
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah daerah tempat akan diadakannya penelitian 

yang mendukung dalam penulisan penelitian itu sendiri. Dalam hal ini 

yang akan dijadikan objek penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota yang 

ada di Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari : 

a. Kabupaten Bengkulu Selatan 

b. Kabupaten Bengkulu Tengah 

c. Kabupaten Bengkulu Utara 

d. Kabupaten Kaur 

e. Kabupaten Kepahiang 

f. Kabupaten Lebong 

g. Kabupaten Mukomuko 

h. Kabupaten Rejang Lebong 

i. Kabupaten Seluma 

j. Kota Bengkulu 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian 

kuantitatif, dimana data yang diperoleh adalah berupa angka yang 

kemudian dianalisis lebih lanjut dalam sebuah analisis data. Metode data 



panel digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus pada 10 

Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 – 2015. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku-buku atau literatur 

yang diolah oleh orang atau lembaga/instansi terkait. Dalam penelitian ini 

data- data yang dimaksud diperoleh dari Badan Pusat Statistik Bengkulu, 

Instansi terkait, publikasi di internet. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diolah oleh orang atau lembaga lain  dan telah 

dipublikasikan. Data- data dimaksud diperoleh dari : 

1. Studi pustaka      

Yaitu metode pengumpulan data melalui buku bacaan, 

arsip-arsip,dan laporan-laporan yang telah ada. Studi pustaka 

diarahkan untuk landasan teori yang relevan dengan cara mengkaji 

sumber-sumber seperti jurnal yang terdapat dalam media cetak 

maupun internet yang dapat digunakan dalam penelitian. 

2. Dokumentasi  

Yaitu metode penelitian dengan melakukan pengumpulan 

data, membaca catatan, arsip-arsip dan laporan yang telah ada. 

 

 



D. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari variabel 

disparitas ekonomi pembangunan, indeks pembangunan manusia, jumlah 

penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari variabel 

tersebut terbagi atau dikelompokkan menjadi dua menjadi variabel 

dependen (variabel terikat) yaitu ketimpangan ekonomi pembangunan dan 

variabel independen (variabel bebas) yaitu indeks pembangunan manusia, 

jumlah penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi. 

Berikut penjelasan dari variabel-variabel tersebut : 

1. Ketimpangan Pembangunan antar wilayah 

Ketimpangan antar wilayah merupakan perbedaan 

pendapatan antar Kabupaten/Kota di Bengkulu berdasarkan 

besarnya deviasi PDRB per Kapita kabupaten atau kota dari 

rata-rata PDRB per Kapita provinsi dengan menggunakan 

Indeks Williamson 

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan 

antar wilayah (regional). Pengukuran ini didasarkan dari 

variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah yang 

berupa besaran PDRB. Indeks Williamson diformulasikan 

dengan persamaan berikut : 

IW = 
√  (    )     

 
 .....................................................(3.1) 

Dimana, 

IW = Nilai Indeks Williamson 



Yi = PDRB per Kapita di Kabupaten/Kota i 

Y = Rata-rata PDRB di Kabupaten/Kota Bengkulu 

Fi = Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota i 

N = Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Bengkulu 

 

2. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat 

untuk menganalisis tingkat ketimpangan suatu wilayah. 

Adapun metode perhitungan IPM yang diukur dengan ketiga 

komponen tersebut merupakan rata-rata sederhana, sebagai 

berikut : 

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) .......(3.2) 

X2 = 1/3 X12 + 2/3 X22 

Dimana, 

X1 = Lamanya hidup (tahun) 

X2 = Tingkat pendidikan; 2/3 (indeks melek huruf) + 

1/3 (indeks    rata-rata lama bersekolah 

X3 = Pendapatan riil per kapita ( rupiah ) 

X12 = Rata-rata lama bersekolah (tahun) 

X22 = Angka melek huruf (persen) 

 

 

 



3. Jumlah Penduduk 

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah 

tertentu. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu daerah, 

provinsi atau negara dapat dilakukan beberapa cara, seperti : 

- Sensus Penduduk 

Sensus adalah cara pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di 

seluruh wilayah untuk memperoleh karakteristik suatu 

populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan 

sekurangh-kurangnya 10 tahun sekali. 

- Registrasi 

Registrasi merupakan kumpulan keterangan 

mengenai kelahiran, kematian dan segala kejadian penting 

manusia, seperti perkawinan, perceraian, dan sebagainya. 

