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Abstrak—Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur 
pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu A Long and Healthy Life (umur 
panjang dan hidup sehat), Knowledge (pengetahuan) dan A Decent Standard of Living 
(standard hidup layak). Pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 
tahun 2016 terus meningkat hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya nilai IPM 
Provinsi Kaltim. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Kaltim telah mencapai 74,59 
meningkat sebesar 0,42 poin dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 74,17. Penelitian 
ini bertujuan untuk menentukan model Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 
Kalimantan Timur menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect 
Model (REM). Data yang digunakan adalah data IPM di Provinsi Kaltim menurut 
kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai 2016. Variabel dependen yang digunakan yaitu 
IPM sedangkan variabel independennya adalah Angka Harapan Hidup Saat 
Lahir/AHH, Angka Harapan Lama Sekolah/HLS, dan Pengeluaran per Kapita 
Disesuaikan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa model regresi data panel yang 
sesuai untuk data IPM Provinsi Kaltim menurut kabupaten/kota adalah model REM di 
mana kenaikan  satu tahun AHH, satu tahun HLS dan  seribu rupiah/orang/tahun dari 
Pengeluaran per Kapita akan meningkatkan IPM berturut-turut sebesar 1,126; 1,349 
dan 1 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.  

Kata kunci: Data panel, IPM, regresi, REM 

I. PENDAHULUAN 

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dalam pembangunan manusia, manusia 

dianggap sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan sebagai alat pembangunan. Sedangkan tujuan 

utama pembangunan antara lain adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk dapat 

menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif [1]. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan penjelasan tentang bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. 

Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar 

hidup layak. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 selanjutnya dipublikasikan secara berkala 

dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) [2]. 

Hingga tahun 2014, IPM telah mengalami perubahan metodologi perhitungan sebanyak 6 (enam) kali. 

Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2014 yaitu dengan mengganti tahun dasar PNB per Kapita dari 

2005 menjadi 2011 serta merubah metode agregasi indeks pendidikan di mana sebelumnya menggunakan 

rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik. Variabel dalam IPM Metode Baru meliputi Rata-

rata Lama Sekolah (RLS/Mean Years of Schooling), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS/Expected Years 

of Schooling), Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH/Life Expectancy) dan Pengeluaran per Kapita 

Disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power 

Parity/PPP) [1]. 

Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2016 terus mengalami 

kemajuan, hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya nilai IPM Provinsi Kaltim. Pada tahun 2016, 

IPM Provinsi Kaltim sebesar 74,59 meningkat sebesar 0,42 poin dibanding tahun 2015 yang sebesar 

74,17. Selain itu, pada tahun 2016 komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan dibanding 

tahun 2015 di mana HLS adalah 13,35 tahun meningkat sebesar 0,17 tahun, RLS penduduk Kaltim yang 

berusia 25 tahun ke atas adalah 9,24 tahun meningkat sebesar 0,09 tahun, AHH Provinsi Kaltim sebesar 

73,68 tahun meningkat 0,03 tahun dibanding tahun201, dan pengeluaran per kapita disesuaikan (harga 
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konstan 2012) masyarakat telah mencapai 11,36 juta rupiah pada tahun 2016 meningkat sebasar 126 ribu 

rupiah dibanding tahun 2015[3]. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan 

Timur menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model. Data yang digunakan 

adalah data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2010 sampai 2016. Variabel 

yang digunakan pada penelitian ini dibatasi pada variabel IPM sebagai variabel dependen, dan variabel 

AHH, HLS dan pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai variabel independen. ,  

Data panel merupakan gabungan data cross-section dan data time series. Pada data panel, unit cross-

section yang sama disurvei pada beberapa periode waktu sehingga data panel memiliki dimensi ruang dan 

waktu. Data panel disebut seimbang (balanced panel data) jika masing-masing unit cross-section 

memiliki jumlah pengamatan time series yang sama, sebaliknya jika jumlah pengamatan time series 

berbeda pada masing-masing unit maka disebut data panel tidak seimbang (unbalanced panel data) [4]. 

