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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitiaan ini mengunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang 

disusun secara sistematis antara bagian-bagian, fenomena, dan hubungan yang 

terdapat dalam objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan 

menggunakan model matematis dengan teori, penelitian terdahulu serta adanya 

hipotesis yang berkaitan dengan suatu kejadian. Dimana data yang digunakan 

merupakan angka dan analisisnya menggunakan statistik. Dalam penelitian ini 

akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

 

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas-dinas terkait dengan variabel yang peneliti 

lakukan. Dengan periode data dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Objek yang 

digunakan dalam penelitian merupakan seluruh kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. 

 

3.3 Variabel 

Variabel penelitian merupakan apa yang menjadi fokus dalam penelitian. 

Variabel dalam penelitian sering digambarkan dengan X dan Y atau biasanya 
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dibedakan menjadi dua, yaitu variabel tak bebas (variabel dependen) dan variabel 

bebas (variabel independen) yang kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan di 

dalam penelitian ini. 

3.3.1 Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Merupakan variabel yang besarannya tidak bergantung oleh variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini: 

1 Pertumbuhan Ekonomi (G) 

2 Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari IPM (GX1) 

3 Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari Produktivitas Pertanian 

(GX2) 

4 Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari Rasio Kondisi Jalan 

(GX3) 

3.3.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Merupakan variabel yang besarannya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan Ketimpangan pendapatan (gini rasio) sebagai 

variabel dependennya. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Dalam definisi operasional ini digunakan dan dipakai dalam pembahasan 

penelitian ini serta pengertian-pengertian lain yang masih berhubungan dengan 

pokok bahasan penulisan skripsi ini, anatara lain :  

1 Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio) 

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi 

pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan 

ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan 

juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal. 

2 Pertumbuhan ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

3 IPM 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. 

Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan 

manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia 

yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) 

penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat 

yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan 

berketerampilan yang diukur rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap 

sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang 

diukur dengan pengeluaran konsumsi. 

4 Produktivitas Pertanian 

Rata produktivitas pertanian merupakan varabel yang digunakan untuk 

menggambarkan indikator kesuburan lahan. Rata produktvitas pertanian 

merupakan seberapa luas lahan dibandingkan dengan besarnya produksi 

yang dihasilkan dengan satuan kw/ha.  

5 Infrastruktur Rasio Kondisi Jalan 

Tingkat infrastruktur yang baik akan memperlancar proses pembangunan 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan. Pembangunan insfrastruktur 

seperti jalan, air, listrik, transportasi akan mempermudah dalam dalam 

perdagangan antar daerah.  
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3.5 Metode Analisis 

Dalam Bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh 

pengaruh dari variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan yang 

terjadi. Model analisis yang digunakan adalah metode Logistic Regression atau 

analisis model logit.  

3.5.1 Metode Logit (Binary Logistic Regression) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan medel regresi logistik. 

Pemilihan penggunaan model tersebut dengan alasan karena model variabel 

dependen dalam model adalah variabel kategori (dikotomi variable), dimana nilai 

variabel Y= 1 menyatakan adanya suatu karakteristik dan Y= 0 menyatakan tidak 

adanya suatu karakteristik (Ghozali, 2009). Selain itu alasan penggunaan model 

regresi logistik karena model ini tidak sensisitif terhadap jumlah sampel yang 

frekuensinya tidak sama, selain itu model ini memiliki tingkat klasifikasi yang lebih 

baik dibandingkan model lain.  

 Menurut Hair, et all (2006) ada beberapa alasan mengapa regresi logistik 

merupakan sebuah alternatif yang atraktif untuk analisis diskriminan di mana 

variabel dependen hanya mempunyai dua kategori : 

1. Regresi logistik dipengaruhi lebih sedikit dibandingkan analisis diskriminan 

oleh ketidaksamaan variance/covariance dalam kelompok, sebuah asumsi 

dasar dari analisis diskriminan. 

2. Regresi logistik dapat menghandel variabel independent categorical 

secara mudah dimana pada analisis diskriminan penggunaan variabel 

dummy menimbulkan masalah dengan kesamaan variance/covariance. 

3. Regresi logistik menghasilkan persamaan regresi berganda berkenaan 

interpretasi dan pengukuran diagnosis case wise yang tersedia untuk 

residual yang diuji. 
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 Model Regresi dalam penelitian ini ada 2 dimana pertama model 

pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio. Sedangkan yang kedua model 

pertumbuhan ekonomi. Sehinga model data panel dihasilkan dari subtitusi 

pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio. 

