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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini 

terdapat data berupa angka-angka yang diperoleh dari data statistik Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

meliputi data pertumbuhan ekonomi, dan data pendapatan asli daerah. Sedangkan 

data upah minimum diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinaskertrans) dan data inflasi diperoleh dari Bank Indonesia serta dalam 

analisisnya berupa metode statistik. 

B. Objek Penelitian 

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  

C. Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian 

ini menggabungkan antara data cross section yaitu kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan data time series yaitu 

pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Data diambil dari tahun 2012 karena pada 

tahun tersebut presentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Data sekunder yang 

diambil diantaranya adalah sebagai berikut. 
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1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY pada tahun 2012-2016. 

2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY pada tahun 2012-2016 

3. Besarnya upah minimum regional di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY pada tahun 2012-2016 

4. Tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2012-

2016 

Sedangkan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan 

Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Data Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Dinakertrans) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY dan Bank Indonesia (BI) dari tahun 2012 sampai dengan 2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. 

Dimana data yang diperoleh didapat dari laporan-laporan, buku-buku, internet dan 

jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Selain itu, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara data sekunder yaitu data diambil dari 

website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan DIY dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

serta Bank Indonesia (BI). 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan batasan dalam menjelaskan beberapa 

variabel yang ada, sehingga penyusunan penelitian ini dapat terarah pada pokok 
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permasalahannya. Untuk lebih mempertegas makna dan arah dari penyusunan 

penelitian ini maka perlu diuraikan terlebih dahulu arti dari beberapa unsur kata 

yang akan dipakai dalam pembahasan skripsi ini serta pengertian-pengertian lain 

yang masih ada hubungan/berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu: 

1. Variabel Dependen  

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam penelitian ini dilihat dari 

pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB adalah 

jumlah dari keseluruhan produksi barang dan jasa suatu wilayah dalam 

kurun waktu tertentu. Sedangkan cara perhitungan pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. 

Secara sederhana PDRB dapat diformulasikan sebagai berikut (Haryadi 

dalam Saraswati, 2018): 

PDRB (t) =  100% 

Keterangan: 

PDRB (t) : Pertumbuhan Ekonomi periode t 

PDRBt  : PDRB periode t 

PDRBt-1 : PDRB periode t-1 
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2. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini variabel independen atau bebas menggunakan 

Indeks Pembangunan Manusia, dan Inflasi. Variabel ini akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

a) Kemandirian Daerah 

Rasio kemandirian daerah menunjukkan suatu keadaan yang 

mana pemerintahan daerah dapat membiayai segala bentuk kegiatan 

pemerintahan secara mandiri. Perhitungan rasio kemandirian dengan 

cara membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan 

persen. Berikut adalah rumus rasio kemandirian daerah (Mahsun dalam 

Risyanto, 2015): 

Rasio Kemandirian =  

 

b) Kinerja Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan Daerah adalah suatu keadaan yang 

mana pemerintahan daerah dapat menghasilkan pendapatannya 

sendiri untuk melakukan pembangunan. 

Untuk mengukur tinggi rendahnya kemampuan keuangan 

daerah Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun anggaran 2012-2016 

dilakukan dengan cara analisis rasio kemampuan keuangan daerah 

yang menggunakan rumus (Risyanto, 2015): 
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Rasio Kemampuan Keuangan Daerah =   

   Keterangan: 

   PADt : Total Pendapatan Asli Daerah tahun t 

   TPDt : Total Pendapatan Daerah tahun t 

 

c) Inflasi 

Inflasi adalah suatu kondisi yang tidak stabil dari perekonomian 

yang disebabkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di 

masyarakat. 

Dengan kata lain, inflasi juga berarti keadaan menurunnya nilai 

mata uang (dalam hal ini adalah rupiah) (Islamiah, 2015). Untuk 

menghitung laju inflasi digunakan rumsu sebagai berikut (www.bi.go.id): 

 

  Laju inflasi =  IHKn – IHKt sebelumnya 

  Keterangan: 

IHKn  : Indek Harga Konsumen (pada 

    periode tertentu) 

IHKt (sebelumnya)    : Indek Harga Konsumen (tahun 

     sebelumnya) 

 

F. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan yang menggambarkan adanaya 

hubungan antara variabel independen dalam penelitian. Mulitkol hanya 

terjadi pada penelitian yang memiliki variabel independen yang lebih dari 

http://www.bi.go.id/
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satu (Wing Wahyu, 2011 dalam Rahman, 2013). Lebih lanjut, menurut 

Singgih Santoso (2010) dalam Rahman (2013), jika antar variabel 

independen memiliki hubungan yang sempurna maka akan terlihat dengan 

hasil uji multikolinieritas yaitu nilai (koefisien korelasinya tinggi atau 

bahkan 1). 

Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variable independen manakah yang dijelaskan oleh variable independn 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Model regresi dikatakan mengalami 

multikolonieritas apabila nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF 

≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih 

dapat ditolerir (Ghozali, 2013). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. 

Glejser mengsulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel 

independen denga persamaan regresi (Ghozali, 2013). 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel independen signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. Dan sebalikna, jika variabel independen 

tidak signfikan mempengaruhi variabel dependen maka menunjukkan 

bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau nilai signifikannya > 
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0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

regresi, variable dependen, variable independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak mempunyai distribusi normal. Model regresi 

yang baik berdistribusi normal. Pembahasan ini akan menggunakan uji one 

Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. 

Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% 

atau 0,05 (Ghozali, 2013). 

G. Teknik Analisis Data 

1. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat hubungan 

KD, KKD, dan Inflasi dalam mempengaruhi PDRB. Sehingga fungsi yang 

digunakan dalam persamaan ini yaitu: 

PDRBit = α + β1KD1it + β2KKD2it + β3INF3it+ ei 

 Dimana : 

PDRB : Produk Domestik Regional Burto 

α  : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi dari X1, X2, X3 

KD  : Kemandirian Daerah 

PKKD : Kinerja Keuangan Daerah 

INF  : Inflasi 

e  : Eror term 
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2. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk melihat kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah berkisar antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

memiliki arti bahwa variabel-variabel independen mampu dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen 

(Ghozali, 2013). 

3. Uji Statistik F 

Dalam uji F ditunjukkan untuk memastikan apakah variabel bebas 

yang terdapat pada persamaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

derajat signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan P Value yang dihasilkan dari 

model regresi tersebut. Adapun kriteria yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari hipotesis-hipotesis di atas adalah jika P Value < α = 0,05, 

maka masing-masing hipotesis ditolak. Dan jika P Value > α = 0,05, maka 

masing-masing hipotesis diterima (Ghozali, 2013).  

4. Uji Statistik t 

 Uji statistik t ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

variabel independen secara individual dapat menerangkan variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan derajat 
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signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan P Value yang dihasilkan oleh masing-

masing variabel independen dalam persamaan regresi di atas. Adapun 

kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesis yaitu hipotesis 

ditolak apabila P Value > α, dimana α = 0,05. Dan jika P Value < α, dimana 

α = 0,05 maka hipotesis diterima (Ghozali, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


