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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Wilayah yang dijadikan penelitian adalah Provinsi Jawa Tengah, 

terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. 

Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, 

Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, 

Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara 

administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. 

Administrasi pemerintah kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 

kecamatan dan 8.490 desa / kelurahan. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap kemiskinan dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2012 sampai tahun 2016. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dengan tipe data panel. Data panel merupakan gabungan data runtut 

waktu (time series) dan data cross section. Data time series adalah data 

dari satu objek dengan beberapa periode waktu tertentu, sedangkan data 

cross section merupakan data yang diperoleh dari satu maupun lebih 

objek penelitian dalam satu periode yang sama (Damodar, 2012). 
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Penelitian ini menggunakan data time series selama 5 tahun (t = 5) 

yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sedangkan data cross 

section dalam penelitian ini adalah 35 daerah (n = 35), sehingga total 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 x 5 = 175 data. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Provinsi dan DPMPTSP Provinsi. Adapun data yang 

digunakan adalah Investasi, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan 

Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Devinisi operasional berguna untuk memberi batasan dan 

pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel 

independen, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel Dependen 

Kemiskinan, dinyatakan sebagai jumlah penduduk miskin baik di 

desa maupun kota yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah. Data yang digunakan adalah data kemiskinan yang 

dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah merupakan data 

tahunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Variabel ini 

dinyatakan dalam satuan ribu jiwa. 
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2. Variabel Independen 

a. Investasi, adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber 

dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Data yang 

digunakan adalah data Penanaman Modal Dalam Negri 

(PMDN) dari berbagai macam sektor yang terdata di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012-2016 

dalam satuan juta rupiah. 

b. Tenaga kerja, dinyatakan sebagai jumlah penduduk yang 

berumur 10 tahun keatas yang sudah siap bekerja baik laki-laki 

maupun perempuan. Data yang digunakan adalah data tenaga 

kerja yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah selama 

periode 2012-2016 dalam satuan jiwa. 

c. Pertumbuhan ekonomi, adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi meningkat yang digunakan untuk memakmurkan 

masyarakat (Todaro, 2003). Data yang digunakan adalah data 

PDRB harga berlaku yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa 

Tengah selama periode 2012-2016 dalam satuan juta rupiah. 
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D. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh investasi, 

tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah 

analisis regresi data panel. Adapun model ekonometrik yang digunakan 

sebagai berikut : 

                              

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Chairul (2013) yang 

merumuskan model antara kemiskinan, investasi, tenaga kerja dan 

PDRB sebagai berikut: 

 

                                     

 

Dimana : 

POV  : Kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah 

INV  : Investasi kabupaten/kota di Jawa Tengah 

TK  : Tenaga Kerja kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PDRB : PDRB atas harga berlaku kabupaten/kota di Jawa 

Tengah 

α   : Intersep 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi variabel bebas 
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i  : Data cross section kabupaten/kota di Jawa Tengah 

t : Data time series, tahun 2012-2016 

Uit : Komponen error di waktu t untuk unit cross section 

 

Estimasi model ekonometrik data panel di atas meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengestimasi model data panel PLS, FEM, REM 

2. Uji pemilihan model data panel dengan menggunakan 

uji chow dan uji hausman 

3. Uji kebaikan model pada model data panel terpilih 

4. Intepretasi R-Square 

5. Uji validitas pengaruh 

 

E. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan data deret waktu (time series) 

dengan cross section. Dengan kata lain, data panel adalah data yang 

diperoleh dari data cross section yang diobservasi berulang pada unit 

objek yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, akan 

diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama 

beberapa periode waktu (Juanda dan Junaidi, 2012). 
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Menurut Baltagi (Damodar, 2012) data panel memiliki beberapa 

kelebihan yaitu : 

1. Kombinasi observasi time series dan cross section membuat data 

panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan 

kolinieritas serta lebih efisien. 

2. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, 

dengan melihat hasil observasi dan cross section. 

3. Dampak yang secara sederhana tidak dapat dilihat pada data cross 

section murni maupun time series murni bisa dideteksi dengan data 

panel. 

4. Data panel dapat memudahkan untuk mempelajari model perilaku 

yang rumit dan juga membuat data menjadi berjumlah ribuan unit. 

