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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Analisis Ketimpangan Perekonomian di Provinsi 

Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2012-2016” . 

Objek dalam penelitian ini adalah ketimpangan perekonomian di Jawa Timur. 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Jawa Timur meliputi 38 (tiga puluh delapan) 

provinsi di dalamnya. Peneliti bermaksud menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan perekonomian di Jawa Timur selama tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 

tipe data panel. Menurut (Gujarati, 2012) data panel merupakan gabungan data 

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. 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 38 daerah (n = 38), sehingga total data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 38 x 5 = 190 data.  
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Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Indonesia dan Provinsi Jawa Timur. Adapun data yang digunakan adalah Produk  

Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  jumlah  penduduk,  dan  tingkat  kemiskinan  

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan perekonomian 

di Jawa Timur yang dilihat dari gini rasio, sedangkan variabel independen yang 

digunakan yaitu Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  jumlah  penduduk,  

dan  tingkat  kemiskinan  Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016. Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel yang dianalisis 

dalam penelitian ini, maka definisi variabel yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (ADHK 2010) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah output 

(nilai tambah)   yag  dapat  yang  dapat  diciptakan  oleh  oleh  suatu  wilayah  

pada suatu  waktu  tertentu.  Untuk  menyusun  PDRB  dapat  digunakan  2 

pendekatan yaitu, berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran. Data yang 

disajikan  keduanya  adalah  nilai  tambah  yang  dirinci  menurut  lapangan 

usaha (sumber kegiatan ekonomi) dan menurut komponen penggunaannya 

(pengeluran).  PDRB  terbagi  menjadi  dua  yaitu  atas  dasar  harga  berlaku 

dan  atas  dasar  harga  konstan.  Disebut  atas  harga  berlaku,  karena  PDRB 
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diukur menggunakan haraga yang berlaku pada tahun berjalan, sedangkan 

atas  dasar  harga  konstan  dinilai  berdasarkan  pada  harga  berlaku  pada 30 

tahun  tertentu  yang  digunakan  sebagai  tahun  dasar,  dalam  penelitian  ini 

menggunakan tahun dasar 2010 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2018). 

2. Jumlah Penduduk 

Menurut Badan Pusat Statistik 2018 penduduk adalah semua orang 

yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan 

atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi 

bertujuan untuk menetap.Sumber utama yang digunakan dalam data 

kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh 

setahun sekali. Indonesia sudah melaksanakan enam kali sensus penduduk 

yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Jumlah penduduk yang 

dimaksud adalah keseluruhan penduduk yang tinggal di Jawa Timur yang 

tersebar di 38 kabupaten/kota selama 2012 hingga 2016. Jumlah penduduk 

dinyatakan dalam juta jiwa. 

3. Tingkat Kemiskinan 

Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  dimaksud  disini  

adalah pengukuran  perbandingan  dari  harapan  hidup,  melek  huruf,  

pendidikan dan  standar  hidup  untuk  semua  negara  di  seluruh  dunia.  IPM  

dapat digunakan  untuk  mengklasifikasikan  sebuah  negara  apakah  

tergolong negara  maju,  negara  berkembang  atau  negara  terbelakang.  IPM  

dibentuk oleh  3  (tiga  )  dimensi  dasar  yaitu:  umur  panjang  dan  hidup  

sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2018). 
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D. Metode Analisis Data Panel 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Data panel 

merupakan gabungan data 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 (Tarigan, 2012).  

Menurut Baltagi (dalam Gujarati, 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 lebih 

kecil antara variabel-variabel serta lebih efisien.  

2. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, dengan 

melihat hasil observasi dari 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.  

Berikut ini merupakan beberapa teknik yang ditawarkan untuk 

mengestimasi parameter model dengan data panel, yaitu:  

1. Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS) 
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2. Metode Fixed Effect ( Fixed Effect Model/FEM) 

Model regresi FEM adalah sebagai berikut: 

 

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

Model regresi REM adalah sebagai berikut: 

 

Dimana: 

KTE : ketimpangan ekonomi (gini rasio) untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t  

PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto 

JP   : Jumlah Penduduk 

IPM  : Indeks Pembangunan Manusia 

u   : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

i   : Menunjukkan kota/kabupaten 

t   : Menunjukkan deret waktu 2012-2016 

0,1,2,34  : Koefisien intersep dan slope 

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan 

beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM, atau REM 

yang paling tepat. Uji yang digunakan antara lain: 

1. Uji Chow 
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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 

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 (0,05), maka H0 diterima sehingga model mengikuti 

Common atau Pooled. Apabila nilai p-value< α (0,05), maka H0 ditolak 

sehingga model mengikuti Fixed Effect. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan uji statistik 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) 0,05 atau 5%. Jika p-value> α (0,05), maka H0 
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diterima sehingga model mengikuti Random Effect. Apabila nilai p-value< α 

(0,05), maka H0 ditolak sehingga model mengikuti Fixed Effect. 

3. Uji Langrage Multiplie (LM) 

Apabila dari uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa model 

PLS & REM yang terpilih, maka perlu dilakukan uji Langrage Multiple (LM) 

untuk mengetahui apakah model random effect atau common effect yang 

terpilih. 

Adapun hipotesis dari pengujian uji LM adalah sebagai berikut:  

H0 : model mengikuti Random Effect 

Ha : model mengikuti Common Effect 

Penentuan model yang baik mengikuti Probabilitas Breush-Pagan 

dengan melihat apakah probabilitasnya (p-value) lebih besar  atau lebih kecil 

dari alpha (α). Jika p-value> α (0,05), maka H0 diterima sehingga model 

mengikuti Random Effect. Apabila nilai p-value< α (0,05), maka H0 ditolak 

sehingga model mengikuti Common Effect.  

4. Uji Hipotesis 

a. 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 
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F-Statistik dengan ketentuan apakah lebih besar atau lebih kecil dari alpha 

α = 0,05 atau 5 %. 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 (0,05), H0 diterima maka model yang 

digunakan tidak eksis, sebaliknya jika probabilitas F-statistik < α (0,05), 

H0 ditolak dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai eksis.  

b. Koefisien Determinasi Adjusted R-Square (R
2
) 

  Koefisien determinasi (Goodness of Fit), yang di notasikan dengan 

R
2
 menunjukkan variasi variabel dependen dalam penelitian dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel independen. R square juga merupakan 

suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan 

baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, 

angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang 

tersetimasi dengan data sesungguhnya. (Nachrowi & Usman, 2006). 

c. 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 
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(α) = 0,1 atau α = 10%. Adapun hipotesis dari uji validitas pengaruh (uji 

t) adalah sebagai berikut:  

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 = 0,1, H0 diterima maka variabel independen ke-i tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Jika 

probabilitas < α = 0,1, H0 ditolak maka dapat disimpulkan variabel 

independen ke-I memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 


