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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Desa 

Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi 

didasarkan atas wilayah Kecamatan Manyar yang dijadikan sebagai 

kawasan industri terbesar diantara kecamatan lain yang ada di Kabupaten 

Gresik. Hal ini mengakibatkan terjadi alih penggunaan fungsi lahan secara 

permanen dengan dijadikan sebagai kawasan industri. Yang dilakukan 

secara langsung oleh petani tambak selaku pemilik lahan dengan menjual 

lahan tambak miliknya kepada penyelenggara proyek. 

B. Jenis Penelitian 

1. Penelitian Deskriptif 

Sugiono (2013 : 147) menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. 
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2. Penelitian Kuantitatif 

 Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umunya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Sugiono, 2013). 

C. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari para responden di 

Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Data yang 

diperoleh dengan memberikan kuesioner yang ditujukan kepada responden 

pemilik lahan yang menjual lahan tambak untuk dijadikan kawasan industri. 

Tujuannya untuk memperoleh informasi yang relevan dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung, melalui media perantara. Data yang diperoleh melalui pihak 

lain yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik guna untuk 

mengetahui pertumbuhan PDRB, luas wilayah Kecamatan Manyar sesuai 

jenis penggunaan dan jumlah industri, melalui internet, serta berbagai 

literatur (buku dan jurnal) yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi 

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga pemilik 

lahan tambak. Berdasarkan catatan dari desa terdapat sebanyak 59 orang 

petani tambak, di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2012 : 115). 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah 

sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh atau sensus 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Sugiono, 2012). 

Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) 

sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan sampel, sehingga 

peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau 

disebut dengan sensus yaitu petani tambak pemilik lahan yang menjual 

lahan ada sebanyak 40 orang. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 1. Metode Wawancara (interview) 

Proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, 

dalam teknik wawancara (interview) peneliti membawa daftar pertanyaan 

(kuesioner) untuk diisi sesuai keterangan yang akan diperoleh dalam 

wawancara. Pada penelitian ini responden yang dimaksud adalah petani 

tambak yang memiliki lahan dan telah menjual lahan kepada penyelenggara 

proyek untuk mendirikan pergudangan, dan pabrik. 

2.   Metode Angket atau Kuesioner 

Metode yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya yang telah tertulis dan 

tersusun rapi yang akan ditanyakan kepada responden. Dalam penelitian ini 

adalah melakukan penyebaran kuesioner dengan model Likert Scale kepada 

sejumlah responden yang telah memenuhi kriteria sampel dan diisi secara 

mandiri oleh responden yang bersangkutan. 

3.   Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung 

tentang kegiatan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dokumentasi 

yang dilakukan mencari data tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian pada saat berada dilapangan. 
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F. Definisi Operasional  

1. Y adalah keputusan petani menjual lahan kepada investor dengan 

beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjual 

lahan tambak diukur dengan menjumlahkan frekuensi skor yang 

diperoleh dari hasil kuisoner. 

2. X1 adalah faktor biaya operasional tambak merupakan biaya yang 

dikeluarkan pemilik lahan untuk mendanai kegiatan operasional 

tambak seperti biaya pembelian bibit, biaya pengairan, biaya tenaga 

kerja, biaya pakan, biaya alat perikanan, biaya vitamin sampai masa 

panen. Diukur dengan menjumlahkan frekuensi skor yang diperoleh 

dari hasil kuisoner. 

3. X2 adalah harga jual lahan merupakan penetapan harga yang dari 

pihak penyelenggara proyek atau pihak perantara (makelar) kepada 

pemilik lahan diukur dengan menjumlahkan frekuensi skor yang 

diperoleh dari hasil kuisoner. 

4. X3 adalah sumber pengairan merupakan sumber untuk mendapatkan 

air yang digunakan petani tambak untuk mengairi tambak diukur 

dengan menjumlahkan frekuensi skor yang diperoleh dari hasil 

kuisoner.  

G. Skala Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan skala likert yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang ataupun sekelompok 
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orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2010 : 93). Untuk keperluan 

analisis kuantitatif penelitian maka penulis memberikan lima alternatif 

jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5 dilihat 

pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert 

No Pertanyaa Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Cukup Setuju (CS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Sugiono, 2005 : 88 

Setelah di lakukan tabulasi, maka data siap untuk diolah dengan uji 

kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas agar diketahui valid 

tidaknya intrumen ukur dengan yang diukur serta reliabel tidaknya 

intrumen ukur bila digunakan dimasa yang akan datang. 