Model regresi data panel adalah model regresi yang yang menggunakan data panel. Dalam mengestimasi 

model regresi data panel, terdapat 3 pendekatan yaitu common effect model (CEM), fixed effect model 

(FEM) dan random effect model (REM) [5]. 

Sebelumnya telah banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel, 

begitu pula penelitian tentang IPM. Referensi [6] meneliti tentang peran sektor industri rokok terhadap 

perekonomian nasional yang dianalisis menggunakan tabel I-O Indonesia 2008 serta variabel-variabel 

yang mempengaruhi konsumsi rokok di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan 

regresi data panel, diperoleh hasil bahwa meskipun kontribusi industri rokok dalam penciptaan 

pendapatan maupun output nasional cukup besar namun jika dilihat keterkaitannya dengan sektor-sektor 

lain, industri rokok adalah sektor yang tidak berpotensi dalam membangkitkan atau menggerakkan sektor 

lainnya dalam perekonomian nasional. Berdasarkan hasil regresi data panel random effects diketahui 

bahwa variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi konsumsi rokok kretek di Indonesia selama 

periode 2007-2012 adalah harga rokok kretek, pendapatan per kapita, jumlah penduduk 10 tahun ke atas 

dan sistem tarif cukai rokok. Referensi [7] membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

IPM di Indonesia periode 2008-2012 menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap IPM. Namun, APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. 

Penelitian tentang IPM juga telah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian lain pada referensi [8] 

mengkaji efek dependensi spasial dengan mengunakan pendekatan area untuk mengidentifikasi seberapa 

besar pengaruh komponen-komponen penyusun IPM dapat mempengaruhi tingkat IPM di Jawa Tengah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran IPM di Provinsi Jawa Tengah terdapat pola 

pengelompokan wilayah. 

Penelitian tentang IPM Kaltim dapat dilihat pada referensi [9], Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan dalam memperkuat pengaruh 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan 

Timur, menggunakan metode analisis regresi berganda dengan variabel moderator. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan 

variabel moderator. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang berpengaruh positif dan 

signifikan dalam memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi. 

Kemudian variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan bukan merupakan variabel 

moderator dalam memperkuat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan manusia. Sedangkan 

variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

II. METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 
Statistika (BPS) Provinsi Kaltim pada https://kaltim.bps.go.id/. Selain itu dilakukan kunjungan ke kantor 
BPS Provinsi Kaltim untuk melakukan konfirmasi data yang digunakan dan memperoleh informasi tentang 
IPM dan variabel yang mempengaruhinya. Sedangkan variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri 
atas variabel dependen (Y) yaitu IPM dan variabel independennya adalah Angka Harapan Hidup Saat 
Lahir/AHH (X1) dengan satuan tahun, Angka Harapan Lama Sekolah/HLS (X2) dalam tahun, dan 
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (X3) dalam rupiah. Model regresi data panel memiliki dua indeks, 
yaitu indeks untuk unit cross-section (i) dan unit time series (t). Pada penelitian ini, indeks i menyatakan 
kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur pada Tabel 1 sedangkan indeks t menyatakan tahun 

https://kaltim.bps.go.id/
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pengamatan, yaitu tahun 2010 sampai tahun 2016 sehingga jumlah observasi pada penelitian ini adalah 70 
pengamatan. 

TABEL 1. KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

i Kabupaten/Kota i Kabupaten/Kota 

1 Paser 6 Penajam Paser Utara (PPU) 

2 Kutai Barat 7 Mahakam Ulu 

3 Kutai Kartanegara 8 Balikpapan 

4 Kutai Timur 9 Samarinda 

5 Berau 10 Bontang 

 

A. Analisis Regresi Data Panel  

Regresi digunakan untuk melihat hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen, selain itu juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen 

berdasarkan nilai satu atau lebih variabel independen tersebut, dan sebagai kontrol [10]. Model regresi 

data panel adalah model regresi yang yang menggunakan data panel [11]. Data panel ini dikenal juga 

dengan pooled data, kombinasi dari data time series dan cross-section, micropanel data atau data 

longitudinal [4]. 

