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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek atau Subyek Penelitian   

1. Jenis Penelitian   

Dilihat dari masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan 

sebelumnya, metode yang digunakan penelitian adalah metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan angka–

angka sehingga dapat dihitung. Selain menggunakan metode kuantitatif 

penelitian ini menggunakan analisis data panel, dengan menggunakan 5 

variabel pengukuran, yaitu pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat 

pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

2. Lokasi Penelitian   

Ruang lingkup dalam penelitian ini seluruh kabupaten dan kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota:  

1. Kabupaten Kulonprogo  

2. Kabupaten Bantul  

3. Kabupaten Gunung Kidul   

4. Kabupaten Sleman  

5. Kota Yogyakarta  
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B. Jenis Data   

Jenis data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa data time series dan cross section dalam bentuk data tahunan selama 

periode 2010-2015. Data yang digunakan di peroleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Yogyakarta ataupun sumber-sumber lain seperti buku, jurnal terkait 

dengan penelitian.   

C. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan cara mengambil sampel 

dari seluruh kabupaten/kota di DIY, yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu 

kabupaten Kulonprogo, kabupaten Bantul, kabupaten Gunung Kidul, kabupaten 

Sleman dan kota Yogyakarta.  

D. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah   

1. Tinjauan Pustaka    

Dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data metode pustaka yang 

dapat di peroleh dari instansi-instansi terkait buku refrensi, karya ilmiah, jurnal 

atau artikel-artikel yang terkait, serta mengakses website dan situs-situs yang 

menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

2. Dokumentasi   
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Metode penelitian dengan pengumpulan data sekunder, membaca 

catatan, arsip-arsip dan laporan yang ada.  

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian   

Variabel yang diteliti dari empat variabel independen PAD (Pendapatan 

Asli Daerah), tenaga kerja, tingkat pengangguran dan inflasi variabel dependennya 

pertumbuhan ekonomi. Variabel dalam penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Variabel Dependen   

Variabel dependen merupakan variabel terikat atau variabel yang 

dipengaruhi oleh adanya variabel independen.  

a. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 

diproduksi dengan (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto perkapita 

(Boediono, 1985 dalam Adyatma, 2015). Satu-satunya ukuran yang 

paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto 

(PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada 

suatu negara atau nasional.  

2. Variabel Independen  

Variabel independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi 

timbulnya variabel dependen.  

a.   Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

b. Tenaga Kerja   

Tenaga kerja merupakan sumber daya penting dalam pembangunan 

ekonomi. Tenaga kerja yang telah bekerja dan memiliki pendapatan akan 

memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebab dengan pendapatan 

yang ada maka tenaga kerja tersebut akan melakukan konsumsi dengan 

melakukan pembelian atas barang dan jasa.    

c. Tingkat Pengangguran  

Menurut (Sukirno, 2008) seseorang yang sudah digolongkan dalam 

angkatan kerja, yang secara aktif sedang ingin mencari pekerjaan pada 

suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan dapat 

diartikan sebagai pengangguran. Berbeda dengan seseorang yang belum 

bekerja tetapi masih aktif mencari pekerjaan, sehingga tidak digolongkan 

sebagai pengangguran.  

d. Inflasi  

Inflasi merupakan masalah utama bagi negara berkembang, karena 

inflasi menyebabkan kenaikan tingkat harga. Pengertian inflasi akan 
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mengalami peningkatan harga umum karena kenaikannya yang terus 

terjadi. Naiknya harga yang terjadi karena satu barang atau dua tidak bisa 

dikatakan terjadinya inflasi. Melainkan inflasi mengalami kenaikan secara 

menyebar ataupun dapat menyebabkan kenaikan harga barang lainnya.  

F. Uji Kualitas Data  

Dalam pengujian kualitas dalam penelitian yaitu dengan menggunakan uji 

asumsi klasik. Uji klasik digunakan dalam regresi linear dengan menggunakan 

pendekatan Ordinary Least Square (OLS) yaitu: Uji Linieritas, Autokorelasi, 

Heteroskedastisitas, Multikolonearitas dan Normalitas. Namun tidak semua uji 

asumsi klasik harus digunakan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan 

Ordinary Least Square (OLS). Oleh karena itu, maka untuk menguji kualitas data 

dalam penelitian ini digunakan uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.   

1. Uji Multikoloneritas   

Tujuan dalam uji multikolonearitas mengevaluasi apakah dalam model regresi 

bisa ditemukan adanya hubungan antara variabel independen.   

2. Uji Normalitas   

Merupakan data yang telah digunakan apakah telah didistribusi secara standar. 