 H. Uji Kuisoner 

1. Uji Validitas 

 Menurut Sugiono (2013 : 267) validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data 
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“yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 

 Riduwan (2010 : 110) menyatakan bahwa untuk mengukur validitas 

instrument menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus : 

rXY=
𝑁∑𝑥𝑦−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 −(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N : Jumlah sampel 

X : Skor butir soal 

Y : Skor total  

2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Sugiono (2013) reliabilitas menunjuk pada pengertian 

bahwa instrument yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang diukur 

secara konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi suatu instrument 

pengukur adalah konsisten atau tidak berubah-ubah. Pada penelitian ini 

reliabilitas dicari dengan rumus alpha atau cronbach’s alpha (α) 

dikarenakan instrument pertanyaan kuisoner menggunakan skala likert 1 

sampai dengan 5. Rumus cronbach’s alpha adalah sebagai berikut : 

r11 = [
k

(k−1)
] [1 − 

∑𝜎
2

𝑏

𝜎
2

1

] 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrument 

k = Banyaknya butir pertanyaan 
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∑ σ2
b = Jumlah varian butir 

σ2
1 = Varians total 

Jumlah varian butir pertanyaan dicari dengan rumus :  

σ = ∑ x2   

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel 

σ = Nilai varian 

x = Nilai skor yang dipilih 

 Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan menggunakan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika koefisien internal seluruh item r hitung > r tabel dengan tingkat 

signifikan 5% maka item pertanyaan dinyatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item r hitung < r tabel dengan tingkat 

signifikan 5% maka item pertanyaan dinyatakan tidak reliabel. 

I. Metode Analisis Data 

 Metode analisis ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model regresi liniear berganda. Hipotesis pada penelitian ini diuji 

dengan menggunakan uji simultan (F-test), uji parsial (t-test), dan uji 

koefisien determinan (R2) untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Teknik analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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 1.  Uji Hipotetsis  

  Metode analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini 

untuk menguji dan menganalisis atau melihat pengaruh antara biaya 

operasional, nilai jual lahan, dan sumber pengairan terhadap besarnya 

keputusan petani tambak menjual lahan di Kecamatan Manyar. Dengan 

menggunakan metode OLS. Secara sistematis model tersebut dapat ditulis 

sebagai berikut : 

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + ei………………………………. (1) 

Keterangan : 

Y            : Skor dari pertanyaan Keputusan Petani Menjual Lahan 

Tambak 

α  : Konstanta 

β1,β2,β3 : Koefisien regresi variabel independen 

X1  : Skor dari pertanyaan faktor biaya perawatan tambak 

X2  : Skor dari pertanyaan faktor Harga Jual Lahan 

X3  : Skor dari pertanyaan faktor sumber pengairan tambak 

ei  : Standar Error 

 Analisis linier berganda dilakukan dengan uji t-statistik, uji F (uji 

simultan) dan uji koefisien determinan (R2). 

a.   Uji T-Statistik ( Uji Parsial ) 
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 Pengujian t-statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). 

 Menurut (Sudjana, 1996 : 388) langkah-langkah untuk melakukan 

uji t sebagai berikut : 

1) H0 = 0 ; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas   terhadap variabel terikat. 

2) Ha  ≠ 0  ; berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

3) Mencari t-hitung 

4) Penentuan nilai kritis 

Menggunakan tabel distribusi t dengan memperhatikan tingkat 

signifikan dan banyaknya sampel yang digunakan 

5) Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang 

ditolak, maka pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan nilai t-tebel jika: 

a) t-hitung > t tabel ; maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

X1     X2 dan X3 secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Y.  

b) t-hitung < t table ; maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya 

X1 X2 X3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. 

b.   Uji F (Uji Simultan) 
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 Menurut (Santoso, 2004 : 168) uji F atau yang disebut dengan uji 

simultan digunakan untuk “menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi 

dengan menggunakan hipotesis statistik”. Langka – langkah dalam 

pengujian simultan adalah sebagai berikut : 

1) Ho : b1 = b2 = b3 = 0, artinya X1 X2 X3 tidak ada pengaruh yang 

berarti  secara simultan terhadap variabel Y. 

2) Ho : b1 = b2 = b3 ≠ 0, artinya X1 X2 X3 ada pengaruh yang berarti 

secara simultan terhadap variabel Y. 

 Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang 

ditolak, maka pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung 

dengan nilai t-tebel jika : 

a) t-hitung > t tabel ; maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya X1 X2 

dan X3 secara simultan berpengaruh positif terhadap Y.  

b) t-hitung < t table ; maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya X1 X2 

X3 secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y. 

c. Uji Koefisien Determinan (R²) 

 Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan persentase pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghazali, 2011 : 

97). 

Rumus koefisien determinasi : 

R² = Adjusted R-Square x 100% 
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 Nilai R² berbeda, antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 

maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk 

memprediksi variabel terikat atau merupakan indikator yang menunjukkan 

semakin kuatnya kemampuan menjelaskan perubahan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

 2. Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik 

jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut 

dengan asumsi klasik. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Uji Normalitas 

 Untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.  Jika 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua acara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk 

menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji 

statistik Kolmogrov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika 

memiliki nilai signifikan > 0,05 (Ghazali, 2011 : 160-165). 

b.   Uji Multikolinieritas 
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 Menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi pada penelitian, 

menggunakan besaran VIF (Variance Inflation Factor) pada masing-

masing variabel independen, jika VIF < 10, maka data bebas dari 

multikolinieritas (Ghozali, 2011 : 105). 

c.   Uji Heteroskedastisitas 

 Bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varibael dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji 

Heteroskedastisitas dalam regresi ini menggunakan scatter plot (Ghazali, 

2011 : 139). 

d.   Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghazali, 2011 : 110). 


