dipublikasikan seperti jurnal, artikel, laporan penelitian ilmiah 

sebelumnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

  Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencari informasi berupa artikel, surat kabar, foto, leflet yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukakan. Dengan demikian 

akan diperoleh data maupun informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti juga mencari data 

Provinsi Banten melalui dokumen internet dengan mengunduh 



23 
 

 

website Badan Pusat Statistik di alamat www.bps.go.id serta tetap 

memperhatikan kebenaran sumber informasinya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel, 

data panel adalah gabungan dari data cross section dan data time series, data 

cross section diperoleh dari data 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Bnaten sedangkan data time series diambil dari tahun 2010-2018. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Banten. Dari tujuan penelitian ini dari 

  Rumus Regresi Data Panel : 

𝑌𝑖𝑡  = 𝑎 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑋3𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Dimana : 

 Y = Pengangguran Tingkat Terbuka 

 𝛼 = Konstanta 

 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3= Koefisien Garis Regresi 

 LOGX1= Pertumbuhan Ekonomi 

 LOGX2= Upah Minimum Kab/Kota 

 LOGX3= Pendidikan 

 eit = Error 

http://www.bps.go.id/
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Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 

metode common effect, fixed effect, dan random effect. 

1. Common Effect : Merupakan pendekatan model data panel yang paling 

sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada 

model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu (cross section). 

Sehingga model ini persis sama dengan model regresi liniear berganda yang 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat 

terkecil untuk mengestimasi model data panel. 

2. Fixed Effect Model (FE) : Model ini mengamsusikan bahwa perbedaan antar 

individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya, namun demikian slopnya 

sama antar variabel. Model estimasi ini menggunakan teknik Least Squares Dummy 

Variable (LSDV). 

3. Random Effect Model (RE) : Random Effect disebabkan variasi dalam nilai 

dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam 

bentuk residual. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model random effect digunakan 

untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel 

dummy. Estimasi model Random Effect menggunakan metode Generalizad Least 

Square (GLS). 

Penentuan Metode Estimasi: 

Untuk memilih model yang paling tepat, maka dilakukan beberapa pengujian, 

antara lain : 
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1. Uji F (Uji Chow) 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model Common Effect (CE) atau Fixed 

Effect (FE) yang akan dipilih dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini 

dilakukan menggunkan hipotesa sebagai berikut : 

H0  = Model Common Effect (CE) 

H1  = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas F <𝛼 0,05 % maka H0  ditolak, H1 diterima. 

2. Uji Hausman  

Uji Hausman digunakan untuk menentukan pemilihan model Fixed Effect (FE) atau 

model Random Effect (RE) yang paling tepat digunakan. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan hipotesa sebagai berikut : 

H0  = Model Random Effect (RE) 

H1  = Model Fixed Effect (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas chi-square ><𝛼 0,05 % maka H0 ditolak, H1 

diterima. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan pemilihan model Random 

Effect (RE) atau Common Effect (CE) yang paling tepat digunakan. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan hipotesa sebagai berikut:  

H0  = Model Common Effect (CE) 

H1  = Model Random Effect (FE) 

Dengan ketentuan apabila probabilitas Breusch Pagan <𝛼 0,05 % maka H0 ditolak, 

H1 diterima. 
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Pengujian Hipotesis 

Untuk  menguji kebenaran hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t)  

 Digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial, pengujian ini 

dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan atau keberartian setiap variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya dalam model regresi. Uji t menguji apakah suatu 

hipotesis diterima atau ditolak, dimana untuk ketentuan pada uji t ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat 

H1 ≠0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat 

 Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, 

maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hit dengan t-tabel 

jika: 

t hit > t tabel ; maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas 

(X1, X2, dan X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat adalah 

signifikan 

t hit < t tabel ; maka Ho diterima dan H1 ditolak, berarti pengaruh variabel bebas 

(X1, X2, dan X3) secara parsial terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan 

2. Uji F 
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 Uji yang dilakukan untuk membuktikan keberadaan yang berpengaruh atau 

berarti dari variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya 

dalam sebuah analisis regresi.Hipotesis yang diuji sebagai berikut: 

Ho = 0 ; variabel-variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

H1 ≠0 ; berarti ada pengaruh secara serentak antara semua variabel bebas terhadap 

variabel terikatDengan kriteria: 

Apabila F hit > F tabel ; maka Ho dan H1 diterima, berarti pengaruh variabel bebas 

(X1, X2, dan X3) secara serentak terhadap variabel terikat adalah signifikan 

Apabila F hit < F tabel ; maka Ho diterima dan H1 ditolak, pengaruh variabel bebas 

(X1, X2, danX3) secara serentak terhadap variabel terikat  adalah tidak signifikan. 

3. Koefisien Determinasi (R-Squared) 

 Koefisien determinasi menggambarkan tingkat hubungan antara satu atau 

beberapa variabel bebas dengan terikat.𝑅2merupakan besaran non negatif, batasnya 

adalah 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1. Suatu 𝑅2 sebesar 1 berarti terjadi hubungan sempurna, 

sedangkan 𝑅2 yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas, dengan demikian semakin kecil 𝑅2 semakin lemah 

hubungan antar variabel. 

 


