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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sepanjang Jalur Lingkar Barat Kabupaten 

Malang,  antara Desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2016 

sampai Januari 2017. 

Alasan peneliti mengambil lokasi Jalur Lingkar Barat Kabupaten 

Malang adalah karena Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang yang awalnya 

dibangun dengan tujuan utama untuk memecah beban lalulintas di ibukota 

Kabupaten Malang, yaitu kecamatan Kepanjen, telah menimbulkan dampak 

atau efek samping positif yaitu sebagai pendorong pertumbuhan 

perekonomian baru bagi pedagang yang membuka usaha di jalur tersebut. 

Semenjak mulai beroperasi pada tahun 2012, Jalur Lingkar Barat 

Kabupaten Malang ini disambut dan digunakan dengan baik oleh pengguna 

jalan antar kota dan berhasil menjadi solusi pemecah beban lalulintas 

ibukota Kabupaten Malang. Dengan ramainya pengguna Jalur Lingkar 

Barat Kabupaten Malang ini, secara otomatis, selama melakukan 

perjalanan, para pengguna jalan membutuhkan beberapa hal, misalnya 

kebutuhan makan, istirahat, bengkel, pengisian bahan bakar, dan toko 

keperluan. Melihat adanya kesempatan baik, masyarakat mulai membuka 

kegiatan ekonomi di sepanjang Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang 



16 
 

 
 

dengan membuka rumah makan, bengkel, minimarket dan toko kelontong, 

bahkan kini sedangan dibangun SPBU. Pemerintah daerah juga memandang 

positif peluang pertumbuhan ekonomi lokal ini dengan membangun 

perumahan PNS dan dua taman di Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang 

tersebut. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana 

dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu : “Metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain.  

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, 

merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis 

sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pendapatan 
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pedagang antara sebelum dan sesudah membuka usaha dagang di Jalur 

Lingkar Barat Kabupaten Malang. 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang 

membuka usaha di sepanjang Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang, 

yang berjumlah 67 pelaku usaha yang meliputi 40 pedagang makanan 

dan minuman, 10 bengkel, 9 toko dan minimarket, 1 CV atau PT, 3 

pencucian kendaraan, 1 salon, 1 toko mebel dan bahan bangunan, serta 

2 toko pakan ternak.  

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teknik Purposive Sampling. Sehingga sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang makanan dan minuman di 

Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang yaitu sebanyak 40 sampel, 

dengan pertimbangan dan fokus di mana pedagang makan dan minuman 

di Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang adalah salah satu usaha yang 

memiliki jumlah paling banyak dalam populasi yaitu 59,7% dari total 

anggota populasi dan seluruhnya telah mendapatkan ijin usaha resmi 

dari pemerintah, baik yang berdagang pada skala kecil maupun besar.  
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan 

pedagang makanan dan minuman membuka usaha di sepanjang Jalur 

Lingkar Barat Kabupaten Malang, yang terdiri dari pendapatan sebelum 

dan sesudah membuka usaha di Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang, 

dengan tolak ukur perubahan atau perbedaan pendapatan. 

2. Definisi Operasional 

a. Tingkat pendapatan adalah keuntungan bersih per-bulan yang 

merupakan penghasilan yang diterima dari hasil pekerjaan yang 

dinyatakan dalam rupiah. 

b. Rumah  makan adalah tempat yang dikunjungi orang untuk mencari 

berbagai macam makanan dan minuman. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara 

langsung oleh peneliti dari responden yang jumlahnya telah ditentukan 

sebagai sampel penelitian. Data primer berupa data hasil wawancara 

terhadap pedagang makanan dan minuman yang membuka usaha di Jalur 

Lingkar Barat Kabupaten Malang. Sedangkan data sekunder berupa studi 

pustaka berupa jurnal terdahulu. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan tanya jawab dengan masyarakat yang membuka 

usaha rumah makan di sepanjang Jalur Lingkar Barat Kabupaten 

Malang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang jelas, 

terperinci dan mendetail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

perbedaan pendapatan responden antara sebelum dan sesudah 

membuka usaha di Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang.  

b. Kuisioner 

Kuisioner merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh informasi yang jelas dan terperinci selama 

melakukan kegiatan wawancara lapangan. Di dalam kuisioner, dimuat 

pertanyaan-pertanyaan yang ditetapkan oleh peneliti guna memperoleh 

data penelitian yang diperlukan.  

c. Dokumentasi 

Mempermudah penelitian, peneliti juga menggunakan data-data 

sekunder yang diperoleh dari representasi studi pustaka (buku-buku) 

atau data yang telah tersedia dari instansi terkait dan bahan yang 

mendukung penelitian serta catatan lapangan penelitian. Diharapkan 

data ini dapat melengkapi data primer yang didapat dilapangan. 
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G. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Peningkatan Pendapatan Pedagang Setelah 

Membuka Usaha Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang 

 

Sebelum menghitung peningkatan pendapatan, maka langkah 

yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung: 

TR = P x Q 

TC =  FC + VC 

Π =  TR – TC 

Di mana : 

P = harga barang 

Q = banyaknya jumlah barang yang dihasilkan 

FC = biaya produksi tetap 

VC = biaya produksi variabel 

TR = penerimaan total produsen dari penjualan outputnya 

TC = total biaya 

Π = pendapatan 

Setelah itu peningkatan pendapatan dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Y    =  

 

Di mana: 

Yn  = pendapatan setelah membuka usaha di Jalur 

Lingkar Barat Kabupaten Malang  

Yn – Yn-1 

Yn-1  
x 100% 
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Yn-1 = pendapatan sebelum membuka usaha di Jalur 

Lingkar Barat Kabupaten Malang. 

b. Analisis Uji Beda Rata-rata

Pengujian beda rata-rata pendapatan pedagang sebelum dan 

sesudah membuka usaha di Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang, 

dilakukan secara statistik dengan menggunakan alat uji Paired Sample 

t-test. Alat uji ini digunakan untuk melihat secara statistik

pembangunan Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang signifikan  

mempengaruhi pendapatan pedagang yang membuka usaha di 

sepanjang Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang. 

Rumus Independent sample t-test: 

t = 

df = n – 1 

Di mana : 

t = t statistik 

x = rata-rata sampel 

µ0 = rata-rata populasi 

s = simpangan baku sampel 

n = jumlah sampel 

df = derajat kebebasan 

Penolakan hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% dengan 

kriteria: 

x - µ0 

(s / √n) 
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Jika t hitung  > t tabel , maka tidak ada perbedaan siginifikan antara 

pendapatan sebelum dan sesudah membuka usaha di Jalur Lingkar 

Barat Kabupaten Malang. 

Jika t hitung  ≤ t tabel , maka ada perbedaan siginifikan antara pendapatan 

sebelum dan sesudah membuka usaha di Jalur Lingkar Barat 

Kabupaten Malang. 

 