Y = α0 + α1G + E.................. 1 

α1 = 𝛽𝟎 +  𝛽𝟏𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽𝟐𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽𝟑𝑋3𝑖𝑡 + 𝑒.................. 2 

Y =α0 + (𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡). 𝐺 + µ.................. 3 

Y=α0 + 𝛽𝟎(G) + 𝛽𝟏(𝑋1𝑖𝑡G) + 𝛽𝟐(𝑋2𝑖𝑡G) + 𝛽𝟑(𝑋3𝑖𝑡G) + µ.................. 4 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (Gini Rasio) 
Y = 1 ketimpangan pendapatan diatas jatim) 
Y = 0 (ketimpangan pendapatan dibawah jatim)  

α1  = sensitivitas pertumbuhan ekonomi 
α0 dan β0 = konstanta 
G   = Pertumbuhan Ekonomi  
X1 = IPM  
X2  = Produktivitas_Pertanian  
X3  = Kondisi jalan  
µ  = eror yang terakumulasi 
It =wilayah&waktu
 

3.6 Uji Statistik 

Uji statistik dilakukan untuk melihat dan membuktikan apakah ada tidaknya 

korelasi antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Dari hasil ini akan 

diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel dan hubungan dari variabel-

variabel bebas baik secara terpisah maupun bersama-sama terhadap variabel 

terikat, dilakukan dengan cara : 

3.6.1 Uji Statistik Parsial (Uji T) 

 Pengujian atau uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh setiap 

masing-masing variabel mempengaruhi variabel terikatnya. Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif yang akan diuji adalah sebagai berikut : 
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H0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

H1 : Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian dengan uji T dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

1 Membandingkan antara t hitung dengan t tabel (metode two tail): 

a) Bila t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel: variabel independen secara 

individu berpengaruh terhadap variabel dependen atau menolak H0 

b) Bila t tabel <t hitung < t tabel: variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau menerima H0 

2 Dengan melihat nilai probabilitas 

a) Bila nilai probabilitas > 0,05 (α) maka variabel  independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau menerima H0 

b) Bila nilai probabilitas < 0,05 (α) maka variabel  independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau menolak H0 

        Dalam model regresi logistik uji statistik parsial tetap dilakukan namun 

berbeda dengan model regresi linier. Dalam model regresi logistik menggunakan 

nilai Z statistik untuk melihat pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. 

3.6.2 Koefisien Determinasi  

 Menurut Ghozali (2009) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai dari 

koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai R2 dapat dilihat dari output stata yang 

digunakan, jika mendekti 0 maka kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan jika mendekati 1 

maka hampir seluruh variasi dari variabel dependen mampu dijelaskan oleh 

variabel independen. 
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 Menurut (Alderich and Nelson, 1984 dalam Muliaman, Santoso & Ruliana, 

2013) tradisional R2 sesuai untuk model denganvariabel dependen yang tebatas 

karena nilai dependen variabel adalah 0 dan 1. Kriteria sukses dari tradisional 

estimasi R2 adalah tingkat dimana error of variance diminimalkan dan pada saat 

model logit menggunakan kriteria maximum likelihood. Oleh karenanya dalam 

penelitian ini akan digunakan pseudo R2. 

3.6.3 Overall Model Fit 

Menurut Ghozali (2009) beberapa tes statistik diberikan untuk menilai hal 

ini. Hipotesis untuk menilai mode fit adalah :  

H0 : Model yang digunakan fit dengan data atau model telah sesuai 

H1 : Model yang digunakan tidak fit dengan data 

 Dari hipotesis ini H0 harus diterima agar model fit dengan data. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melihat tingkat signifikasi di atas tingkat alfa yang digunakan 

sebesar 5%. 

3.6.4 Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit test 

Menurut Ghozali (2009) uji ini dilakukan untuk melihat data empiris cocok 

atau sesuai dengan model dan model telah mampu menjelaskan data (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dikatakan cocok atau fit). 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit sama dengan atau kurang dari 

alfa sebesar 5%, maka terdapat perbedaan signifikan antara model dan nilai 

observasinya, sehingga model tidak baik karena model tidak bisa memprediksi 

nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit lebih besar 

dari 5% maka model dikatakan cocok karena dapat memprediksi nilai 

observasinya. Sehingga hipotesisi yang digunakan sebagai berikut :  

H0 : model telah mampu menjelaskan data atau sesuai 

H1 : model tidak cukup mampu menjelaskan data 

 


