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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan di jalan Veteran merupakan gerbang pintu masuk 

menuju Kabupaten Gresik. Setiap menjelang bulan ramadan daerah tersebut 

selalu terjadi kemacetan dan selalu ramai dengan adanya aktivitas para 

peziarah yang akan kewisata religi sunan malik ibrahim dan sunan giri. Di 

sepanjang jalan tersebut berjejer banyak pedagang jajan khas Kabupaten 

Gresik. Para pendatang dari luar kota tidak menutup kemungkinan untuk 

berhenti sejenak hanya untuk membeli oleh oleh karena melewati jalan 

tersebut. Hal ini sangat ideal untuk menjadi tempat usaha para pedagang 

anekah jajanan oleh oleh Kabupaten Gresik.   

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisis pada data-data 

numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistic tertentu dan 

diintepretasikan dalam bentuk uraian. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pedagang oleh oleh di di sekitar Jalan Veteran 

kota Gresik yang berjumlah 32 pedagang. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode sensus yaitu penelitian yang menggunakan seluruh anggota 

populasinya sebagai sampel. Penggunaan metode ini berlaku jika anggota 

populasi relatif kecil atau mudah dijangkau. Dengan metode pengambilan 

sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai 

sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil pula terjadinya 

kesalahan/penyimpangan terhadap nilai populasi. 

 

D. Sumber Data  

1. Data primer  

 Data primer merupakan data penelitian yang secara langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data yang 

diperoleh dengan mengajukan kuesioner dan juga pertanyaan yang 

dipandu oleh peneliti kepadapedagang oleh – oleh di jalan Veteran 

Kabupaten Gresik 

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam 

sumber yang berhubungan dengan penelitian seperti dari internet, buku 
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perpustakaan, instansi pemerintah kota gresik dan referensi penelitian 

terdahulu.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode : 

1. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung pada hal – hal yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. 

2. Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya 

jawab langsung atau wawancara tentang berbagai aspek dari masalah 

yang diteliti. 

3. Questionary yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  

 

F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode 

deskriptif kuantitatif. Untuk menganalisis hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen digunakan analisis linier 

berganda. Secara sistematis dapat dituliskam sebagai berikut : 
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Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 e 

Untuk memperjelas terhadap masing-masing variabel yang diamati, 

maka pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut adalah :  

Y  = Pendapatan pedagang  

b0 = Konstanta 

b1  = Koefesien regresi 

X1  = Modal  

X2  = Lama Usaha 

X3  = Jam Kerja 

E  = Error 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas 

merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian 

signifikasi koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, 

sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Dasar 

pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan untuk 

menentukan kenormalan data dapat diukur dengan melihat angka 

probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu : 

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah 

normal. 
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2. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara 

normal. 

b. Uji Autokorelasi 

  Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi 

linier merupakan data time series maka diperlukan asumsi bebas 

autokorelasi. Guna memastikan apakah model regresi linier terbebas 

dari autokorelasi, dapat menggunakan metode Brusch-Godfrey atau 

LM (Lagrange Multiplier) Test. 

c. Uji Multikolinieritas 

  Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan memiliki korelasi antarvariabel bebas 

(variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi multikolinieritas. Jika terdapat korelasi yang kuat diantara 

sesama variabel independen maka konsekuensinya yaitu koefisien 

regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standar error setiap 

koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Pengujian adanya 

multikolinieritas ini dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF 

(varians inflations factor) pada masing-masing variabel bebasnya. 

Jika nilai VIFnya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi 

gejala multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan berbeda disebut Heteroskedastisitas. Bahwa 

setiap uji dalam statistik pasti mempunyai dasar pengambilan 

keputusan yang berguna untuk menentukan sebuah kesimpulan. 

Dasar pengambilan keputusan pada uji Heteroskedastisitas yakni : 

1. Jika nilai signifikasi > 0,05 kesimpulannya adalah tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

2. Jika nilai signifikasi < 0,05 kesimpulannya adalah terjadi 

Heteroskedastisitas. 

 

3.    Pengujian Hipotesis 

a.  Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan unutk menguji secara parsial masing-masing 

variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom 

sig (significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikasi < 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas 

nilai t atau signifikasi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  
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b. Uji Simultan (Uji F) 

  Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, 

yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 

bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau 

untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan 

atau tidak/non signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F 

tabel, (Ho ditolak Ha diterima) maka model signifikan. Dan 

sebaliknya jika F hitung < dari F tabel, (Ho diterima Ha ditolak) 

maka model tidak signifikan. 

 

G. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen Modal, Lama Usaha, Jam Kerja lkasi 

usaha serta variabel dependen Pendapatan.  

1. Variabel Dependen 

a. Pendapatan (Y) adalah hasil penjualan barang dagangan yang 

dihasilkan pedagang setiap bulannya, diukur dalam satuan rupiah. 

2. Variabel Independen 

a. Modal (X1) adalah sejumlah dana yang digunakan oleh pedagang oleh 

oleh untuk membiayai proses pendirian usaha dan pembiayaan 

kegiatan operasional sehari-hari, di ukur dalam satuan rupiah. 
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b. Lama Usaha (X2) adalah lamanya pedagang menjalankan usaha

dagangannya sampai dengan relokasi usaha, dinyatakan dalam satuan

tahun.

c. Jam Kerja (X3) adalah banyaknya waktu yang digunakan oleh

pedagang untuk menjalankan usahanya dalam satu hari, dinyatakan

dalam satuan jam per hari.