Secara umum, formula dari model regresi panel adalah sebagai berikut : 

                 

Keterangan : 

i : 1, 2, ...., N 

t  : 1, 2, ...., T  

Y  : Variabel terikat 

α  : Koefisien intersep 

β  : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing 

X  : Variabel bebas 
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N  : Banyaknya observasi 

T  : Banyaknya waktu 

µ  : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati  

 

F. Metode Estimasi Data Panel 

Ada tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel yaitu : 

1. Metode Common-Costant (Pooled Ordinary Least Square atau 

PLS) 

Pendekatan PLS menggunakan metode OLS biasa. Model ini 

merupakan metode yang paling sederhana. Setiap daerah 

diasumsikan memiliki intersep dan slope yang sama (tidak ada 

perbedaan pada dimensi kerat waktu). Dengan kata lain, regresi data 

panel yang dihasilkan bisa berlaku untuk setiap daerah (Juanda dan 

Junaidi, 2012). 

Menurut (Wing, 2009) asumsi ini memiliki beberapa kelemahan 

yaitu ketidaksesuaian antara model dengan keadaan yang 

sesungguhnya. Adanya perbedaan setiap objek, bahkan satu objek 

pada suatu waktu sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut 

pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang 

dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun 

dengan koefisien regresor yang sama. Model regresi PLS ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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Keterangan : 

POV  : Kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah 

INV  : Investasi kabupaten/kota di Jawa Tengah 

TK  : Tenaga Kerja kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PDRB : PDRB atas harga berlaku kabupaten/kota di Jawa 

Tengah 

α   : Konstanta atau intersep 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi variabel bebas 

uit : Komponen error di waktu t untuk 

unit cross section 

i   : Subskrip wilayah (kabupaten / kota di 

Jawa Tengah) 

t  : Subskrip waktu (2012-2016) 

 

2. Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model / FEM) 

Metode FEM dapat menunjukkan perbedaan konstan antar 

objek. Fixed Effect atau efek tetap disini adalah bahwa satu objek 

memiliki konstan yang tetap besarnya untuk periode waktu tertentu. 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, maka 

digunakan variabel dummy (semu). Hal ini menyebabkan model ini 

sering juga disebut dengan Least Squares Dummy Variables 
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(LSDV). Adapun model regresi FEM dapat diformulasikan sebagai 

berikut : 

 

POV = 

β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it  + β4d1i + β5d2i + β6d3i + β7d4i + 

β8d5i + β9d6i + β10d7i + β11d8i + β12d9i + β13d10i + β14d11i + β15d12i 

+ β16d13i + β17d14i + β18d15i + β19d16i + β20d17i + β21d18i + β22d19i 

+ β23d20i + β24d21i + β25d22i + β26d23i + β27d24i + β28d25i + β29d26i 

+ β30d27i + β31d28i + β32d29i + β33d30i + β34d31i + β35d32i + vit 

 

Keterangan : 

POV = Kemiskinan ke-i dan waktu ke-t 

X1  = Investasi untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

X2 = Jumlah Tenaga Kerja untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t 

X3 = Pertumbuhan ekonomi untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t 

β0i   = Intersep 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi variabel bebas 

d  = Variabel semu 

i  = Menunjukkan Kota/Kabupaten 

t  = Menunjukkan deret waktu 2012-2016 

u  = Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 
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Menurut Gujarati dan Heij (dalam Ariefianto, 2012) 

model efek tetap memiliki beberapa kelemahan yaitu : 

a. Kekurangan derajat kebebasan sebagai akibat jumlah 

sampel yang terbatas 

b. Banyaknya variabel dummy sehingga menyebabkan 

multikolinieritas 

c. Memiliki keterbatasan kemampuan estimasi, terutama jika 

terdapat variabel yang bersifat tidak berubah berdasarkan 

waktu 

d. Adanya kemungkinan korelasi diantara komponen residual 

spesifik 

 

3. Metode Random Effect (Random Effect Model / REM) 

Untuk mengatasi kelemahan metode fixed effect maka 

digunakan metode efek random. Metode efek random tanpa 

menggunakan variabel dummy, namun menggunakan variabel 

residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar 

objek. Adapun model efek random dapat di rumuskan sebagai 

berikut (Wing, 2009) : 

POVit = β0 + β1INVit + β2TKit + β3PDRBit + ωit 

Keterangan : 

POV  : Kemiskinan ke-i dan waktu ke-t 

INV  : Investasi untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 
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TK : Jumlah Tenaga Kerja untuk wilayah ke-i 

dan waktu ke-t 

PDRB : PDRB harga berlaku untuk wilayah ke-i 

dan waktu ke-t 

β0   : Perubah nilai rata-rata 

β1, β2, β3  : Koefisien regresi variabel bebas 

i   : Menunjukkan Kota/Kabupaten 

t   : Menunjukkan deret waktu 2012-2016 

w =         : Gabungan 2 komponen, yaitu     (cross 

section) v dan        (gabungan error time 

series dan cross section) 