Kumpulan catatan tentang keadaan penduduk tersebut 

dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk. 

- Pencatatan dan Survei 

Survei merupakan pencacahan penduduk dengan 

cara mengambil contoh daerah. Jadi, pencacahan penduduk 

metode survei tidak dilakukan diseluruh ilayah negara, 

melainkan hanya pada daerah tertentu yang dianggap 

mewakili seluruh wilayah negara tersebut. 

 



4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan PDRB rill 

(PDRB sektoral atas dasar  harga konstan 2000) yang dihitung 

dengan formulasi : 

Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt – PDRBt-1)/PDRBt X 

100......(3.4) 

Keterangan : 

PDRBt = PDRB tahun sekarang 

PDRBt-1 = PDRB tahun sebelumnya 

 

5. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan 

daerah dari sumber-sumber daerah sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang terdiri dari Pajak Daerah (PD), 

Retribusi Daerah (RD), Bagian Laba Usaha Milik Daerah 

(BLUMD) dan Pendapatan Lain-Lain yang sah (PLL) yang 

diukur dengan satuan rupiah. 

Dengan begitu pendapatan asli daerah dapat dihitungan 

dengan formulasi : 

PAD = PD + RD + BLUMD + PLL.............................(3.5) 

Dengan skala pengukuran rasio. 

 



E. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan 

regresi agar hasilnya estimator linear tidak bias yang terbaik. Adapun 

tahapan dalam pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu 

hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedatisitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya hubungan antar beberapa atau semua variabel 

independen dalam model regresi. Keadaan dimana satu atau lebih 

variabel independen dinyatakan kondisinya linear dengan variabel 

lainnya merupakan pengertian dari Multikolinearitas. Artinya, 

jika diantara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian sama sekali tidak ada kolerasinya dengan yang lainnya 

maka bisa dikatakan tidak ada multikolinearitas. 

     Salah satu cara mendeteksi adanya multikolinieritas yaitu : 

 R
2
 cukup tinggi ( 0,7 – 0,1 ), tetapi uji-t untuk masing-masing 

koefisien regresinya tidak signifikan. 

 Tingginya R
2 

merupakan syarat yang cukup ( sufficent ) akan 

tetapi bukan syarat yang perlu ( necessarry ) untuk 

terjaidinya multikolinieritas, sebab pada R
2 

yang rendah < 0,5 

bisa juga terjadi multikolinieritas. 



 Meregresi variabel independen X dengan variabel-variabel 

independen yang lain, kemudian di hitung R
2 

nya dengan uji 

F : 

Jika F* > F tabel berarti H0 di tolak, ada multikolinieritas  

Jika F* < F tabel berarti H0 di terima, tidak ada 

multikolinieritas 

 

Ada beberapa cara untuk mengetahui multikolinieritas 

dalam suatu model.  Salah satunya adalah dengan melihat 

koefisien korelasi hasil output komputer.  Jika terdapat koefisien 

korelasi yang lebih besar dari ( 0,9), maka terdapat gejala 

multikolinieritas ( Rosadi, 2011 ). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksmaan residual antara satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik 

adalah homokedastisistas, yaitu keadaan variance yang tetap dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian 

ini untuk mengindikasikan terjadinya malah heteroskedatisistas 

penulis menggunakan uji Park. Dalam metodenya uji Park 

menyarankan suatu bentuk fungsi yang spesifik diantara varian 

kesalahan  

     σ = αX 



 Persamaan diatas dijadikan linear dalam benttuk persamaan 

log sehingga menjadi : 

     Ln σ = α + β Ln Xi + vi 

 Karena varian kesalahan ( σ ) tidak teramati, maka 

digunakan e sebagai pengantinya. Sehingga persamaannya 

menjadi : 

     Ln e = α + β Ln Xi + vi 

 Menurut Park dalam Muhafilah (2016), apabila parameter β 

dari persamaan regresi signifikan secara statistik, berarti di dalam 

data terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika β tidak 

signifikan maka asumsi homokestisistas pada data dapat diterima.  

 

2. Model Penelitian 

Metode analisis regresi data panel dipilih dalam menganalisis data 

pada penelitian ini. Data panel merupakan gabungan antara data time 

series dengan data cross section. Data time series adalah data yang 

dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu atau 

tempat. Sedangkan data cross section merupakan data yang 

dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu atau tempat. 

Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat sejauh mana 

pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam meneliti 

Disparitas Ekonomi Pembangunan di Provinsi Bengkulu. Analisis 

regresi dengan data panel (pooled data) memungkinkan peneliti 



mengetahui karakteristik antar waktu dan antar individu dalam 

variabel yang bisa saja berbeda-beda. 

 Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis.  

Adapun kelebihan yang diperoleh dari penggunaan data panel adalah 

sebagai berikut (gujarati, 2004): 

a. 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 baik. 

b. Data panel mampu mengurangi kolinieritas variabel. 

c. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih 

kompleks. 

d. Dengan menggabungkan informasi dari data time series dan 

cross section dapat mengatasi masalah yang timbul karena 

adanya maslah penghilang variabel (ommited variable) 

e. Data panel lebih mampu mendeteksi dan mengukur efek yang 

secara sederhana tidak mampu dilakukan oleh data time series 

murni maupun cross section murni. 

f. Data panel dapat eminimalkan bias yang dihasilkan oleh 

agregat individu karena data yang diobservasi lebih banyak. 

 



Metode Metode yang digunakan untuk regresi data panel dilakukan 

dengan tiga cara yaitu sebagai berikut : 

- Model Pooled Least Square (Common Effect Model) 

Model ini merupakan model regresi data panel yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel dengan hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross section.  Model ini 

tidak melihat perbedaan antar waktu dan individu hanya 

menggabungkan data tersebut. Model ini sama halnya dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) karena 

menggunakan teknik kuadrat terkecil biasa. 

Pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data 

antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu.  Pada beberapa 

penelitian data panel, model ini jarang digunakan sebagai estimasi 

utama karena sifat dari model ini tidak membedakan perilaku data 

sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini 

digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model 

lainnya. 

- Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect Model) 

Pendekatan model ini menggunakan variabel dummy yang 

dikenal dengan sebutan model efek tetap (Fixed Effect) atau Least 

Square Dummy Variabel atau disebut juga Covariance Model.  

Pada metode Fixed Effect estimasi dilakukan tanpa bobot (no 

weight) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) dan dengan 



bobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS).  

Tujuan pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar 

unit cross section (Gujarati, 2012).  Penggunaan model ini tepat 

untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga 

data lebih dinamis dalam mengintepretasi data. 

Pemilihan model antara Common Effect dengan fixed Effect 

dapat dilakukan dengan pengujian Likelihood Test Radio dengan 

ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan 

dengan alpha maka dapat diambil keputusan dengan menggunakan 

Fixed Effect Model. 

 

- Model Pendekatan Efek Acak (Random Effect Model) 

Dalam model Random Effect, parameter-parameter yang 

berbeda antar daerah dan antar waktu dimasukkan ke dalam error.  

Karena itu, model efek acak juga disebut model komponen error 

(error component model). 

Dengan menggunakan model efek acak ini, dapat 

menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi 

jumlahnya seperti model efek tetap.  Hal ini berimplikasi parameter 

hasil estimasi akan jadi semakin efisien.  Keputusan penggunaan 

model efek tetap ataupun acak ditentukan dengan Uji Hausman.  

Dengan ketentuan jika probabilitas yang dihasilkan signifikan 

dengan alpha maka dapat digunakan model Fixed Effect namun 



apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik 

antara Model Fixed dengan Random Effect. 

Untuk memilih model yang paling tepat, beberapa model yang 

dapat digunakan yaitu : 

1. Uji Chow (Likeliood Test Radio) 

Chow test merupakan pengujian untuk menentukan model 

Fixed Effect yang paling tepat dalam mengestimasi data panel. 

Untuk membuktikan apakah terbukti atau tidak antar common 

effect dan fixed effect, dalam pengujian ini dilakukan dengan 

hipotesa sebgai berikut : 

H0 : model yang digunakan Common effect 

H1 : model yang digunakan fixed effect 

 Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas 

chi-square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah 

common effect. Ketika model yang terplih adalah fixed 

effect maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu dngan 

menggunakan uji Husman untuk mengetahui apakah model 

fixed effect adalah model FEM atau random effect model 

(REM) 

 

 

 

 



2. Uji Hausman 

Uji Spesifikasi Hausman membandingkan model fixed 

effect dan random effect  dibawah hipotesis nol yang berarti 

bahwa efek individual tidak berkorelasi dengan regresi dalam 

model (Hauman, 2014). 

