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BAB III 

METODE PENELITIAN  
 

 
Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang menunjukkan alur berpikir dalam 
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 
 

 
Gambar 1: Kerangka Pemikiran 
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APBD Kabupaten/Kota dialokasikan untuk sektor-sektor yang 
diduga memiliki keterkaitan dengan kemiskinan seperti sektor 
ekonomi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan 
dan UMKM); sektor infrastruktur seperti transportasi, perumahan dan 
permukiman, dan fasilitas umum lainnya; sektor pendidikan, dan 
sektor kesehatan. Apabila alokasi untuk sektor-sektor tersebut 
memiliki pengaruh yang menurunkan kemiskinan (poverty reducing), 
maka menunjukkan bahwa kenaikan alokasi anggaran untuk sektor-
sektor yang bersangkutan telah berpihak kepada kaum miskin (pro-
poor); sebaliknya apabila kenaikan alokasi anggaran terhadap sektor-
sektor tersebut berdampak sebaliknya, artinya justru meningkatkan 
kemiskinan (poverty increasing), itu menunjukkan bahwa kenaikan 
alokasi anggaran terhadap sektor-sektor yang bersangkutan belum 
berpihak kepada kaum miskin (anti-poor). 
 

Jenis dan Sumber Data 
 

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data 
sekunder, yaitu yang terdiri dari data time series (2008-2010) dan data 
cross-section (21 Kabupaten/Kota di NTT). Dengan kata lain, datanya 
adalah data panel yaitu gabungan dari time series dan data cross-
section. Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang (individu) 
dan waktu (Gujarati, 2004). Dalam data panel, data cross-section yang 
sama diobservasi menurut waktu. Jika setiap unit cross-section 
memiliki jumlah observasi time series yang sama, maka disebut sebagai 
‘balanced panel’ (total jumlah observasi = N x T). Sebaliknya, jika 
jumlah observasi berbeda untuk setiap unit cross-section, maka disebut 
‘unbalanced panel’. Penggabungan data cross-section dan data time 
series dalam data panel digunakan untuk mengatasi kelemahan dan 
menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh model cross-
section dan time series murni (Atik Mar’atis Suhartini 2011). 

 

Seluruh data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain adalah Data dan Informasi 
Kemiskinan (berbagai edisi) dan Statistik Keuangan Pemerintah 
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Kabupaten/Kota se-Indonesia (berbagai edisi), Analisis dan 
Penghitungan Tingkat Kemiskinan (berbagai edisi) dan data lainnya 
yang dianggap relevan dengan penelitian.  
 

Model Analisis, Spesifikasi Model, dan Metode Estimasi 

 Model Analisis 
 

Model analisis yang digunakan adalah model  regresi data panel 
(panel data regression model), yaitu regresi yang menggunakan data 
gabungan (panel pooled data) antara data time series dan data cross-
section.  Dalam model regresi data panel, ada dua model yaitu: 

 
a. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) 
 

Model regresi data panel dengan model efek tetap (FEM) yaitu 
jika αi diperlakukan sebagai parameter tetap, namun bervariasi antar I 
= 1, 2, 3, …..N. Model efek tetap (FEM) digunakan ketika efek individu 
dan efek waktu mempunyai korelasi dengan Xit atau memiliki pola 
yang sifatnya tidak acak (random). Asumsi ini membuat komponen 
error dari efek individu dan waktu dapat menjadi bagian dari intercept. 
FEM pada umumnya terjadi ketika N relatif kecil dan T relatif besar. 
 
Untuk one way komponen error: 
 

ititiit Xy   '  ……………………..   3.1. 
 

Sedangkan untuk two way komponen error: 
 
 itittit Xy   '   ………………   3.2. 
 