 

G. Uji Pemilihan Model 

Metode yang ditawarkan dalam regresi data panel dapat dipilih 

dengan beberapa uji yang tepat untuk digunakan, terdapat beberapa 

pengujian yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Uji Chow (Like lihood Ratio Test) 

 Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling 

baik antara Common atau Pooled dan Fixed Effect yang akan 

digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji Chow memiliki 

hipotesis dalam pengujiannya yaitu : 

H0 : model mengikuti Common atau Pooled 

Ha : model mengikuti Fixed Effect 
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Penentuan model yang baik mengikuti Chi-Square atau F-test 

dengan melihat apakah probabilitasnya (p-value) lebih besar 

atau lebih kecil dari alpha (α). Jika p-value > α (0,01), maka H0 

diterima sehingga model mengikuti Common Pooled. Apabila 

nilai p-value < α (0,01), maka H0 ditolak sehingga model 

mengikuti Fixed Effect. 

b. Uji Hausman 

 Uji Hausman merupakan uji statistic yang digunakan untuk 

memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang 

paling tepat digunakan. Adapun hipotesis dari pengujian Uji 

Hausman adalah sebagai berikut : 

H0 : model mengikuti Random Effect 

Ha : model mengikuti Fixed Effect 

 Penentuan model yang baik mengikuti Chi-Square statistik 

atau Cross Section Random dengan melihat apakah 

probabilitasnya (p-value) lebih besar atau lebih kecil dari alpha 

(α) 0,01 atau 1%. Jika p-value > α (0,01), maka H0 diterima 

sehingga model mengikuti Random Effect. Apabila nilai p-

value < α (0,01), maka H0 ditolak sehingga model mengikuti 

Fixed Effect. Setelah model yang baik telah terpilih diantara 

Common atau Pooled, Fixed Effect, dan Random Effect dalam 

data panel, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian 

hipotesis. 
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c. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Tahap Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah sebagai berikut : 

1. Formula Hipotesis 

H0 : PLS 

Ha : REM 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) 

3. Kriteria pengujian 

H0 diterima bila hasil statistik LM ≤ chi-square 

H0 ditolak bila hasil statistik LM > chi-square 

4. Menghitung statistik LM dan probabilitasnya 

5. Kesimpulan 

 

H. Uji Kebaikan Model 

 Uji kebaikan model dalam penelitian ini adalah uji eksistensi 

model dan intepretasi koefisien determinasi (R
2
) 

1. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

 Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari 

setiap variabel independen apakah memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. Uji validitas pengaruh dilihat dengan 

probabilitas masing-masing variabel independen apakah lebih 

besar atau lebih kecil dari alpha (α) = 0,01 atau α = 5%. Adapun 

hipotesis dari uji validitas pengaruh (uji t) adalah sebagai 

berikut : 
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H0 : variabel independen ke-i tidak memiliki pengaruh 

signifikan 

Ha : variabel independen ke-i memiliki pengaruh signifikan 

 Kriteria pengujian  uji validitas pengaruh adalah jika 

probabilitas > α = 0,01, H0 diterima maka variabel independen 

ke-i tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependennya. Jika probabilitas < α = 0,01, H0 ditolak maka 

dapat disimpulkan variabel independen ke-i memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Uji Statistik F 

 Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara 

simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. Kesimpulan yang diambil dalam uji statistik 

F adalah dengan melihat prob F-Statistik dengan ketentuan 

apakah lebih besar atau lebih kecil dari alpha α = 0,01 atau 1%. 

Hipotesis dalam uji statistik F adalah sebagai berikut : 

H0 : model yang dipakai tidak eksis 

Ha : model yang dipakai eksis 

 Kriteria yang digunakan dalam pengujian uji statistik F 

adalah apabila probabilitas F-statistik > α (0,01), H0 diterima 

maka model yang digunakan tidak eksis, sebaliknya jika 



56 
 

probabilitas F-statistik < α (0,01), H0 ditolak dapat disimpulkan 

bahwa model yang dipakai eksis. 

3. Koefisien Determinasi atau Adjusted R-Square (R
2
) 

 R-Square (R
2
) dapat menunjukkan daya ramal dari model 

statistik terpilih. Sedangkan Adjusted R-Square digunakan untuk 

membandingkan daya ramal dari berbagai model yang 

mempunyai variabel dependen sama, tetapi dengan variabel 

independen yang berbeda. Adjusted R-Square merupakan R
2
 

yang dapat dihitung dengan mengoreksi kecenderungan selalu 

naiknya nilai R
2
 akibat ditambahkannya variabel independen 

baru ke dalam model. 

 