Model regresi data panel secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk berikut [11] : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛃′𝐱𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                                          (1) 

dengan 𝑌𝑖𝑡  adalah unit cross section ke-i untuk periode waktu ke-t, 𝛃′ = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝐾) adalah vektor 

konstanta berukuran 1 × 𝐾 , 𝐱𝑖𝑡
′ = (𝑋1𝑖𝑡

, 𝑋2𝑖𝑡
, … , 𝑋𝐾𝑖𝑡

) menunjukkan vektor observasi pada variabel 

independen berukuran 1× 𝐾, intersep 𝛼𝑖𝑡 merupakan efek group/individu dari unit cross section ke-i  dan 

waktu ke-t, dan 𝑢𝑖𝑡 adalah error regresi untuk group ke-i untuk periode waktu ke-t dengan 

𝑢𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷𝑁(0, 𝜎2). 

 Penggunakan regresi data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda-beda 

untuk setiap individu dan setiap periode waktu sehingga dalam mengestimasi model regresi (1) 

bergantung pada asumsi yang dibuat mengenai intersep, slope koefisien dan error 𝑢𝑖𝑡 . Ada beberapa 

kemungkinan yang akan muncul, yaitu [11] : 

1. Mengasumsikan intersep dan slope adalah konstan sepanjang waktu dan individu serta perbedaan 

intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan. Modelnya dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛃′𝐱𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡,     𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                                  (2) 

2. Diasumsikan slope adalah konstan tetapi intersep berbeda antar individu, dengan model : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 𝑢𝑖𝑡, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                             (3) 

3. Diasumsikan slope adalah konstan tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu. 

Model dinyatakan sebagai : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 𝑢𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                           (4) 

4. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu, dengan model : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑖𝑡
𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 𝑢𝑖𝑡, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                          (5) 

5. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Modelnya dinyatakan sebagai 

berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑖𝑡
𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 𝑢𝑖𝑡, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                         (6) 

 

B. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel  

Dalam mengestimasi model regresi data panel, terdapat 3 pendekatan yang biasa digunakan, yaitu 

CEM, FEM dan REM [5]. 
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1) Common Effect Model (CEM)  

Pendekatan ini merupakan metode paling sederhana di mana dalam mengestimasi, dimensi cross-

section dan time series dari data panel diabaikan dan data di estimasi dengan metode kuadrat terkecil 

biasa (Ordinary Least Squares). Berdasarkan asumsi ini, maka model CEM dinyatakan sebagai berikut 

[5] : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛃′𝐱𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                                            (7) 

2) Fixed Effect Model (FEM) 

Berdasarkan referensi [4], salah satu cara untuk memperhatikan unit cross-section adalah dengan 

mengijinkan nilai intersep berbeda-beda untuk setiap unit cross-section tetapi masih mengasumsikan 

slope koefisien tetap. Model FEM dapat dinyatakan sebagai berikut [11] : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛃′𝐱𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                                           (8) 

Indeks  i  pada intersep persamaan (8) menunjukkan bahwa intersep dari masing-masing unit cross-

section adalah berbeda. Model (8) disebut model  Fixed Effect  karena meskipun intersep berbeda untuk 

setiap unit cross-section, namun intersep ini tidak berbeda atau konstan untuk setiap unit time series (time 

invariant) [4]. 

3) Random Effect Model (REM) 

 Pada model REM, diasumsikan 𝛼𝑖 merupakan variabel random dengan mean 𝛼0, sehingga intersep 

dapat dinyatakan sebagai [4] : 