Dalam uji coba normalitas harus dilakukan akan memastikan alat statistik, 

sehingga kesimpulan yang dapat diambil bisa dipertanggung jawaban. Untuk 

mendektesi apakah residual berdistribusi secara normal atau tidak, ada 2 cara;  

a. Analisis Grafik   
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Normalitas residual merupakan tabel histrogram yang 

mencocokkan antara data penelitian dan distribusi standar. Prosedur yang 

bisa bertambah digunakan beserta normal probability yang mencocokkan 

distribusi kumulatif pada distribusi normal. Dan akan membuat satu lurus 

garis diagonal dan plotnya menggunakan data residual normal maka garis 

yang menggambarkan data untuk mengikuti garis diagonalnya.  

b. Analisis Statistik   

Bisa dilakukan dengan menggunakan nilai kurtosis dan Z-

skewness uji statistik bisa digunakan dalam menguji normalitas. Residual 

merupakan uji non parametik jika ditingkatkan maka signifikannya > 0,05  

3. Uji Heteroskedastisitas  

Merupakan data yang digunakan homoskedastisitas adalah sebuah 

model regresi terjadi apabila ketidaksamaan varian dari pengamatan 

kepengamatan lainnya. Jika terdapat varian yang berbeda adalah 

heteroskedastisitas.   

4. Uji Autokerelasi   

Dalam menguji asumsi klasik regresi berhubungan dengan autokorelasi 

keadaan apabila terdapat variabel error-term dalam periode tertentu bisa 

berkorelasi dengan variabel error-term di periode lain yang bermakna variabel 

error-term tidak random disebut autokorelasi.  

5. Uji Hipotesis   
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Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis (Ha) pada analisis, 

memiliki empat variabel independen dan satu variabel dependen. Model 

persamaan regresi mengevaluasi hipotesis beserta menggunakan perumusan 

yaitu:  

Y= a+b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Yakni:   

Y= Pertumbuhan Ekonomi 

 a= Konstanta  

X1= Pendapatan Asli Daerah  

X2= Tenaga Kerja  

X3= Tingkat Pengangguran  

X4= Inflasi   

b1 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah  

b2 = Koefisien Tenaga Kerja  

b3= Koefisien Tingkat Pengangguran  

b4= Koefisien Inflasi  

e= Error (Pengganggu) 

Dugaan berisi penelitian yang menggunakan t-test, f-test dan koefisien 

determinasi (R2).  

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data   

1. Metode Estimasi Model Regresi Panel   



44 
 

 Data panel menggunakan tiga pendekatan yaitu:  

a. Common Effect Model   

Model common effect yang paling sederhana didata panel, model 

ini hanya menggabungkan antara data time series dan data cross section 

dalam bentuk pool yang dalam estimasinya menggunakan kuadrat 

kecil/pooled least square (Agus Tri Basuki, 2015). Model common effect 

memiliki kelemahan yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan keadaan 

sebenarnya. Setiap obyek memiliki kondisi yang selalu berbeda, bahkan 

untuk kondisi obyek suatu waktu bisa berbeda dengan kondisi obyek 

tersebut di waktu yang lain.    

b. Fixed Effect Model   

Satu obyek memiliki konstan besarnya tetap dalam berbagai waktu. 

Demikian dengan koefisien regresi yang memiliki besaran dalam waktu ke 

waktu. Apabila menggunakan fixed effect model maka efek yang 

ditimbulkan berbeda untuk setiap individu. Timbulnya perbedaan efek 

tersebut dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepnya. Least 

Square Dummy Variable atau Covariance Model merupakan variabel 

dummy yang digunakan pada pendekatan model fixed effect.  

c. Random Effect Model  

Pendekatan terakhir yang digunakan pada analisis regresi data panel 

selanjutnya yaitu model random effect. Kegunaan dari pendekatan random 
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effect untuk mengatasi kelemahan pendekatan dari fixed effect model yang 

menggunakan variabel semu, sehingga hal tersebut membuat model 

mengalami ketidakpastian. Data panel akan diestimasi melalui metode ini 

dimana variabel gangguan diduga mempunyai hubungan baik antar waktu 

maupun obyek. Selain itu keuntungan yang dapat diperoleh melalui model 

ini yaitu untuk meghilangkan terjadinya heteroskedastisitas.    

2. Model Regresi Panel  

Penentuan pemilihan data panel menggunakan cara yaitu dengan 

melakukan perbandingan pendekatan antara Common Effect Model serta 

Fixed Effect Model. Apabila hasil pada Common Effect Model diterima, maka 

pendekatan Common Effect Model akan dianalisis. Namun, apabila 

pendekatan Fixed Effect Model diterima maka harus dilakukan perbandingan 

lagi melalui pendekatan Random Effect Model. Berikut merupakan pengujian 

yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat.  

a. Uji Chow  

Kegunaan dari uji chow yaitu untuk mengetahui dan menentukan 

antara Common Effect Model atau Fixed Effect Model yang paling tepat 

digunakan sebagai alat estimasi data panel.   

