
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Objek  Penelitian   

Variabel penelitian merupakan atribut atau perlengkapan yang digunakan untuk 

mempermudah suatu penelitian dan sebagai sara untuk pengukuran serta memberikan 

gambaran mengenai hasil hipotesis penelitian. Variabel Penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah menurut Kota/Kabupaten dari tahun 2010 sampai 2014. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah upah minimum kabupaten/kota, 

angka melek huruf dan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah dari tahun 2010 sampai 2014.  

B. Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data 

yang diperoleh dari sumber-sumber yang berpengaruh dengan obyek penelitian. Sumber data 

sekunder antara lain : Badan Pusat Statistik dan literatur-lieratur lain. Berikut data dan 

sumber yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Kemiskinan yang diproksi presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Tengah untuk masing-masing kota dan kabupaten tahun 2010 sampai 2014. Data 

tersebut diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dalam terbitan BPS Jawa Tengah. 



2. Data presentase laju upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk 

masing-masing kota dan kabupaten tahun 2010 sampai 2014. Data tersebut diperoleh 

dari BPS (Badan Pusat Statistik) dalam  terbitan BPS Jawa Tengah. 

3. Data presentase tingkat pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf di 

Provinsi Jawa Tengah untuk masing-masing kota dan kabupaten tahun 2010 sampai 

2014. Data tersebut diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dalam terbitan BPS 

Jawa Tengah. 

4. Data presentase jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah untuk masing-

masing kota dan kabupaten tahun 2010 sampai 2014. Data tersebut diperoleh dari 

BPS (Badan Pusat Statistik) dalam terbitan BPS Jawa Tengah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data atau prosedur dalam memperoleh data secara sistematik. Data yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan 

beberapa literatur yang mendukung seperti buku, jurnal, website internet, dll sebagai 

pengumpulan datanya, sehingga tidak perlu dilakukan teknik sampling atau kuisioner. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Tingkat Kemiskinan 

Tingkat Kemiskinan adalah presentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan di 

masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2014. 

2. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 

UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan 

tetap di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2014. 

 

 



3. Pengangguran 

Pengangguran merupakan seseorang yang sudahtermasuk dalam golongan angkatan 

kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, 

tetapi tidak dapat memperolrh pekerjaan yang diinginkannya. Dalam penelitian ini 

pengangguran dinyatakan pada pengangguran terbuka, yaitu penduduk atau mereka 

yang mampu bekerja dan termasuk angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan 

yang cocok untuk mereka. Data yang digunakan untuk mengetahui pengangguran 

adalah data pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang 

diambil dari BPS. 

4. Pendidikan  

Dalam penelitian ini Pendidikan dinyatakan dalam Angka melek huruf, dimana angka 

melek huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dapat membaca dan menulis dengan penduduk usia 15 tahun ke atas, di masing-

masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 hingga 2014. 

E. Alat Analisis dan Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan 

didukung oleh program eviews. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi 

antara deret waktu (time-series data) yang dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dan 

deret lintang (cross-section data) yang dilihat dari banyaknya 35 kota/kabupaten yang ada di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan 

analisis empiric dengan perilaku data yang lebih dinamis.  



Adapun kelebihan yang diperoleh dari penggunaan data panel adalah sebagai berikut 

(Gujarari, 2004) : 

1. Data panel mampu menyediakan lebih banyak data, sehingga dapat memberikan 

informasi yang lebih lengkap. Sehingga diperoleh degree of freedom (df) yang lebih 

besar sehingga estimasi yang dihasilkan lebih banyak. 

2. Data panel mengurangi kolineritas variabel. 

3. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. 

4. Dengan menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat 

mengatasi masalah yang timbul karena adanya masalah penghilangan variabel 

(omnited variable). 

5. Data panel lebih mampu mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak 

mampu dilakukan oleh data time series murni maupun cross section murni. 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh individu, karena data yang 

diobservasi lebih banyak. 

Dalam metode panel data, persamaan model dengan menggunakan data (cross-section 

data) dapat ditulis sebagai berikut : 

    =    +       +    ; i = 1, 2, ..,N … (3.1) 

Dimana N adalah banyaknya data cross-section data. 