𝛼𝑖 = 𝛼0 + 𝜀𝑖                               (9) 

dengan 𝜀𝑖 merupakan error random yang mempunyai mean 0 dan varians 𝜎𝜀
2 , 𝜀𝑖 tidak secara langsung 

diobservasi, atau disebut juga variabel laten. Secara umum, model REM dinyatakan sebagai berikut [4] : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛃′𝐱𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡,     𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇                                                                    (10) 

dengan  𝑤𝑖𝑡 = 𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡. Suku error gabungan 𝑤𝑖𝑡 memuat dua komponen error yaitu 𝜀𝑖 komponen error  

cross-section dan 𝑢𝑖𝑡 yang merupakan kombinasi komponen error cross-section dan time series. Karena 

inilah, REM juga disebut  Error Components Model (ECM). Beberapa asumsi yang berlaku pada REM 

adalah [4] : 

𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎𝜀
2), 

𝑢𝑖𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑢
2), 

𝐸(𝜀𝑖𝑢𝑖𝑡) = 0,                                          (11) 

𝐸(𝜀𝑖𝜀𝑗) = 0, (𝑖 ≠ 𝑗)  

𝐸(𝑢𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠) = 𝐸(𝑢𝑖𝑡𝑢𝑗𝑡) = 𝐸(𝑢𝑖𝑡𝑢𝑗𝑠) = 0  (𝑖 ≠ 𝑗 ; 𝑡 ≠ 𝑠)                                 

yaitu bahwa komponen error individu tidak saling berkorelasi dan tidak berautokorelasi antar unit cross-

section dan time series. Berdasarkan asumsi (11) maka diperoleh [4] : 

𝐸(𝑤𝑖𝑡) = 0  dan  𝑣𝑎𝑟(𝑤𝑖𝑡) = 𝜎𝜀
2 + 𝜎𝑢

2                                       (12) 

Persamaan (12) menunjukkan bahwa error 𝑤𝑖𝑡 memiliki varians konstan (homoskedastisitas), juga dapat 

ditunjukkan bahwa 𝑤𝑖𝑡 dan 𝑤𝑖𝑠 (𝑡 ≠ 𝑠) berkorelasi, yaitu bahwa error suatu unit cross-section pada dua 

titik waktu yang berbeda saling berkorelasi. Koefisien korelasi, 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑤𝑖𝑡, 𝑤𝑖𝑠) diberikan sebagai berikut 

[4] : 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑤𝑖𝑡 , 𝑤𝑖𝑠) =
𝜎𝜀

2

𝜎𝜀
2 + 𝜎𝑢

2                                                                                                                 (13) 

Terdapat dua hal yang perlu diingat dari koefisien korelasi ini yaitu bahwa untuk sembarang unit cross-

section yang diberikan, nilai korelasi antara error pada dua waktu berbeda adalah tetap sama tidak peduli 

seberapa jauh dua periode waktu tersebut dan bahwa bentuk korelasi yang diberikan pada (13) adalah 

sama untuk setiap unit cross-section, yang berarti bahwa indentik untuk semua individu. Karena adanya 

korelasi antara error inilah maka jika dilakukan estimasi OLS pada (10), estimasi yang dihasilkan akan 

menjadi tidak efisien. Metode yang paling sesuai untuk mengestimasi adalah Generalized Least Square 

(GLS). 

 

C. Pengujian Pemilihan Model Regresi data Panel 

Dalam menentukan estimasi model regresi data panel, dilakukan beberapa uji untuk memilih metode 

pendekatan estimasi yang sesuai. Uji yang dilakukan antara lain adalah uji Chow dan uji Hausmann.  

1) Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk mengetahui model CEM atau FEM yang akan dipilih untuk estimasi data. 

Uji Chow ini merupakan uji perbedaan dua regresi seperti halnya uji F. Pada uji Chow, perbandingan dua 

metode dilihat dari residual sum of squares (RSS). Hipotesis uji Chow adalah sebagai berikut [12] : 
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𝐻0 ∶  𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑁 (Model CEM) 

𝐻1 ∶  sekurang-kurangnya ada satu intersep (𝛼𝑖𝑡 ) yang tidak sama (model FEM) 

        𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇  
 dengan statistik uji [13] : 

𝐶𝐻𝑂𝑊 =
(𝑅𝑆𝑆1 − 𝑅𝑆𝑆2)/(𝑁 − 1)

(𝑅𝑆𝑆2)/(𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)
                                                                                                                (14) 

dengan : 

𝑅𝑆𝑆1    =   residual sum of squares  teknik CEM 

𝑅𝑆𝑆2    =   residual sum of squares teknik FEM 

N        =   jumlah unit cross-section  

T         =   jumlah data time series 

K         =   jumlah variabel independen. 