Koefisien parameter estimate dari model FEM tersebut dapat dihitung 
dengan beberapa teknik, seperti: Pooled Least Squares (PLS), Within 
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Group (WG), Least Squares Dummy Variable (LSDV), dan Two Way 
Error Component Fixed Effect Model. 
 
b.  Model Efek Random (Random Effect Model) 

 

Model regresi data panel dengan model efek random (REM) 
yaitu jika αi diperlakukan sebagai parameter yang bersifat acak 
(random). REM digunakan ketika efek individu dan efek waktu tidak 
ber-korelasi dengan Xit atau memiliki pola yang sifatnya acak. Keadaan 
ini membuat komponen error dari efek individu dan efek waktu 
dimasukkan kedalam error. REM pada umumnya digunakan pada data 
yang me-miliki N relatif besar dan T relatif kecil.  

 
Model REM secara umum dituliskan sebagai berikut: 

iititit Xy   ' ………………………….   3.3. 
 
dengan ii    dan memiliki rata-rata = nol. i  merepresentasikan 
gangguan individu (individual disturbance) yang tetap sepanjang 
waktu. Dari semua asumsi REM, yang paling penting adalah asumsi:  
E(τ│xit) = 0 karena nilai ini berguna untuk menentukan apakah akan 
digunakan FEM atau REM. Parameter estimate dari model REM 
biasanya dihitung dengan metode Generalized Least Squares (GLS). 
Pengujian terhadap asumsi E(τ│xit) = 0 dilakukan dengan 
menggunakan Hausman test, dengan uji hipotesis sebagai berikut: 
 
Ho : E(τ│xit) = 0  menunjukkan tidak ada korelasi antara komponen 
error dengan peubah bebas. 
 
H1 : E(τ│xit) = 0  menunjukkan ada korelasi antara komponen error 
dengan peubah bebas. 
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Nilai statistik Hausman dirumuskan sebagai berikut: 
 

)()())(( 21 kMMH REMREMREMREMREM  





 …… 3.4. 
 
dimana M = matriks kovarians  untuk parameter β, dan k = derajat 
bebas (degree of freedom). Jika H > 2

tabel , maka komponen error 
mempunyai korelasi dengan peubah bebas, sehingga Ho ditolak, dan 
model yang digunakan adalah FEM, dan sebaliknya. 
 
 

 Spesifikasi Model 
 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi terdahulu tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti pengeluaran 
pemerintah untuk sektor pertanian, pengeluaran pemerintah untuk 
infrastruktur, dan lain-lain, maka spesifikasi model yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

143210 lnlnln eKESePENDaINFRAaEKONaaLnHCI  ......  3.5. 
 
dimana, 
 

HCI   =  tingkat kemiskinan agregat (persen) 
EKON   =  belanja pemerintah kabupaten/kota  
                 untuk sektor ekonomi (Rp milyar)       
INFRA =  belanja pemerintah kabupaten/kota  
                  untuk infrastruktur (Rp milyar) 
PEND =  belanja pemerintah kabupaten/kota  
                  untuk sektor pendidikan (Rp milyar)  
KES   =  belanja pemerintah kabupaten/kota  
          untuk sektor kesehatan (Rp milyar)  
e   =  faktor penganggu (disturbance error) 
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 Metode Estimasi 
 

Untuk mengestimasi model regresi data panel tersebut, akan 
dilakukan dengan menggunakan metode Pooled Least Squares (PLS). 
Apabila hasilnya estimasi menunjukkan adanya gejala 
heteroskedastisitas, yang ditunjukkan dengan adanya nilai t yang 
rendah, maka akan dilakukan reestimasi terhadap model yang 
bersangkutan dengan menggunakan metode ‘Generalized Least 
Squares’ (GLS) atau ‘Estimated Generalized Least Squares’ (EGLS) atau 
metode kuadrat terkecil  tertimbang atau Weighted Least Squares 
(WLS) method. Dengan kata lain, metode GLS atau EGLS atau WLS, 
hanya akan digunakan jika hasil estimasi menunjukkan adanya gejala 
heteroskedastisitas1.   
 

Hipotesis dan Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis 
 

Berkaitan dengan masalah yang diajukan untuk diteliti, ada 
beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk 
dibuktikan kebenarannya secara empirik. Hipotesis-hipotesis yang 
dirumuskan adalah sebagai berikut. 
 
 
Hipotesis 1:  
 

Belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor ekonomi diduga 
berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan dengan arah yang 
berlawanan. 
 