Dimana uji Hausman memiliki Hipotesa sebagai berikut : 

H0 : model yang digunakan Random Effect Model 

H1 : model yang digunakan Fixed Effect Model 

Jika tes Hausman tidak menunjukan perbedaan yang 

signifikan ( p >0,05 ), itu mencerminkan bahwa efek random 

estimator tidak aman bebas dari bias, dan karena itu lebih 

dianjurkan kepada estimasi fixed effect disukai daripada efek 

estimator tetap. Tetapi jika hasilnya signifikan (p<0,05) maka 

model yang tepat adalah Fixed Effect Model (FEM). 

 

3. Uji Lagrange Multiplier (LM test) 

Uji Lagrange Multiplier (LM test) digunakan untuk 

mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada 

model Common Effect (OLS). Bruesch Pagan adalah yang 

mengembangkan uji signifikasi Random Effect, metode ini 

digunakan untuk menguji signifikasi Random Effect yag 

didasarkan pada nilai residual dari metode Common Effect. 

Berikut ini formula perhitungan nilai statistik LM :  



LM = 
  

    
[

∑ (  ̂ ̂)  
   

∑ ∑  ̂  
  

   
 
   

  ]2 
...........................(3.6) 

Dimana :  

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

e = residual metode common effect  

Dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = Common Effect Model 

H1 = Random Effect Model 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan 

degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika 

nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-

square hipotesis nol ditolak, berarti estimasi yang lebih teat 

untuk egresi data panel adalah model random effect. 

Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis 

statistik chi-square maka hipotesis nol diterimadan model yang 

lebih biak digunakan adalah common effect. Dalam penelitian 

ini variabel dependen yang digunakan adalah Disparitas 

Ekonomi Pembangunan di Bengkulu dan variabel independen 

dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, 

jumlah penduduk miskin pertumbuhan ekonomi dan jumlah 

penduduk. Kemudian  dapat dibuat model penelitian sebagai 

berikut: 

DEti = β0 + β1IPMit + β2JPMit + β3PE3it + ε ........(3.7) 

Keterangan : 



DE = Disparitas Ekonomi  

β0  = Konstanta 

β123 = Koefisien variabel 1,2, dan 3 

X1 = Indeks Pembangunan Manusia (%) 

X2 = Jumlah Penduduk Miskin 

X3 = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

i = Kabupaten/Kota 

t = Periode Waktu ke-t 

ε = Error Term 

 

3. Pengujian Statistik Analisis Regresi 

Uji signifikan digunakan untuk menguji kesalahan atau kebenaran 

dari hasil hipotesis nol dari sampel : 

a. Uji Koefisien Determinasi (R-square) 

Suatu model mempunyai kelebihan dan kelemahan jika 

diterapkan dalam masalah yang berbeda.  Untuk mengukur 

kebaikan suatu model ( Goodness of fit ) digunakan koefisien 

determinasi ( R
2 

).  Nilai koefisien determinasi menunjukkan 

variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X.  

Nilai koefisen determinan antara 0 dan 1.  Nilai koefisien 

determinan yang mendekati nol berarti kemampuan semua 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangar terbatas. Nilai koefisien determinan yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independen hampir memberikan 



informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 

b. Uji F-statistik 

Uji F-Statistik dilakukan untuk melihat besar pengaruh 

variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama 

terhadap variabel dependen.  Untuk pengujian ini dilakukan 

hipotesa sebagai berikut : 

H0 :  1 =  2 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

Ha :  1    2   0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-

hitung dengan F-tabel.  

Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak, yang berarti 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen. 

 

c. Uji t-statistik ( uji parsial ) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesis 

sebagai berikut (Ghozali, 2011).  Uji ini dapat dilakukan 



dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.  Adapun 

rumus untuk mendapatkan t hitung adalah sebagai berikut : 

t hitung = ( bi – b ) / sbi .........................................(3.8) 

Dimana :  

bi  = koefisien variabel independen ke - i 

b  = nilai hipotesis nol 

sbi  = simpangan baku dari variabel independen ke - i 

 Pada tingkat signifikansi 5 % dengan kriteria pengujian 

yang digunakan sebagai berikut : 

- Jika t hitung < t tabel maka H0  diterima dan H1 ditolak, 

yang artinya adalah salah satu variabel bebas ( -

independent ) tidak mempengaruhi variabel terikat ( 

dependent ) secara signifikan. 

- Jika t hitung < t tabel maka H0  ditolak dan H1 diterima, 

yang artinya adalah salah satu variabel bebas ( -

independent ) mempengaruhi variabel terikat ( dependent ) 

secara signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