Pengujian ini mengikuti statistik distribusi 𝐹 . Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

𝐹(𝑁−1,𝑁𝑇−𝑁−𝐾,;𝛼) maka 𝐻0 ditolak, yang artinya model yang digunakan adalah FEM [13]. 

2) Uji Hausman  

Untuk menentukan penggunaan FEM atau REM dapat dilakukan uji Hausman. Adapun hipotesis uji 

Hausman adalah : 

𝐻0 ∶ 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑡) ≠ 0 (model REM) 

𝐻1 ∶ 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑖𝑡, 𝑢𝑖𝑡) = 0 (model FEM) 

        𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇  
dengan statistik uji [13] : 

𝑊 = 𝜒2(𝐾) = (𝐛 − �̂�)
′
[𝑣𝑎𝑟(𝐛) − 𝑣𝑎𝑟(�̂�)]

−1
(𝐛 − �̂�)                                                                                 (15) 

dengan 𝐛  merupakan vektor dari estimasi parameter FEM dan �̂�  merupakan vektor dari estimasi 

parameter REM. 

Statistik uji Hausman ini mengikuti statistik distribusi Chi Square dengan degree of freedom sebanyak  

K  untuk  K  adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai 

kritisnya atau dari hasil uji Hausman signifikan (p-value signifikan) maka 𝐻0 ditolak, yang berarti model 

yang tepat adalah FEM, sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model 

yang tepat adalah REM [5]. 

 

D. Metode Analisis Data 

Pemodelan data IPM Provinsi Kaltim menurut kabupaten/kota tahun 2010-2016 menggunakan regresi 

data panel dengan pendekatan REM dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Mengatasi data hilang pada data IPM Provinsi Kaltim. 

Masalah data hilang terdapat pada masing-masing variabel penelitian untuk Kabupaten Mahakam Ulu 

pada tahun 2010-2012. Untuk mengatasinya, data hilang tersebut diestimasi dengan menentukan nilai 

mean data dari masing-masing variabel penelitian Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2013-2016. 

2. Analisis Statistika Deskriptif 

Analisis statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum data IPM Provinsi Kaltim 

menurut kabupaten/kota pada tahun 2010-2016. Gambaran umum ini diperoleh dengan menentukan 

nilai rata-rata IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kaltim pada tahun 2010-2016, 

kemudian dibuat grafik batang untuk mempermudah interpretasi hasil analisis. 

3. Melakukan pengujian pemilihan model regresi data panel yang sesuai. 

Pengujian-pengujian yang dilakukan meliputi uji Chow, dan uji Hausman dengan langkah-langkah 

pengujian sebagai berikut : 

i. Melakukan Uji Chow untuk memilih antara model CEM dan FEM 

 Jika 𝐻0 gagal ditolak maka dipilih model CEM dan pengujian selesai.  

 Jika 𝐻0 ditolak maka dipilih model FEM dan pengujian berlanjut ke uji Hausman.  

ii.Melakukan uji Hausman untuk memilih antara model REM dan FEM. 

Model REM dipilih jika kesimpulan uji Hausman adalah 𝐻0 gagal ditolak.  

4. Menentukan estimasi parameter model regresi data panel dengan pendekatan REM pada data IPM 

Provinsi Kaltim menurut  kabupaten/kota tahun 2010-2016. 

5. Melakukan pengujian signifikansi parameter model regresi. 

6. Interpretasi model regresi data panel.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap data IPM Provinsi Kaltim. Analisis yang dilakukan 
meliputi analisis untuk mengatasi data hilang, analisis statistika deskripstif, dan analisis regresi data panel.   

