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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesenjangan gender dan melihat 

pengaruh dari kesenjangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini. Sedangkan variabel independennya yaitu 

ketimpangan gender pada perempuan dan ketimpangan gender pada laki-laki. 

3.2 Metode Penelitian  

 Sebelum melakukan penelitian harus terlebih dahulu menetapkan metode 

yang akan digunakan, karena dengan metode penelitian dapat memberikan 

gambaran kepada peneliti tentang langkah-langkah yang harus peneliti lakukan, 

sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan,. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan data IPM laki-

laki, IPM perempuan serta IPG untuk mengetahui adakah pengaruhnya bagi 

pertumbuhan ekonomi 4 Provinsi di Pulau Jawa.  

3.2.1 Operasionalisasi Variabel  

 Operasional variabel adalah kegiatan menguraikan variabel menjadi 

sejumlah variabel operasional (indikator) yang langsung menunjukan pada hal-hal 

yang diamati atau diukur, sesuai dengan judul yang dipilih yaitu: “ANALISIS 

KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 4 
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PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2017”. Maka dalam hal ini 

penggunakan dua variabel yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini variabel independennya Pengukuran Ketimpangan Gender 

dari laki-laki dan perempuan.  

2. Variabel Dependen (Dependent Variable) 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). 

Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu Pengaruh Ketimpangan 

Gender dari laki-laki dan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi 4 

Provinsi di Pulau Jawa. 

Tabel 3.1 

Operational Variabel 

Variabel Definisi Operational Satuan Simbol 

Pertumbuhan Ekonomi Persentase 

pertumbuhan ekonomi 

dilihat dari PDRB atas 

harga konstan 

Persen Y 

Ketimpangan Laki-laki Selisih dari IPM laki-

laki dikurangi IPG 

Persen X1 
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Ketimpamgan Perempuan Selisih dari IPM 

perempuan dikurangi 

IPG 

Persen X2 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu 

mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasikan 

hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa 

yang belumada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian.  

3.2.2.1 Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

data sekunder yang digunakan adalah panel, yaitu gabungan antara data 

runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Dalam penelitian 

ini data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  

3.2.2.2 Populasi Sasaran  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditaik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 
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dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu sendiri (Sugiyono, 2009). 

3.2.2.3 Prosedur Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

1. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca literature-literatur 

bidang ekonomi dan pmbanguan yang digunakan sebagai 

landasan kerangka berpikir dan teori yang sesuai dengan topik  

penelitian. 

2. Penelitian dokumenter yang dengan menelaah dan menganalisis 

laporan-laporan mengenai ekonomi dan pembangunan yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statitik dan Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

3.3 Model Penelitian  

3.3.1 Pengukuran Ketimpangan Gender  

Statistik deskriptif digunakan dalam menganalisis tujuan pertama 

penelitian ini yaitu mengukur ketimpangan gender di 4 Provinsi Pulau 

Jawa. Pengukuran ketimpangan gender dilakukan melalui pengujian 

variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu akan 

diperbandingkan secara deskriptif. IPG digunakan untuk melihat 

kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. 

Jika nilai IPG sama dengan nilai IPM, maka tidak terjadi ketimpangan 
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gender. Tetapi bila nilai IPG lebih rendah dari nilai IPM maka terjadi 

kesenjangan gender. Hasil pengurangan IPM dengan IPG 

menunjukkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki 

dan perempuan. 

3.3.2 Spesifikasi Model 

Penelitian mengenai pengaruh-pengaruh variabel ketimpangan 

gender pada laki-laki dan ketimpangan gender pada perempuan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) menggunakan data time series selama tujuh 

tahun dari 2011-2017 dan data cross section sebanyak 4 Provinsi di Pulau 

Jawa. Sehingga persamaanya: 

   Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + εit 

 Dimana: 

 Y         = pertumbuhan ekonomi 

 X1        = ketimpangan pada laki-laki 

 X2       = ketimpangan pada perempuan 

 i           = cross section 

 t           = time series 

 β0        = konstanta 

 β1 - β2 = koefisien 

 ε         = error term 
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3.3.3 Estimasi Model Panel  

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan data panel. Tiga macam pendekatan yaitu: 

3.3.3.1 Pendekatan Common Effect  

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel 

adalah dengan hanya mengkombinasikan data time series dan cross 

section. Dengan hanya menggambungkan data tersebut tanpa melihat 

perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode 

OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan 

estimasi Common Effect. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan 

dimensi individu maupun waktu (Greene, 2000). Dengan demikian pada 

teknik common effect ini maka model persamaan regresinya sebagai 

berikut : 

   Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + εit 

dimana: 

Y        = pertumbuhan ekonomi 

X1      = ketimpangan pada laki-laki 

X2      = ketimpangan pada perempuan 

i          = cross section 

t          = time series  

β0       =  konstanta  

β1–β3 = koefisien  

ε          = Error term 
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3.3.3.2  Pendekatan Fixed Effect Model 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam 

persamaan dikenal dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model 

Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep (Greene, 2000). 

