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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang karena terdapat banyak industri

yang terletak dimasing-masing kecamatan sehingga bisa kita ketahui seberapa besar

pertumbuhan industri di kabupaten Malang dan tingkat Penyerapan Tenaga kerja

yang ada di Kabupaten Malang.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunankan oleh peneliti kuantitatif

dengan metode survey. Menurut Sugiyono (2010:5) Pengertian kuantitatif dapat

diartikan sebagai penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivistik, digunakan

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistic, dengan tujuan

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Dalam penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2010:115) populasi

diartikan sebagai wilayah yang terdiri dari : objek-objek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yang dimaksud

semua usaha mikro kecil menengah yang ada di dinas koperasi dan umkm pada

tahun 2013 yaitu sebanyak 60 pemilik usaha.
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2. Sampel

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2010: 116) Sampel adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar

maka peneliti tidaklah mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi,

semisal keterbatasan dana,tenaga dan waktu. Sehingga apa yang dipelajari

didalam sampel itu akan berlaku terhadap populasi juga. Sampel yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah mengambil sampel 60 industri yang terbagi menjadi

tiga yaitu usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah.Teknik pengambilan

sampel yaitu mengguankan total sampling, jadi seluruh populasi dijadikan

sebagai sampel penelitian.

D. Definisi Operasional Dan Variabel

1. Variabel bebas (X)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2008).

Adapun variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

1) UMKM (X), merupakan sebuah usaha  atau kegiatan ekonomi produktif yang

berdiri sendiri dan dilakukan  oleh orang perseorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atauusaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih.

2) Usaha Mikro (X1) merupakan usaha produktif milik perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
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a) Aset usaha (X1.1) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

b) Omset usaha (X1.2)  adalah Semua jumlah uang yang anda hasilkan dari

penjualan dalam jangka waktu tertentu.

c) Modal usaha (X1.3) adalah hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan

utama bagi para pengusaha yang untuk membangun sebuah usaha atau

bisnisnya.

3) Usaha kecil (X2),  merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang

dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dari usaha menengah  atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

sebagaimana di maksutkan dalam Undang-Undang ini.

a) Aset usaha (X2.1) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

b) Omset usaha (X2.2)  adalah Semua jumlah uang yang anda hasilkan dari

penjualan dalam jangka waktu tertentu.

c) Modal usaha (X2.3) adalah hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan

utama bagi para pengusaha yang untuk membangun sebuah usaha atau

bisnisnya.

4) Usaha menengah (X3) merupakan usaha pekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan
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yang dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usah besar dengan jumlah kekayaan bersih

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

a) Aset usaha (X3.1) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

b) Omset usaha (X3.2)  adalah Semua jumlah uang yang anda hasilkan dari

penjualan dalam jangka waktu tertentu.

c) Modal usaha (X3.3) adalah hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan

utama bagi para pengusaha yang untuk membangun sebuah usaha atau

bisnisnya.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat sering juga disebut dengan variabel output, kriteria,

konsekuen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi  atau menjadi

akibat, karena adanya  variabel bebas. Variabel bebas dari penelitian ini adalah

penyerapan tenaga kerja. merupakan Adapun indikator penyerapan tenaga kerja

sebagai berikut :

a) Penyerapan tenaga kerja (Y) Pengertian dari penyerapan sendiri diartikan

cukup luas, menyerap dalam tenaga kerja dalam maknanya menghimbun

orang atau tenaga kerja disuatu lapangan usaha, untuk dapat sesuai dengan

kebutuhan itu sendiri
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E. Jenis Dan Sumber Data

1) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data

sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data

sekunder itu sendiri diperoleh berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak

dipublikasikan. Data dalam penelitian ini diambil dari Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan perdagangan yang ada  di Kabupaten

Malang.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

tehnik dokumentasi yang merupakan pengumpulan data tertulis atau dokumen yang

sudah ada melalui instansi terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di

kabupetan Malang.

G. Tehnik Alat Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut:

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan

analisis regresi linier berganda (multiple regression). Analisis Regresi linier berganda

digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (aset,omset dan



27

modal) terhadap variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja. Rumus  matematis

dari regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui analisi pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat atas perubahan dari setiap peningkatan atau

penurunan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat.

