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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian yang empiris, dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Angkatan Kerja terhadap perekonomian di 

Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengunakan data skunder yang diperoleh dari 

publikasi Badan Pusat Statistik dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

B. Definisi Operasional penelitian 

1. Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Dependen) 

Untuk melihat kontribusi terhadap kondisi perekonomian, variabel 

pertumbuhan ekonomi dilihat dengan menggunakan pendekatan laju 

pertumbuhan PDRB. Penelitian ini mengunakan data laju pertumbuhan 

PDRB atas dasar harga konstan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Laju 

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dipilih karena dianggap 

mampu menjelaskan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita suatu wilayah 

(BPS Jateng, 2015).  

2. Tingkat pendidikan (Variabel Independen) 

Tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah akan menunjukkan kualitas 

penduduk di wilayah tersebut. Pada penelitian ini tingkat pendidikan akan 

diukur dengan data rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah 

sendiri adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk di 

seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani (BPS Jateng, 2015). 
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3. Pengeluaran Pemerintah (Variabel Independen) 

Pengeluaran Pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam 

anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya ke berbagai sektor 

atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui 

bermacam-macam program di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011-2015.  

4. Angkatan Kerja (Variabel Independen) 

Angkatan kerja menggambarkan penduduk suatu wilayah yang telah 

memasuki usia kerja. Sebagai indikator Angkatan Kerja dalam penelitian 

ini digunakan data jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang 

Termasuk Angkatan Kerja di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011-2015. 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif. 

Adapun menurut Sugiyono (2011), penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

yang menguji teori-teori melalui pengukuran pada variabel-variabel terkait dengan 

angka serta melakukan analisis data melalui metode statistik, sedangkan menurut 

Sukmadinata (2006), penelitian dengan pendekatan kuantitatif merupakan 

pendekatan penelitian mengenai data yang kolitif dan dinyatakan dalam bentuk 

angka dan mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti dengan 

menggunakan instrumen-instrumen formal, standar dan bersifat mengukur. 

Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, 
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atau manggambarkan data dari pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Atas dasar tujuan yang ingin dijawab peneliti yaitu mengetahui 

hubungan dan pengaruh antar variabel secara statistik maka jenis penelitian 

kuantitatif merupakan solusi yang tepat untuk digunakan untuk studi penelitian ini. 

D. Lokasi Penelitian 

 Objek dari penelitian adalah Provinsi Jawa Tengah sehingga penelitian ini 

dilakukan di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data dari 29 kabupaten dan 

6 kota di Provinsi Jawa Tengah yang diambil tahun 2011-2015, sebagai publikasi 

dari sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diambil maka data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan antara 

data cross section dari 35 kabupaten/kota dan data deret waktu atau tahun 2011-

time series 2015 di Jawa Tengah. Penelitian ini mengasumsikan bahwa variabel 

pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja membutuhkan waktu 

dalam memberikan pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 

itu, pengunaan data panel yang terdiri dari gabungan antara data cross section dan 

time series di 36 kabupaten/kota dan data time series menjadi pilihan yang tepat 

dalam penelitian ini.  

Selain itu, data panel mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan data 

panel menurut Gujarati (2009) adalah bersifat tahan terhadap beberapa tipe 

pelanggaran asumsi Gauss Markov, yaitu heteroskedasitas dan normalitas.Selain 
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itu, dengan perlakuan tertentu struktur data seperti ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang lebih banyak (high informational content). Suatu aspek 

yang sangat diinginkan bagi penelitian empiris yang bernilai tinggi.  

Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui publikasi dari berbagai sumber-

sumber lain seperti instansi, jurnal penelitian, koran, majalah, dan internet, buku, 

dan berbagai literatur lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari BPS 

Jawa Tengah, jurnal penelitian, tesis dan berbagai publikasi literatur lain yang 

berkaitan dengan studi ini. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

metode dokumentasi,metode tersebut merupakan metode yang bertujuan untuk 

mendapatkan data terkait dengan variabel penelitian melalui berbagai sumber 

literatur dan institusi. Sumber literatur yang digunakan adalah publikasi data oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jurnal penelitian, tesis, artikel di internet, 

dan buku. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dari data-data yang 

telah dipublikasikan oleh berbagai instansi dan literatur yang berkaitan dengan studi 

ini. 

