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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan karena kabupaten 

Lamongan merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Jawa 

Timur. Dengan produksi sebesar 109.457,97 ton di tahun 2012. (sumber 

BPS Kabupaten Lamongan). Perikanan darat di Kabupaten Lamongan 

mengalami kenaikan produksi ikan tiap tahunnya. Maka peneliti memilih 

daerah tersebut sebagai lokasi yang cocok untuk melakukan penelitian 

terkait faktor-faktor produksi apa saja yang dapat mempengaruhi produksi 

ikan. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data-data numerik atau 

berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik tertentu. Peneliti 

menjelaskan fakta tersebut dari hasil data yang telah diolah menggunakan 

metode statistik tertentu.    

C. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel atau faktor 

yang di pengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah : 
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a. Produksi Ikan (Y) 

 

Produksi ikan disini merupakan jumlah produksi ikan yang 

dapat diproduksi perikanan darat di Kabupaten Lamongan pada 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 dalam satuan ton.  

2. Variabel bebas (X) 

 

Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel terikat (variabel 

dependen) atau variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel independen adalah : 

a. Luas Lahan (X1) 

 

Luas lahan disini merupakan luas daerah perikanan darat 

meliputi: luas tambak, kolam, sawah tambak, rawa, waduk, 

sumgai dan KJA yang dijadikan tempat menangkap ikan di 

Kabupaten Lamongan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 

2015 dalam satuan hektar.  

b. Tenaga Kerja (X2) 

 

Tenaga kerja disini merupakan jumlah pekerja yang 

bekerja untuk memproduksi ikan pada perikanan darat di 

Kabupaten Lamongan tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 

dalam satuan jiwa. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. 

Data tersebut dalam bentuk semesteran (time series) yang sudah diolah, 
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disusun, dan dicatat secara sistematis oleh Dinas atau instansi terkait 

dengan rentang waktu lima belah tahun, yaitu dari tahun 2001 sampai 

tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Lamonga, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan sumber terkait 

seperti Lamongan Dalam Angka. Data yang diperlukan antara lain data 

luas lahan dalam satuan hektar, tenaga kerja dalam satuan jiwa, dan 

produksi ikan pada perikanan darat dalam satuan ton, dalam kurun waktu 

lima belas tahun (2001-2015). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunkaan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Studi Pustaka 

 

Adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

literatur-literatur, penelitian terdahulu maupun teori yang telah 

didapatkan yang dijadikan landasan teori untuk mengatasi masalah 

dalam penelitian terkait.  

2. Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

melakukan pencatatan dari dinas atau instansi terkait. 

F. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

 

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan maka dalam 

penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda karena 
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penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen yang bersifat matrik.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah luas 

lahan dan biaya produksi perikanan darat sedangkan yang menjadi variabel 

dependen adalah produksi ikan perikanan darat. 

1. Analisis regresi linier berganda 

 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2 

Keterangan: 

Y  = Produksi ikan perikanan darat 

X1  =  Luas lahan  

X2  = Tenaga Kerja 

a  = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
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2. Uji statistik 

 

a. Uji Silmutan/Uji F 

 

Uji simultan atau uji F adalah pengujian terhadap hipotesa 

yang menyatakan ada tidaknya pengaruh bersama-sama variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas F dengan nilai α yang 

ditetapkan 0,05 atau 5%. Jika probabilitas F < 0,05 atau F hitung > 

F tabel maka Ho ditolak, yang berarti variabel bebas secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Jika probabilitas F 

> 0,05 atau Fhitung < Ftabel maka Ho diterima, yang berarti variabel 

bebas  bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat. 

b. Uji Parsial/Uji t 

 

Uji parsial atau uji t adalah pengujian terhadap hipotesa 

yang menyatakan ada tidaknya pengaruh secara parsial antara 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t 

dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probability dengan 

taraf signifikansinya. Apabila nilai Prob. < α maka koefisien 

variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan 

sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan 

menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau α = 5% 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika nilai probability t-statistik < 0,05 atau t hitung  >  t tabel 

maka Ho ditolak  
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Jika nilai probability t-statistik > 0,05 atau t hitung  <  t tabel maka 

Ho diterima 

c. Uji R-Square (R²) 

 

Dengan memperhatikan koefisien determinasi (R2) yaitu 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil regresi yang 

telah dilakukan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. 

Dengan kata lain, (R2) digunakan untuk mengukur besarnya 

hubungan atau sumbangan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nilai R2 berkisar 0 – 1 (0% - 100%) berarti ketepatan atau 

kecocokan sempurna, jika R2 bernilai 0 berarti tidak ada 

hubungan variabel bebas dan variabel terikat, jadi semakin tinggi 

R2 maka akan semakin baik hasil regresinya. 

3. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini 

uji normalitas akan dilakukan dengan menggunakan One Sample 

Kolmogrov-Smirnov test dengan menggunakan taraf signifikansi 

0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih 

besar dari 5% atau 0,05. 

b. Uji Multikolinearitas 

 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
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(Independen). Uji asumsi klasik multikolinieritas hanya dapat 

dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel independen dalam 

model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara  variabel  independen. 

c. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

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

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat 

digunakan besaran Durbin-Watson. Untuk memeriksa adanya 

autokorelasi, maka dilakukan uji Durbin-Watson dengan 

keputusan sebagai berikut: 

 Jika (D-W) <  Dl, maka Ho ditolak 

 Jika (D-W) > Du, maka Ho diterima 

 Jika Dl < (D-W) < Du, maka tidak dapat ditarik kesimpulan 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, 

yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 
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dalam  model  regresi  adalah  tidak  adanya  gejala 

Heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian 

heteroskedastisitas yang bisa digunakan diantaranya yaitu uji 

park, Uji Glejser, melihat pola grafik regresi dan uji koefisien 

korelasi spearmean. 