A. Mengatasi Data Hilang pada Data IPM Provinsi Kaltim  

Data IPM Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota mengalami perubahan karena 

perpindahan beberapa kabupaten/kota yang menjadi bagian Provinsi Kalimantan Utara dan adanya 

pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini menyebabkan adanya data hilang 

(missing value) untuk Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2010-2012. Sehingga untuk mengatasinya, data 

hilang tersebut diestimasi dengan menentukan nilai mean data dari masing-masing variabel penelitian 

Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2013-2016. 

B. Analisis Statistika Deskriptif terhadap Data IPM Provinsi Kaltim 

Analisis statistika deskriptif dilakukan terhadap data IPM Provinsi Kaltim yaitu dengan menghitung 
rata-rata IPM dari tahun 2010 sampai 2016 untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kaltim. Hasil 
perhitungan rata-rata IPM dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

GAMBAR 1. STATISTIKA DESKRIPTIF DATA IPM 7EKCONTOH PENAMAAN GAMBAR 

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa nilai rata-rata IPM tertinggi terdapat pada kota Bontang yaitu 

sebesar 78,1. Sedangkan paling rendah pada Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebesar 64,6. 

C. Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan REM pada Data IPM Provinsi Kaltim 

Analisis regresi data panel dengan pendekatan REM pada data IPM Provinsi Kaltim diawali dengan 

pengujian dalam rangka memilih metode estimasi yang sesuai antara CEM, FEM dan REM. Uji pertama 

yang dilakukan adalah uji Uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat efek 

individu di dalam model. Adapun hipotesis uji Chow adalah sebagai berikut :  

𝐻0 ∶  𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼10 (intersep adalah sama yaitu model CEM) 

𝐻1 ∶  sekurang-kurangnya ada satu intersep (𝛼𝑖𝑡 ) yang tidak sama  (model FEM)         

        𝑖 = 1, 2, … , 10 ; 𝑡 = 1, 2, … , 7  
Hasil uji Chow menunjukkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(32,62) > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(1,49) untuk 𝛼 = 0,05, sehingga 𝐻0 ditolak 

yang berarti ada efek individu pada model persamaan IPM Provinsi Kalimantan Timur, jadi model regresi 

data panel yang sesuai adalah model dengan pendekatan FEM. 

Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara error dan 

variabel bebas. Jika tidak terdapat korelasi maka model yang sesuai adalah FEM sedangkan jika terdapat 

korelasi maka model yang sesuai adalah model REM. Adapun hipotesis uji Hausman adalah sebagai 

berikut : 

𝐻0 ∶ 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑖𝑡 , 𝜀𝑖) ≠ 0 (model REM) 

𝐻1 ∶ 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑖𝑡, 𝜀𝑖) = 0 (model FEM) 
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Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 (1,30) < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 = 𝜒(3;0,05)
2 = 7,81 berarti 𝐻0  gagal 

ditolak, yaitu ada korelasi antara variabel 𝑋𝑖𝑡 dengan error  𝑢𝑖𝑡. Jadi metode estimasi yang sesuai untuk 

data IPM Provinsi Kalimantan Timur adalah model dengan pendekatan REM.  

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel yang telah dilakukan, diperoleh 

bahwa model regresi data panel yang sesuai untuk data IPM Provinsi Kalimantan Timur adalah model 

dengan pendekatan REM. Adapun hasil estimasi parameter dengan pendekatan REM adalah :  

�̂�𝑖𝑡 = �̂�0𝑖 + 1,126𝑋1it
+  1,349𝑋2it

+ 0,001𝑋3𝑖𝑡
 ; 𝑖 = 1, 2, … , 10 ; 𝑡 = 1, 2, … , 7 

di mana nilai intersep �̂�0𝑖 berbeda-beda untuk setiap kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel 2.  

