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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Menurut Umar (2005) Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau 

siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian 

dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu. 

Dari pengertian tersebut maka objek penelitian dalam penelitian ini dilakukan 

di 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yang dinyatakan dalam angka atau bilangan. Dimana jenis dan sumber data 

pada penelitian ini pun menggunakan data panel (gabungan dari data cross 

section dan time series), yaitu data yang didapatkan dari kumpulan Statistik 

Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2017 yang terdapat pada publikasi 

online di website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan dokumentasi dan content analysis. Adapun dokumentasi yang 

digunakan didapatkan melalui pengumpulan data pada laporan tahunan yang 

diperoleh resmi dari website www.bps.go.id dalam laporan publikasi online 

Statistik Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017, yang nantinya didapatkan 

http://www.bps.go.id/
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juga data PDRB Provinsi, Pananaman Modal Asing, dai UMP, dan Content 

Analysis yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis laporan publikasi tahunan BPS Indonesia terutama pada data 

mengenai tenaga kerja dan data lain yang diperlukan dalam penelitian. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data time series  dan  cross 

section. 

D. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Variabel merupakan kajian fokus yang akan dikaji dalam penelitian. 

Menurut Sanusi (2012) yang dimaksud dengan variabel dependen atau 

variabel terikat adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel lain. 

Sedangkan yang dimaksud dengan variabel independen atau variabel bebas 

adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain dan kedua variabel 

tersebut saling terhubung yang bersifat kausalitas. Sehingga, variabel dalam 

penelitian ini yaitu Permintaan Tenaga Kerja (TK) sebagai variabel dependen 

dan PDRB Provinsi (PDRB), Penanaman Modal Asing Provinsi (PMA), dan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai variabel independen.  

1. Variabel Dependen  

Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang 

diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah 

dalam jangka waktu tertentu. Jumlah permintaan tenaga kerja atau 

disebut dengan banyaknya pekerja yang terserap dalam perekonomian ini 
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dinyatakan satuan orang dan berumur 15 tahun keatas (BPS) tahun 2013 

– 2017. 

2. Variabel Independen 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi 

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

yang digunakan dalam penelitian adalah PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku Menurut Pengeluaran (2012=100) yang diukur dengan satuan 

Juta Rupiah dengan tahun yang digunakan dalam penelitian 2013 – 

2017.  

b. Penanaman Modal Asing (PMA) 

Penanaman Modal Asing merupakan keseluruhan nilai realisasi 

investasi penanaman modal asing. Dalam penelitan ini, PMA yang 

digunakan adalah Realisasi PMA di tiap Provinsi di Indonesia  tahun 

2013 – 2017 yang diukur dengan satuan Juta Rupiah.  

c. Upah Minimum Provinsi 

Menurut Simanjuntak (1985) upah merupakan imbalan yang 

diterima seseorang atas jasa yang diberikannya bagi pihak lain, 

diberikan seluruhnya dalam bentuk uang ataupun sebagian dalam 

bentuk uang dan sebagian dalam bentuk natural. Upah Minimum 
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Propinsi atau UMP merupakan Upah Minimum yang berlaku untuk 

seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi. UMP yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Upah Minimum yang berlaku di Setiap Provinsi 

di Indonesia tahun 2013 – 2017 yang diukur dengan satuan Rupiah. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi data panel, yaitu model ekonometri yang menggabungkan 

data time series dan data cross section. Adavvbeberapa keuntunganvvyang 

diperoleh dengan menggunakan analisis data panel, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Data panel merupakan gabungan data data time seris dan cross section 

yang mampu menyediakan data lebih banyak sehingga menghasilkan 

degree of freedom yang lebih besar. 

2. Mampu menggabungkan informasi dari data time series dan cross 

section sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada 

masalah penghilangan variabel (ommited-variable). 

Persamaan pemodelan data panel menggunakan data cross section dan 

time series. Dimana model dengan data cross section sebagai berikut : 

Yi = β0 + β Xi + ei ; i = 1,2,....,N .................................................  (1)  

Dimana N merupakan banyaknya data cross section  yang terdiri dari 

jumlah N = 1, 2, 3, ... n. Selanjutnya untuk model dengan data time series 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Yt = β0 + β Xt + εt ; t = 1,2,....,T ..................................................   (2) 
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Dimana T: banyaknya data time series yang terdiri dari data 1,2 , 3, .... T. 

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data 

time series, maka modelnya dituliskan dengan menggabungkan persamaan 

(1) dengan (2),menjadi : 

Yit = β0 + β Xit + eit ; i = 1,2,....,N; t = 1,2,….., T  ......................  (3) 

di mana : 

N  = banyaknya observasi 

T  = banyaknya waktu 

N x T = banyaknya data panel 

Untuk mengatahui pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependennya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode analisis data dengan model regresi analisis data panel. Sehingga 

hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dimodelkan sebagai berikut : 

TKit = β0 + β1PDRBit + β2PMAit - β3UMPit + eit 

Dimana : 

TK   : Permintaan Tenaga Kerja 

PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto 

PMA  : Penanaman Modal Asing 

UMP  : Upah Minimum Propinsi 

t   : Tahun yang diteliti (2013-2017) 

i   : Propinsi 

β0  : Konstanta 
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β1, β2, β3  : Koefisien masing masing variabel 

e   : error variabel  

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini akan dilakukan melalui 

model ekonometrika dengan bantuan program Eviews 7, dengan tahap 

analisis sebagai berikut :  