G. Metode Analisis Data Penelitian 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan 

metode analisis kuantitatif, yaitu teknik analisis yang bias digunakan untuk 

menaksir parameter. Analisis data dilakukan melalui pengujian secara statistik 
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terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan. Hasil analisis nantinya 

diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh beberapa 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Penelitian ini mengunakan Model ekonometri untuk mengetahui hubungan 

timbal-balik antara formulasi teori, pengujian dan estimasi empiris. Dalam teori 

ekonometri, Data panel adalah gabungan antara data cross-section (silang) dan data 

time series (deret waktu).Maka dari itu, didapat jumlah data observasi dalam data 

panel adalah hasil kali data observasi time series (t>1) dengan data observasi cross-

section (n>1). Fungsi dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Y= β0 + β1RLSit + β2logPPit+ β3logAKit + u 

Keterangan:  

Y = sebagai variabel dependen PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) 

β0, β1, β2, β3  = koefisien  

RLS  = Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)  

PP  = Pengeluaran Pemerintah (Dalam Juta) 

AK  = Angkatan Kerja (Jiwa) 

i  = kabupaten/kota  

t  = tahun  

u  = error term 
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H. Uji Model 

 Analisis regresi dengan data panel bisa mengunakan melalui tiga metode 

estimasi, yakni estimasi Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. 

Pemilihan metode yang digunakan menyesuaikan dengan data yang tersedia dan 

reliabilitas antara variabel. Sebelum menganalisis mengunakan regresi, langkah 

awal yang dilakukan adalah melakukan pengujian estimasi model untuk 

memperoleh estimasi model yang paling sesuai untuk digunakan. Setelah model 

dipilih, kemudian melakukan uji asumsi klasik untuk menguji hipotesis penelitian. 

1. Estimasi Model Regresi 

a. Macam-Macam Regresi Data Panel 

1) Metode Common Effect/Pooled Least Square 

Estimasi common effect adalah estimasi data panel yang hanya 

mengombinasikan data time series dan cross-section dengan menggunakan metode 

Ordinary Least Square (OLS). Model ini tidak memperhatikan dimensi individu 

atau waktu. Dalam metode ini terdapat asumsi bahwa intersep dan koefisien regresi 

nilainya tetap untuk setiap objek penelitian dan waktu. 

2) Metode Fixed Effect 

Metode estimasi ini mengasumsikan bahwa setiap objek memiliki intersep yang 

berbeda tetapi memiliki koefisien yang sama. Untuk membedakan antara objek 

yang satu dengan yang lainnya maka digunakan variabel dummy atau sering juga 

disebut variabel semu sehingga metode ini juga disebut Least Square Dummy 

Variabels (LSDV). 
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3) Metode Random Effect 

Metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti yang dipakai pada 

metode fixed effect. Metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki 

korelasi antar waktu dan antar objek. Model random effect mengasumsikan bahwa 

setiap variabel mempunyai perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat 

random atau stokastik. Berikut persamaan modelnya menjadi: 

Yit = β0i + β1Iit + vit 

dimana vit = eit + ui 

Dalam metode ini, residual vit terdiri atas dua komponen, yaitu (1) residual eit 

adalah residual menyeluruh serta kombinasi time series dan cross ection (2) residual 

setiap individu yang diwakili oleh ui. Dalam hal ini, setiap objek memiliki residual 

ui yang berbeda-beda tetapi tetap antarwaktu. Metode Generalized Least Square 

(GLS) digunakan untuk mengestimasi model regresi ini sebagai pengganti metode 

OLS. 

b. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Untuk memilih model estimasi yang dianggap paling tepat di antara ketiga jenis 

model, maka perlu dilakukan serangkaian uji. 