 
 

                                                
1 Lihat Ramu Ramanathan (1992), Introductory Econometrics With Applications. 
Second Edition, hal. 344-349, dan Damodar Gujarati (2009), Basic Econometrics. 5th 
Edition. McGraw-Hill, New York. 
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Hipotesis Statistik: 
 

Ho: α1=0 belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan 

 

Ha: α1<0 belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
ekonomi berpengaruh nyata terhadap tingkat 
kemiskinan dengan arah yang berlawanan. 

 
Hipotesis 2:  
 

Belanja pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur diduga 
berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan dengan arah yang 
berlawanan. 
 

Hipotesis Statistik: 
 

Ho: α2 = 0  belanja pemerintah kabupaten/kota untuk 
infrastruktur tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan. 

Ha: α2 < 0 : belanja pemerintah kabupaten/kota untuk 
infrastruktur berpengaruh nyata terhadap tingkat 
kemiskinan dengan arah berlawanan. 

 
Hipotesis 3:  
 

Belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor pendidikan diduga 
berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan dengan arah yang 
berlawanan. 
 

Hipotesis Statistik: 
 

Ho: α3 = 0   belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan. 
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Ha: α3 < 0   belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
pendidikan berpengaruh nyata terhadap tingkat 
kemiskinan dengan arah yang berlawanan. 

 
Hipotesis 4:  
 

Belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor kesehatan diduga 
berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan dengan arah yang 
berlawanan. 
 
 

Hipotesis Statistik: 

Ho: α4 = 0  belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan. 

 

Ha: α4 < 0  belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
kesehatan berpengaruh nyata terhadap tingkat 
kemiskinan dengan arah yang berlawanan. 

 

 Uji Hipotesis 
 

 Uji hipotesis penting dilakukan untuk memeriksa apakah 
koefisien regresi yang didapat atau diperoleh itu signifikan (berbeda 
nyata) atau tidak. Maksud dari signifikan disini adalah suatu nilai 
koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol.  Jika 
koefisien slope sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak 
cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas (independent variable) 
mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau gayut (dependent 
variable). Untuk kepentingan tersebut, semua koefisien regresi harus 
diuji.  
 

Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang 
dapat dilakukan, yaitu:  
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1. Uji t (t-test).  Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi 
secara individual, yang secara sederhana didefinisikan sebagai 
berikut: 
 

)(. j

jj

bes
b

t


  

Namun, karena βj  akan diuji apakah sama dengan nol (Ho: β=0), 
maka nilai   βj dalam persamaan harus diganti dengan nol, maka 
formula uji-t menjadi: 

 

)(. jbes
bt   

 
Nilai t tersebut akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Bila 
ternyata, setelah dihitung nilai t > t tabel, maka nilai t berada 
dalam daerah penolakan, sehingga hipotesis nol (βj=0) ditolak pada 
tingkat kepercayaan (1-α) x 100%. Dalam hal ini dapat dikatakan 
bahwa βj secara statistik signifikan. 
 

2. Uji F (F-test). Uji F digunakan untuk menguji hipotesis koefisien 
(slope) regresi secara bersamaan atau simultan. Hipotesisnya secara 
umum, dapat dinyatakan sebagai berikut: 
 

Ho: β1=β2=β3 = ………………… βk = 0 
Ha: Tidak demikian (paling tidak ada satu koefisien slope yang 

tidak sama dengan 0) 

dimana k adalah banyaknya variabel bebas. Secara sederhana, 
rumus uji F dapat dinyatakan sebagai berikut: 
 

 





 




k
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R
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dimana R2 adalah koefisien determinasi, n adalah jumlah observasi 
(sampel), k adalah jumlah variabel bebas (koefisien slope). Setelah 
mendapatkan F hitung, maka langkah selanjutnya adalah 
membandingkannya dengan nilai Fa tabel dengan derajat bebas (df) 
sebesar k dan n-k-1. Jika nilai F hitung > nilai F tabel(k, n-k-1), maka tolak 
Ho, atau dengan kata lain bahwa paling tidak ada satu koefisien slope 
regresi yang signifikan secara statistik. 
 