1. Statistik Deskriptif  

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul mengenai variabel-variabel 

penelitian. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan di setiap model regresi 

linear pendekatan OLS. Sehingga dari beberapa uji asumsi klasik yang 

dapat digunakan dalam regresi data panel adalah sebagai berikut (Basuki, 

2017) : 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat kesamaan varian 

pada semua pengamatan yang ada di model regresi. Menurut  Syafrial 

(2009) apabila ada kesamaan varian dari setiap residual pada suatu 

pengamatan maka disebut dengan homokedastisitas, namun apabila 

terdapat perbedaan maka dikatakan heterokedastisitas. Metode grafik 

plot (carter plot ) digunakan penelitiuntuk mendeteksi adanya 

heterokedastisitas dalam penelitian ini. Metode grafik plot dilakukan 
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dengan melihat pola tertentu pada grafik scatter plot disekitar nilai X 

dan Y dengan menggunakan bantuan program statistik Eviews. 

Menurut Basuki (2017) Heteroskedastisitas terjadi pada data cros 

section, pada hal ini maka data panel cenderung termasuk ke ciri dari 

data cross section dibandingkan dengan data time series. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ajija et al (2011) dalam Basuki (2017), uji 

multikolinearitas dilakukan untuk menguji korelasi antara setiap 

variabel independen. Apabila variabel independen yang akan diuji 

mempunyai korelasi maka ditemukan adanya masalah 

multikolinearitas.  Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan metode 

korelasi parsial antar variabel dimana jika hasil dari pengujian 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi lebih besar dari 0,85 maka 

diduga terdapat masalah multikolinearitas.  

3. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel  

a. Model Estimasi Data Panel  

1) Common Effect  

Pendekatan dalam pengolahan data panel yang paling 

sederhana adalah metode kuadrat terkecil, yang diterapkan dalam 

data berbentuk pool. Metode ini mengabaikan adanya perbedaan 

dimensi individu maupun waktu (intersep dan slope dianggap 

sama/konstan) sehingga asumsi yang digunakan bahwa perilaku 

antar individu dalam berbagai kurun waktu sama. 
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2) Fixed Effect  

Metode pendekatan Fixed Effect merupakan model dengan 

asumsi koefisien slope konstan tetapi intercept bervariasi antar 

individu. Intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan 

waktu. 

3) Random Effect  

Dalam model random effect, perbedaan parameter antar daerah 

maupun waktu dimasukkan ke dalam error. Pada model ini 

memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time 

series dan cross section. 

b. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

1) Uji Chow  

Uji ini untuk memilih apakah model Common Effect atau 

Fixed Effect  yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Dimana  

hipotesis yang digunakan sebagai berikut :  

Ho : Common Effect  

Ha : Fixed Effect  

Jika hipotesis nol (Ho) ditolak, maka model yang dipake dalam 

penelitian adalah Fixed Effect , dengan syarat apabila nilai 

probabilitas F <  (0,05). 

2) Uji Hausman  
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Uji Hausman dilakukan untuk memilih model Fixed Effect atau 

Random Effect yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :  

Ho: Random Effect  

Ha: Fixed effect  

Jika hipotesis nol (Ho) ditolak, maka model yang dipake dalam 

penelitian adalah Fixed Effect , dengan syarat apabila nilai 

probabilitas Cross Section random <  (0,05). 

4. Uji Statistik 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Menurut (Gujarati, Ekonometrika Dasar, 2003) Koefisien 

determinasi R-squared merupakan suatu bilangan yang dinyatakan 

dalam bentuk persen, yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi R
2
 

digunakan untuk mengukur kebenaran hubungan dari model yang 

dipakai dalam penelitian yaitu angka yang menunjukkan besarnya 

kemampuan varians variabel independen yang menerangkan variabel 

dependen. Besarnya nilai R
2
 berkisar dari 0 ≤ R

2
 ≤1, jika mendekati 1 

maka model tersebut dikategorikan baik karena semakin dekat 

hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, 

namun jika nilai koefisien dterminasi mendekati nol maka 

kemampuan variabel independen dalam variasi variabel dependennya 
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terbatas. Pada intinya pengujian ini untuk mengukur kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. 

b. Uji F-Statistik.  

Gujarati (2010) mengatakan bahwa Uji F-Statistik diperlukan 

untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen. Berikut langkah-langkah yang dilakukan 

dalam melakukan uji F-Statistik:  

1) Merumuskan Hipotesis.  

H0 : β1 = β2 = β3 = 0 

artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Ha : β1 : β2 : β3 ≠ 0 

artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

2) Pengambilan Keputusan.  

Dalam uji F, pengambilan keputusan dilakukan dengan 

menggunakan probabilitas pengaruh variabel independen secara 

simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan nilai alpha yang digunakan, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan alpha 0,05.  

Jika probabilitas variabel independen >0,05, maka secara 

hipotesisi H0 tidak ditolak, artinya variabel independen secara 

simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh secara nyata terhadap 
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variabel dependen. Jika probabilitas variabel independen <0,05, 

maka secara hipotesisi H0 ditolak atau merima Ha, artinya 

variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

secara nyata terhadap variabel dependen. 

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t diperlukan untuk menguji signifikan dari koefisien regresi 

secara invidual, uji signifikan dilakukan guna membuktikan kebenaran 

atau kesalahan dan untuk mengetahui variabel independen secara 

invidual mempengaruhi variabel dependen dengan cara 

membandingkan nilai t statistik dengan t tabel. Pengujian dilakukan 

dengan uji satu arah dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai kritis 

yang berhubung dengan tα = t0,05 atau derajat kesalahan (α) = 5 % 

(Gujarati, 2010). 

 