Dalam Uji Chow dibentuk hipotesis yakni:   

H0 : Common Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model   
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Bilamana probabilitas Chi-Square > 0.05 bahwa model yang dipilih 

yaitu Common Effect Model (CEM) dan bila probabilitas chi-Square yang 

telah diperoleh < 0,05 bahwa model yang digunakan yaitu Fixed Effect 

Model.    

 

b. Uji Hausman  

Uji hausman dilakukan ketika yang terpilih pada uji chow yaitu 

Fixed Effect Model, uji hausman dapat digunakan untuk membandingkan 

model pendekatan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. 

Dalam uji coba hausman dugaan yang digunakan yakni:   

H0 : Random Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model   

Bilamana probabilitas yang didapat dalam uji hausman > dari 0,05 

maka H0 diterima dan H1 ditolak, jadi model terbaik yang dapat digunakan 

pada penelitian ini yaitu Random Effect Model, model terbaik dalam 

penelitian Fixed Effect Model apabila probabilitas yang didapat < dari 0,05 

maka yang terjadi H0 ditolak dan H1 diterima.    

3. Uji Asumsi Klasik   

a. Uji Multikolonieritas   

Tujuan dari uji multikolinearitas untuk menguji apakah adanya 

korelasi variabel bebas dalam model regresi. Variabel independen model 

regresi memiliki hubungan tidak terdapat multikolonieritas sempurna dan 
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tidak disebut asumsi klasik. Untuk mengetahui hasil dari regresi 

multikolinieritas atau tidak sebagai berikut:  

a) Estimasi dalam model empiris yang menghasilkan nilai R2 sangat 

tinggi, jika berdasarkan uji t statistik tingkat signifikan dalam variabel 

sedikit.  

b) Nilai Tolorence dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika suatu 

penaksir bisa meningkat ketika terdapat multikolonieritas ada dalam 

suatu model empiris disebut VIF. Contohnya R2 hasil dari sebuah 

estimasi yang mendekati 1 (satu), jadi nilai VIF mempunyai nilai yang 

tak terhingga, jadi nilai dari kolonieritas meningkat dan varian 

penaksir juga akan meningkat dalam limit yang tak hingga.  

b. Uji Heteroskedastisitas   

Apabila situasi dimana tidak konstannya varian dimana yang terjadi 

adalah variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua 

observasi disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bisa 

mengakibatkan penaksir OLS tidak biasa dan terjadi konsisten tetapi tidak 

efisien juga. Dalam uji heteroskedastisitas terdapat deteksi melihat 

tingkatnya signifikan korelasi. Jika terjadi signifikan korelasi yang > dari 

0,05 maka model regresi bebas dari heteroskedastisitas, dan jika signifikan 

maka korelasi < dari 0,05 maka model regresi terkena heteroskedastisitas.  
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4. Uji Statistik Analisis   

Untuk menguji kebenaran dan kesalahan berasal perolehan dugaan nol 

melalui sampel dengan uji coba signifikasi yaitu:     

 

 

 

a. Uji F  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut:  

1) Perumusan Hipotesis   

1. H0 : b1 : b2 : b3 : b4  = 0, secara keseluruhan tidak terdapat pengaruh 

pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran serta 

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.   

2. H0 : b1 : b2 : b3 : b4 ≠ 0, secara keseluruhan terdapat pengaruh 

pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran serta 

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.    

2) Pengambilan Keputusan  

Untuk membandingkan nilai probabilitas dari pengaruh variabel 

independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Nilai 

signifikansi atau α (alpha) digunakan untuk penelitian ini yaitu α = 0,05. 

Apabila probabilitas > 0,05 maka yang terjadi variabel independen tidak 

memiliki pengaruh terhadap dependen, sehingaa H0 diterima. Dan jika 
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probabilitas < dari 0,05 artinya bahwa variabel independen secara 

bersamaan berpengaruh terhadap dependen maka H0 ditolak. 

 

 

 

  

 b. Uji T  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Untuk melakukan perbandingan dari uji 

dilakukan t hitung dengan t tabel dengan hipotesis yaitu:   

1) Jika t hitung kurang > dari t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

yang artinya dari salah satu variabel bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan   

2) Jika t hitung lebih < dari t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang 

artinya dari salah satu variabel bebas berpengaruh secara signifikan.   

c. Koefisien Determinasi (R-Square)  

Jika suatu ukuran bisa menunjukkan besaran sumbangan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen disebut nilai koefisien 

determinasi. Tujuan dari koefisien determinasi untuk mengetahui 

seberapa besar variasi dependen dapat dijelaskan dari variabel 

independen yaitu:  
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1. Apabila nilai koefisien determinasi 0 (nol), maka variabel independen 

sangat terbatas untuk menjelaskan variabel dependen.  

2. Apabila nilai koefisien 1 (satu), maka variabel independen bisa 

memberikan informasi yang dijelaskan untuk variabel–variabel 

dependen.  
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