Sedangkan persamaan model dengan time-series data dapat ditulis sebagai berikut : 

     =    +       +    ; t = 1, 2, ..,T … (3.2) 

Dimana T adalah banyaknya data time-series data. 

Mengingat data panel merupakan gabungan dari cross-section data dan time-series 

data, maka model dapat ditulis sebagai berikut : 



  Y =     +          +         +         + u … (3.3) 

keterangannya : 

Y  = variabel dependen, yaitu kemiskinan 

β0, β1, β2, β3 = koefisien 

X1  = variable upah minimum kabupaten/kota 

X2  = variabel pengangguran 

X3  = variabel pendidikan 

i  = kabupaten/kota 

t  = tahun 

u  = error term   

Dalam analisis model panel data, terdapat tiga macam keuntungan dalam 

menggunakan analisis model panel data, berikut keuntungannya : 

1) Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan 

dinamis dibanding data cross-section. 

2) Panel data lebih baik dalam mendeteksi data agar lebih informatif serta mengukur 

efek yang keduanya tidak dapat diukur oleh cross-section dan time series. 

3) Dengan panel data, peneliti diberikan pengamatan yang besar untuk meningkatkan 

derajat kebebasan (degrees of freedom) yang dapat mengurangi kolinearitas antar 

variabel. 

F. Uji Kualitas Data 

1. Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas 

diantara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas berarti adanya 

hubungan yang erat antara beberapa vaiabel independen atau semua variabel 

independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 



apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas dalam persamaan. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai R2, F 

hitung serta t hitung. Adapun indikasi-indikasi terjadinya mulitikolinieritas menurut 

(Gujarati, 2012) adalah sebagai berikut: 

a. Jika ditemukan    yang tinggi dan nilai F statistic yang signifikan tetapi sebagian 

besar nilai t statistic tidak signifikan. 

b. Korelasi sederhana yang relatif tinggi (0.8 atau lebih) antara satu atau lebih 

pasang variabel bebas. Jika koefisien korelasi kurang dari 0.8 berarti tidak terjadi 

multikolinearitas. 

c. Regresi bantuan (Auxilary Regression) dengan cara meregresi masing-masing 

variabel bebas pada variabel bebas lainnya. Apabila   nya tinggi maka ada 

indikasi ketergantungan linier yang hampir pasti diantara variabel-variabel bebas. 

2. Uji Heteroskedastistas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang 

sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak 

bias tetapi tidak efisien. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dalam model maka dapat dilakukan dengan menggunakan white heteroscedasticity-

consistent standart errors and covariance yang tersedia dalam program Eviews 6. Uji 

ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode 

OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu 

diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan Obs*Rsquared, secara khusus adalah nilai 



probability dari Obs*Rsquared. Dengan uji White, dibandingkan Obs*R-squared 

dengan χ (Chi-Squared) tabel. Jika nilai Obs*R-squared lebih kecil dari pada χ tabel 

maka tidak ada heteroskedastisitas pada model. 

G. Estimasi Model Regresi Panel 

Dalam metode analisis model panel data terdapat tiga macam pendekatan yang terdiri 

dari Common Effects Model, Fixed Effects Model, dan Random Effects Model, ketiga 

pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pendekatan Common Effects Model 

Salah satu pendekatan yang menggunakan teknik estimasi yang paling 

sederhana. Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, 

sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi individu dan waktu dianggap sama 

(konstan). Adapun persamaan panel data dalam pendekatan Common Effects Model , 

sebagai berikut : 

     =   +      +     … (3.4) 

2. Pendekatan Fixed Effects Model 

Model ini mengasumsikan bahwa dimensi individu berbeda, artinya dalam 

dimensi individu terdapat perbedaan. Pengertian Fixed Effects Model didasarkan 

adanya perbedaan intersep antar individu namun dalam dimensi waktu sama tidak ada 

perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memasukkan variable dummy 

untuk melihat perbedaan yang terjadi. Teknik tersebut sering dinamakan Least Square 

Dummy Variabel (LSDV). Berikut persamaan modelnya : 

     =   +      +   
     +     … (3.5) 

3. Pendekatan Random Effects Model 

Dalam pendekatan ini akan terdapat adanya gangguan yang berhubungan 

dengan individu dan waktu akibat masuknya variabel Dummy. Model seperti ini 



dinamakan ECM (Error Compoen Model). Dengan demikian penurunan persamaan 

modelnya sebagai berikut : 