Y = α + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + e

Dimana :

Y = Penyerapan Tenaga Kerja

α =  konstanta

X1=  aset

X2 = omset

X3=  modal

E = error

H. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang

terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing

variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu

bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak

dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya

bukan pada masing-masing variabel penelitian.Pengertian normal secara
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sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah kelas. Dalam kelas siswa yang

bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya sedikit dan sebagian besar

berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas tersebut bodoh semua

maka tidak normal, atau sekolah luar biasa. Dan sebaliknya jika suatu kelas

banyak yang pandai maka kelas tersebut tidak normal atau merupakan kelas

unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah

dan ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di tengah.

Demikian juga nilai rata-rata, modus dan median relatif dekat.Uji normalitas

dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square,

Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada metode yang

paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode

grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat,

sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keragu-

raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih

baik dari pada pengujian dengan metode grafik. Jika residual tidak normal tetapi

dekat dengan nilai kritis (misalnya signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar

0,049) maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan

justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan

beberapa langkah yaitu: melakukan transformasi data, melakukan trimming data

outliers atau menambah data observasi. Transformasi dapat dilakukan ke dalam

bentuk Logaritma natural, akar kuadrat, inverse, atau bentuk yang lain

tergantung dari bentuk kurva normalnya, apakah condong ke kiri, ke kanan,

mengumpul di tengah atau menyebar ke samping kanan dan kiri.
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2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan

varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi

yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut

homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode

scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID

(nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu

pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau

sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan

adalah uji Glejser, uji Park atau uji White. Beberapa alternatif solusi jika model

menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke

dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai

positif. Atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan

variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa

analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data

observasi sebelumnya. Sebagai
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contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah

terhadap dollar. Data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan

Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat

gangguan autokorelasi pada model tersebut. Contoh lain, pengeluaran rutin

dalam suatu rumah tangga. Ketika pada bulan Januari suatu keluarga

mengeluarkan belanja bulanan yang relatif tinggi, maka tanpa ada pengaruh dari

apapun, pengeluaran pada bulan Februari akan rendah. Uji autokorelasi hanya

dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada

data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel

dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Model regresi pada

penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari satu tahun

biasanya memerlukan uji autokorelasi. Beberapa uji statistik yang sering

dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika data

observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier.

Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan

mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke

dalam bentuk persamaan beda umum (generalized difference equation). Selain

itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel

terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi

berkurang 1.
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4. Uji Linearitas

Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun

mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai

penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoretis bahwa

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear.

Hubungan antar variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear

sebenarnya sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear, misalnya masalah

elastisitas. Jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah

linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan

adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Uji linearitas

digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel

yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang

ada. Uji linearitas dapat menggunakan uji Durbin-Watson, Ramsey Test atau uji

Lagrange Multiplier.

I. Uji Hipotesis

1. UJI F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah usaha mikro

kecil dan menengah yang terdiri atas aset,omset dan modal yang pengaruh

signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Rumus untuk uji F sebagaimana

dikemukakan Sugiyono (2008:192) adalah sebagai berikut:
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R²/k

Fh = ______________

(1 - R²)/(n – k – 1)

Dimana:

R = koefisien korelasi ganda

k = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

kriteria:

a) Hipotesis diterima (Ha diterima dan Ho ditolak) jika F hitung (Fh) > F tabel

(Ft)

b) Hipetis ditolak (Ha ditolak dan Ho diterima) jika F hitung (Fh) < F tabel (Ft)

c) Nilai F tabel dapat dilihat pada derajat kebebasan (dk) pembilang = k dan dk

penyebut (n – k – l), dengan α = 5.

2. Uji T

Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan kontribusi masing-

masing variabel aset, omset, modal dan mengetahui variabel apa yang

mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Rumus untuk uji t

menurut Malhotra (2006:236) adalah sebagai berikut:

b

thitung = _____

SE b
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Dimana :

b = koefisien regresi yang ditemukan

SE b = standar error koefisien regresi

Kriteria :

Hipotesis diterima (Ha diterima dan Ho ditolak) jika t hitung > tabel.

Hipotesis ditolak (Ha ditolak dan Ho diterima) jika t hitung < t tabel.

Nilai t tabel dapat dilihat pada derajat kebebasan (dk) = n – k – l, dengan α=5%

3. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien regresi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu Ghozali (2012). Jika dalam uji empiris didapat nilai

adjusted R² negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol. Secara

matematis jika nilai R²= 1, maka adjusted R²=R²= 1, sedangkan jika nilai R² = 0,

maka adjusted R² = (1 –k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai

positif (Gujarati dalam Ghozali, 2012)


