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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Beberapa variabel yang dipakai pada 

penelitian ini terdiri dari variabel terikat, yaitu tingkat kemiskinan, dan variabel bebas, yaitu 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan indeks pembangunan 

manusia. Penelitian ini dilakukan di Negara Indonesia dengan membagi perhitungan di 6 

Provinsi yang ada di Pulau Jawa dan 28 Provinsi yang ada di Luar Pulau Jawa. 

 Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 

Badan Pusat Statistik. Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data panel yang 

merupakan perpaduan dari data time series, yaitu data 6 tahun dan data cross section, yakni 

data 33 provinsi di Negara Indonesia.  

Data yang digunakan untuk melakukan regresi adalah nilai rata-rata persentase setiap 

provinsi di 6 provinsi Pulau Jawa dan di 28 provinsi luar Pulau Jawa. 6 Provinsi Pulau Jawa, 

meliputi provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Provinsi 

Jawa Timur. Sedangkan 28 provinsi luar Pulau Jawa, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan 

Bangka Belitung, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 

Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 

Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Provinsi Papua. 
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Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel Penelitian 

No Variabel Indikator Empiris Sumber Data 

1 Tingkat 

Kemiskinan 

Rata-rata persentase tingkat kemiskinan 

di 6 provinsi Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

 

Rata-rata persentase tingkat kemiskinan 

di 28 provinsi luar Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

2 Pertumbuhan 

Ekonomi 

Rata-rata persentase pertumbuhan 

ekonomi di 6 provinsi Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

Rata-rata persentase pertumbuhan 

ekonomi di 28 provinsi luar Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

3 Pengangguran Rata-rata persentase tingkat 

pengangguran terbuka di 6 provinsi Pulau 

Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

Rata-rata persentase tingkat 

pengangguran terbuka di 28 provinsi luar 

Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

4 Inflasi Rata-rata persentase inflasi tahun 

kalender di 6 provinsi Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

Rata-rata persentase inflasi tahun 

kalender di 28 provinsi luar Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

5 Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Rata-rata indeks pembangunan manusia 

di 6 provinsi Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

Rata-rata indeks pembangunan manusia 

di 28 provinsi luar Pulau Jawa. 

Badan Pusat Statistik 

 

3.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif  suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan dan variabel independen 

yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan indeks 

pembangunan manusia. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan yaitu, regresi data panel yang dianalisis dengan 

menggunakan STATA 15. Dalam regresi data panel memiliki beberapa tahapan model estimasi 

yang harus dilakukan, yaitu pertama penentuan model estimasi yang terdiri dari Random Effect 

Model, Pooled Model dan Fixed Effect Model. Model yang terbaik akan digunakan untuk 

melakukan estimasi data 6 provinsi Pulau Jawa dan data 28 luar Pulau Jawa. 

3.3.1 Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange multiplier bertujuan untuk membandingkan dan memilih model yang 

terbaik antara common effect model dan random effect model yang akan digunakan untuk 

melakukan regresi. Dalam pengujiannya ini, Random Effect Model terpilih jika nilai 

probabilitas < 0,05 dan common effect model terpilih jika nilai probabilitas > 0,05. 

3.3.2 Uji Hausman 

Chow-Test bertujuan untuk menguji atau membandingkan dan memilih model 

mana yang terbaik antara model random effect model atau fixed effect model yang akan 

digunakan untuk melakukan regresi data panel. Random effect model menjadi model 

terbaik untuk mengestimasi data jika nilai probabilitas > 0,05 sebaliknya fixed effect model 

menjadi model terbaik untuk mengestimasi data jika nilai probabilitas < 0,05. 

3.4 Uji Asumsi Klasik 

Tahap ketiga, yaitu melakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa persamaan regresi yang didapati memiliki ketepatan dalam melakukan estimasi. Uji 

asumsi klasik dipakai untuk mendeteksi apakah data memiliki distribusi secara normal dan 

hasil dari estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala 

autokorelasi, dan gejala heteroskedastisitas (Winarno 2015).  

3.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah model regresi memiliki 

hubungan linier antar variabel independen atau tidak (Winarno, 2015). Deteksi ada-

tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau 

variance inflation factor (VIF). Kriteria untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas adalah nilai variance inflation factor memiliki nilai antara nilai 1-10. 