Persamaannya sebagai berikut : 

 Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3D1i + β4D2i + … + εit 

Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep, namun 

intersepnya sama antar waktu. Model estimasi ini seringkali disebut 

dengan teknik Least Squares Dummy Variables (LSDV). 

 3.3.3.3 Pendekatan Random Effect Model  

 Dalam menjelaskan random effect, parameter-parameter yang 

berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error 

(Greene, 2000). Persamaan random effect model sebagai berikut : 

  Yit = β0i + β1X1it + β2X2it + β3X3it + εit 

Dalam hal ini β0i tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random 

sehingga bentuk persamaannya sebagai berikut : 

   Β0i = β0 + µi  dimana I = 1….N 

Β0 adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata 

intersep populasi dan µi  adalah variabel gangguan yang bersifat random 
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yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku secara individu. Sehingga 

persamaan diatas dapat dituliskan kembali menjadi : 

Yit   =  β0 + β1X1it  +  β2X2it  +  β3X3it   +  µi  + εit 

Yit   =  β0 + β1X1it  +  β2X2it  +  β3X3it   +  νit 

dimana: νit = µi  + εit 

3.3.3.4 Langkah Penentuan Model Data Panel 

a.   Uji Chow 

Uji Chow test digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data 

panel dengan fixed effect lebih baik daripada model regresi data panel 

common effect dengan melihat residual sum squares (Greene, 2000). 

RRSS : Restricted Sum of Square Residual 

Merupakan nilai Sum of Square Residual dari PLS/common effect  

URSS : Unrestricted Sum of Square Residual 

 Merupakan nilai Sum of Square Residual LSDV/fixed effect 

 N = Jumlah individu data 

 T = Panjang waktu data 

 K = Jumlah variabel independen 

Nilai chow test yang didapat kemudian dibandingkan dengan F-tabel pada 

numerator sebesar N-1 dan denumerator NT-N-K. Nilai F-tabel 
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menggunakan α sebesar 1% dan 5%. Perbandingan tersebut dilakukan 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho = menerima model common effect, jika nilai Chow < F-tabel 

Hi = menerima model fixed effect, jika nilai Chow > F-tabel 

b.  Uji Hausman  

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan apakah fixed effect model 

atau random effect model yang lebih sesuai. Ho dari uji Hausman yaitu 

random effect dan sedangkan Hi yaitu fixed effect. Statistik uji Hausman 

mengikuti distribusi Chi Square dengan degree of freedom sebanyak 

jumlah variabel bebas dari model. Jika nilai statistik Hausman lebih besar 

daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect 

dan sebaliknya (Greene, 2000). 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji LM digunakan untuk membandingkan apakah random effect model 

lebih baik daripada metode common effect (Greene, 2000). Hipotesis dari 

Uji LM adalah : 

Ho : Common effect 

Ha : Random effect 

Pengujian dilakukan menggunakan Eviews 8, nilai LM hasil estimasi 

Eviews kemudian dibandingkan dengan nilai chi-squares pada degree of 
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freedom sebanyak jumlah variabel independen dengan α = 1% dan α = 5% 

(Greene, 2000). Kerangka hipotesis sebagai berikut : 

Ho : menggunakan model common, jika nilai LM < nilai chi squares 

Ha : menggunakan model random effect, jika nilai LM > nilai chi quares 

3.4 Uji Statistik  

3.4.1 Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel (Gujarati, 2003). Hipotesis 

uji t sebagai berikut: 

1. H0 : β1 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

ketimpangan  gender laki-laki  terhadap variabel pertumbuhan ekonomi 

Ha : β1 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

ketimpangan gender laki-laki  terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. 

2.  H0: β2 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

ketimpangan gender  perempuan  terhadap variabel pertumbuhan ekonomi 

Ha : β2 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

ketimpangan gender laki-laki terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. 

Dengan tingkat signifikan 5%, jika nilai t hitung < t tabel maka H0 

diterima dan nilai t hitung > t tabel H0 ditolak.  
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-  Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka Ho ditolak atau menerima Ha 

artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  

- Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H0 diterima atau menolak Ha 

artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.4.2 Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Gujarati, 2003). Perumusan hipotesisnya adalah: 

- H0 : β1, β2, β3, β4 = 0 

Artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

- Ha : β1, β2, β3, β4 ≠ 0 

Artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan tingkat signifikan 5%, jika nilai F hitung < F tabel maka H0 diterima 

dan nilai F hitung > F tabel H0 ditolak. 

-  Jika nilai F-hitung > nilai F-tabel maka H0 ditolak atau menerima Ha 

artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  

-  Jika nilai F-hitung < nilai F-tabel maka H0 diterima atau menolak Ha 

artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 
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3.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determiniasi menunjukkan variasi dari variabel dependen mampu 

dijelaskan oleh variasi dari variabel independennya. Nilai R2 mempunyai 

rentang nilai 0 sampai dengan 1, dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin 

baik. Adapun penghitungan nilai R2 adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003): 

 

    R
2 

= 1 - 
   

   
 =  

   

   
 

   dimana: 

TSS = Total Sum of Squares 

ESS = Error Sum of Squares 

RSS = Regression Sum of Squares 

 