    =   +        +     … (3.6) 

Dimana :    =     +    ; E (   ) = 0 ; E(   
 ) =    +   

  ; 

     E(          ) = 0; I   j; E (         = 0; 

     E(       ) = E(        ) = E(        ) 

Meskipun komponen error    bersifat homoskedastik, nyatanya terdapat 

korelasi antara    dan       (equicorrelation), yaitu : 

 Corr(       (    ) =  
  

 

       
    … (3.7) 

4. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Untuk memilih salah satu model setimasi yang dianggap paling tepat dari 

ketiga jenis model itu, maka harus melakukan serangkaian uji, sebagai berikut : 

 

 

 

a. Uji Chow 

Uji chow merupakan pengujian yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan 

model Fixed Effects Model atau Random Effects yang paling tepat guna 

mengestimasi data panel. Berikut rumus untuk mengetahuinya : 

Chow = 
(          (    

     (      
    … (3.8) 

Penjelasannya : 

RRS : Restricted Residual Sum Square (Sum of Square Residual yang 

diperolah dari model PLS (Pooled Least Square)). 



URSS : Unrestriced Residual Sum Square (Sum of Square Residual yang 

diperoleh dari model FEM). 

n : jumlah data cross secion 

T : jumlah data time series 

k : jumlah variabel penjelas 

b. Uji Hausman 

Dalam uji ini pengujian statistik dituntut untuk memilih salah satu model yang 

paling tepat digunakan dalam pengujian antara Fix Effects atau Random Effects. 

Pengujian ini didasarkan pada nilai Chi Square, sehingga keputusan pemilihan 

metode data panel dapat ditemukan secara statistik. Berikut estimasi hasil : 

1. Apabila hasilnya H0 : maka pengujian dilakukan melalui RE. 

2. Apabila hasilnya H1 : maka pengujian dilakukan melalui FE 

c. Uji LM 

Uji LM untuk mengetahui model Random Effect lebih baik daripada metode 

Common Effect (OLS) dan juga digunakan untuk memastikan model hasil Fixed 

Effect dan Random Effect yang tidak konsisten pada pengujian sebelumnya. Pada 

kasus menggunakan uji LM, sebab pada saat dilakukan Uji Housman model yang 

cocok adalah model Random Effect namun pada Uji Chow yang cocok adalah 

model Fixed Effect. Sehingga untuk memutuskan model mana yang dipakai maka 

dilakukan Uji LM ini. 

Hipotesis Uji LM 

1. H0 : Fixed Effect 

2. H1 : Random Effect 

Alpha 5% = (0,05) 

5. Uji Parameter Model 



Uji Parameter Model ini menguji signifikasi apakah terdapat kesalahan atau 

sebaliknya dari hipotesis nol dari sampel. 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 

masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodness of fit) 

digunakan koefisien determinasi (  ). Nilai koefisien determinasi merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangandari variabel independen 

terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi 

menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. 

Koefisien determinasi (  ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah 0 dan 1. Nilai    yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 (satu) berarti kemampuan variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011).   

b. Uji F-Statistik 

Uji F-Statistik dilakukan guna melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berikut langkah-langkah untuk 

mengetahui dalam uji ini : 

1. Perumusan Hipotesa 

H0 = tidak ada pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen. 

H1 = adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

2. Pengambilan Keputusan 



Pengambilan keputusan diambil dengan cara membandingkan 

probabilitas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dalam hal ini nilai   yang digunakan adalah 0,05. 

1) Jika nilainya lebih dari 0,05 artinya variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilainya kurang dari 0,05 artinya variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji Parsial (T-Statistik)  

Uji T merupakan pengujian statistik yang ditujukan kepada para individu 

variabel independen untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh terhadap tingkat 

signifikan pada variabel dependen. 

Dalam pengujian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

1. H0 :    =    = 0 artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen. 

2. H1 :           0 artinya terdapat pengaruh secara individu dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dalam pengambilan keputusan, penulis menggunakan   = 0,05 

1)   > 0,05, artinya variabel independen secara partial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2)   < 0,05, artinya variabel independen secara partial berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 