3.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana persebaran data yang tidak sama 

sehingga menyebabkan uji signifikansi tidak valid (Winarno, 2015). Uji 

heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk memperlihatkan apakah model regresi memiliki 
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ketidaksamaan varian residual dari penelitian satu ke penelitian yang lain. Apabila nilai 

probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya 

3.4.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu hubungan antara residual pengamatan satu dengan 

residual pengamatan yang lain. Permasalahan autokorelasi lebih mudah muncul dalam 

data yang bersifat time series, karena menurut sifatnya, data pada masa-masa sebelumnya 

mempengaruhi data yang terbaru (Winarno, 2015). Data tidak terindikasi adanya 

autokorelasi jika nilai probabilitas > 0,05. Sebaliknya, jika nilai probabilitas < 0,05 maka 

terindikasi autokorelasi. 

Tahap terakhir adalah melakukan uji statistik, yaitu secara parsial (uji T) dan simultan 

(uji F). Uji T atau pengujian secara parsial berguna untuk melihat ada atau tidaknya hubungan 

secara parsial pada variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan pengujian secara 

simultan atau uji F berguna untuk melihat ada atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan 

variabel terikat secara bersama-sama.  

 

3.5 Model Penelitian 

 Dalam melakukan regresi data panel, ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu common 

effect model, random effect model, dan fixed effect model. Model yang terbaik untuk 

melakukan estimasi data akan diterapkan pada regresi di 6 provinsi Pulau Jawa dan 28 provinsi 

luar Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka model yang tepat untuk 

melakukan olah data adalah: 

3.5.1 Common Effect Model 

Common effect model menggabungkan data time series dan data cross section, 

Model ini menggabungkan data cross section dan data time series, kemudian 

menggunakan metode OLS terhadap data panel. Dari model ini dapat dilihat perbedaan 

antar waktu dan perbedaan antar individu karena intersept dan slopenya sama. Dalam 

persamaanya, model ini tidak memperhatikan adanya perbedaan karakteristik dalam time 

series maupun cross section. 

Y𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1X1it + 𝛽2 X2it + 𝛽3 X3it + 𝛽3 X4it + eit  (3. 1) 

keterangan: 

Y  = Tingkat kemiskinan 

X1  = Pertumbuhan ekonomi 

X2  = Tingkat pengangguran terbuka 
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X3  = Tingkat inflasi 

X4  = Indeks pembangunan manusia 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel bebas 

e   = error term 

i   = Cross Section 

t   = Periode 

3.5.2 Fixed Effect Model 

Fixed effect model mengasumsikan bahwa perbedaan intersep dapat 

mengakomodasi perbedaan antar individunya. Menurut Sukendar dan Zainal dalam Astuti 

(2010)  pendekatan Fixed effect model diasumsikan bahwa slope dan intersep pada 

persamaan regresi dianggap konstan bai antar unit time series dan antar unit cross section. 

Pendekatan yang paling sering digunakan adalah dengan memperbolehkan variasi intersep 

antar unit cross section, namun tetap berasumsi bahwa slope koefisien adalah konstan.  

Yit=(ꞵ0 + 𝜆i) + β1 X1it  + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it + uit  (3. 2) 

Keterangan: 

Y   = Tingkat kemiskinan 

X1  = Pertumbuhan ekonomi 

X2  = Tingkat pengangguran terbuka 

X3  = Tingkat inflasi 

X4  = Indeks pembangunan manusia 

(ꞵ0+ 𝜆i)  = Konstanta fiks 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel bebas 

u   = error term 

i   = Cross Section 

t   = Time 

3.5.3 Random Effect Model 

Dalam estimasi data panel menggunakan pendekatan fixed effect model, variabel 

dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, maka digunakan variabel residual atau dikenal dengan istilah 

random effect model. Ide dasar yang digunakan dalam random effect model adalah 

mengasumsikan eror bersifat acak  (Astuti 2010). Dalam mengestimasi random effect 

model, maka digunakan metode Generalized Least Square. 

Yit=ꞵ0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it + 𝜆I + uit (3. 3) 
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Keterangan: 

Y  = Tingkat kemiskinan 

X1  = Pertumbuhan ekonomi 

X2  = Tingkat pengangguran terbuka 

X3  = Tingkat inflasi 

X4  = Indeks pembangunan manusia 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel bebas 

𝜆I + uit  = error term 

i   = Cross Section 

t   = Periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