TABEL 2. NILAI ESTIMASI INTERSEP �̂�0𝑖  MASING-MASING KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MODEL 

REM 

i Kabupaten/Kota �̂�0𝑖 i Kabupaten/Kota �̂�0𝑖 

1 Paser -39,415 6 Penajam Paser Utara -39,274 

2 Kutai Barat -39,552 7 Mahakam Ulu -39,884 

3 Kutai Kartanegara -38,755 8 Balikpapan -39,003 

4 Kutai Timur -38,913 9 Samarinda -39,436 

5 Berau -38,723 10 Bontang -39,732 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter diperoleh bahwa variabel Angka Harapan Hidup Saat 

Lahir/AHH (X1), Angka Harapan Lama Sekolah/HLS (X2), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (X3) 

masing-masing berpengaruh terhadap IPM Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota. Model 

REM memiliki nilai 𝑅2 = 0,984  yang berarti bahwa variasi variabel 𝑌 dapat dijelaskan oleh X1 , X2  dan 

X3  sebesar  98,4%, sedangkan sisanya 1,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam model. Interpretasi model REM ini adalah bahwa kenaikan  satu tahun AHH, satu tahun HLS dan  

seribu rupiah/orang/tahun dari Pengeluaran per Kapita akan meningkatkan IPM berturut-turut sebesar 

1,126; 1,349 dan 1 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel untuk data IPM Provinsi Kaltim menurut kabupaten/kota 
tahun 2010 sampai 2016 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang sesuai adalah model regresi data 
panel dengan pendekatan REM di mana 𝑅2 = 0,984. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Provinsi 
Kaltim dengan analisis regresi data panel menggunakan pendekatan REM adalah AHH, HLS dan 
Pengeluaran per Kapita di mana kenaikan  satu tahun AHH, satu tahun HLS dan  seribu rupiah/orang/tahun 
dari Pengeluaran per Kapita akan meningkatkan IPM berturut-turut sebesar 1,126; 1,349 dan 1 dengan 
asumsi variabel lain dianggap tetap.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

menggunakan regresi data panel spasial. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas MIPA Universitas Mulawarman atas bantuan biaya 
pada skim penelitian dan pengabdian masyarakat pendanaan BOPTN tahun anggaran 2017.   

DAFTAR PUSTAKA 

[1] BPS, “Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru”, Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2015.  

[2] BPS Provinsi Kaltim, “Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2017, Samarinda : Badan Pusat Provinsi Kalimantan Timur, 
2017. 

[3] BPS Provinsi Kaltim, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Tahun 2016”, diakses pada 
https://kaltim.bps.go.id/webbeta/website/brs_ind/brsInd-20170417132324.pdf, [28 Agustus 2017]. 

[4] D. Gujarati, “Basic Econometrics”, 4th edition, New York : McGraw-Hill, 2004. 

[5] Widarjono, “Ekonometrika. Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis”, Yogyakarta : Ekonosia, 2007. 

[6] I. Setiawan, dan K. T. Wahyuni, Pendekatan Random Effect Regresi Data Panel, Kajian Konsumsi Rokok di Indonesia tahun 
2007-2012”, dalam Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY 2015, Yogyakarta : Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2015, hal 101-108. 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

 

PS-16 

 

[7] N. A. Bhakti, Istiqomah dan Suprapto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di 
Indonesia Periode 2008-2012”, dalam Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 18 No. 4, Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Indonesia, 2014, hal. 452-469. 

[8]  D. W. Safitri, M. Y. Darsyah, T. W. Utami, “Pemodelan Spatial Error Model (SEM) untuk Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di Provinsi Jawa Tengah”, dalam Jurnal Statistika, Vol. 2, No. 2, November 2014, Semarang : Universitas 
Muhammadiyah Semarang, hal. 9 -14. 

[9] D. P. Wardana, “Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur”, dalam INOVASI: 

Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12, [2], Samarinda : Mulawarman University, 2016, hal. 179-191. 

[10] T. P. Ryan, “Modern Regression Methods”, New York : John Wiley & Sons, Inc., 1997. 

[11] C. Hsiao, “Analysis of Data Panel”, 2th edition, New York : Cambridge University Press, 2003. 

[12] W. H. Greene, “Econometric Analysis”, 4th edition, Upper Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall Inc., 2000. 

[13] B. H. Baltagi,  “Econometrics”, 2nd edition, Heidelberg New York : Springer-Verlag Berlin, 1999. 

 

 

 