1) Uji F (Chow Test) 

Uji F digunakan untuk mengetahui antara dua model yang akan 

dipilih untuk estimasi data, yaitu model Pooled Least Square (PLS) 

atau Fixed Effect Model (FEM). Untuk mengetahuinya digunakan 

Chow test yang dirumuskan sebagai berikut. 
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Keterangan: 

RRSS = Restricted Residual Sum Square (Sum of Square Residual 

yang diperoleh dari model PLS) 

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (Sum of Square Residual 

yang diperoleh dari model FEM) 

N = Jumlah data cross section 

T = Jumlah data time series 

k  = jumlah variabel penjelas 

Pengujian ini menggunakan distribusi F statistik. Jika nilai F stat > 

F tabel maka model yang akan digunakan adalah model FEM. 

Sedangkan apabila F stat < F tabel maka model PLS yang akan 

digunakan. 

2) Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model FEM atau REM 

yang akan dipilih. Uji ini didasarkan pada ide bahwa kedua metode 

OLS dan GLS konsisten tetapi OLS tidak efisien dalam Ho. 

Mengikuti kriteria Wald, uji Hausman ini akan mengikuti distribusi 

chi-squares sebagai berikut.  
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𝑚 = 𝑞′̂𝑣𝑎𝑟 (�̂�)−1�̂� 

 dimana �̂� = [�̂�OLS - �̂�GLS] 

 dan var (�̂�) = var (�̂�OLS) – var  (�̂�OLS) 

Statistik ini mengikuti distribusi statistik chi squares dengan df 

sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai 

stat Hausman > nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model 

FEM, dan sebaliknya. 

3) Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan antara model 

random effect (REM) atau model PLS. Uji ini dikembangkan oleh 

Bruesch-Pagan pada tahun 1980. Uji LM ini didasarkan pada nilai 

residual dari model PLS. Adapun nilai statistik LM dihitung 

berdasarkan formula sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

ê = residual metode PLS 

Uji LM didasarkan pada distribusi chi-squares dengan nilai df 

(derajat kebebasan) sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai 
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LM stat > nilai stat chi squares maka model yang dipilih yaitu model 

REM, dan sebaliknya. 

2. Uji Asumsi Klasik (Kualitas Data) 

a. Uji Multikolinearitas 

Hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda 

disebut multikolinearitas. Model yang memiliki standard error besar dan 

nilai statistik t yang rendah merupakan indikasi awal adanya masalah 

mutikolinearitas. Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan 

menguji koefisien korelasi (r) antarvariabel independen. Jika koefisien 

korelasi cukup tinggi yaitu > 0,9 maka dapat disimpulkan adanya masalah 

multikolinearitas. Namun jika koefisien korelasi < 0,9 maka tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu penyimpangan asumsi OLS dalam bentuk 

varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS tidak konstan. 

Apabila nilai p-value Prob lebih besar dari nilai Alpha (p > α) maka varians 

error bersifat homoskedastisitas, sedangkan jika nilai probabilitas lebih 

kecil dari nilai Alpha (p < α) maka varians error bersifat heteroskedastisitas. 

3. Uji Statistik  

 Untuk memperoleh model regresi yang terbaik atau Best Linier Unbiased 

Estimator (BLUE), beberapa kriteria haruslah dapat dipenuhi antara lain dengan 

melakukan uji F, uji t, dan uji R2, sebagai berikut: 
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1. Uji F  

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel tak bebas mempengaruhi 

variabel bebas secara keseluruhan. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilah F kritis β1 dengan F-hitung. Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

 H0: β1 = β2 = βk = 0  

H1: Minimal ada satu nilai β yang tidak sama dengan nol  

Apabila F-hitung > F-tabel, maka tolak H0. Yang berarti bahwa variabel 

bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel tidak 

bebasnya.  

2. Uji T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui koefisien dari variabel bebas 

berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan 

adalah:  

H0: β1 = 0  

H1: β2 ≠ 0; i = 0,1,2,...,k  

Apabil koefisien βi tidak sama dengan nol maka keputusan yang diperoleh 

adalah tolak H0. Yang berarti bahwa βi nyata atau memiliki nilai yang bisa 

mempengaruhi dependent.  

3. Uji Koefisien Determinasi R2  

Koefisien Determinasi R2 dapat digunakan untuk menyatakan besarnya 

keragaman yang diterangkan dalam model terhadap variabel tak bebas. 
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Selain itu koefisien R2 juga bias digunakan untuk mengukur besar kuatnya 

variabel bebas dalam menerangkan model. 

 


