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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian sensus, Penelitian 

sensus merupakan penelitian yang mengambil satu kelompok populasi 

sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang 

terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan 

infromasi yang spesifik (Usman & Akbar, 2008). 

B. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel  

Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendapatan pengerajin (PU), sedangkan variabel terikat yang digunakan 

adalah, modal (M), lama usaha (LU), dan biaya produksi (C). Berikut difinisi 

operasional variabel pada penelitian ini:  

1. Pendapatan pengrajin panci (PU), variabel ini menggambarkan pendapatan 

yang diterima oleh responden pada tahun 2016. Variabel ini diukur dengan 

memakai ukuran rasio dengan satuan rupiah. 

2.  Modal (M), variabel ini mencerminkan jumlah uang maupun 

perlengkapan yang digunakan responden dalam pengerajin di kampung 

panci. Variabel ini diukur dengan memakai ukuran rasio dengan satuan 

rupiah. 

3. Lama usaha (LU), variabel ini mencerminkan seberapa lama pelaku usaha 

dalam menjalankan usaha kerajinan dalam pengerajin di kampung panci. 
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Untuk lama usaha 1-2 tahun akan diberi nilai 1, untuk lama usaha 3-4 

tahun akan diberikan nilai 2, untuk lama usaha 5-6 tahun akan diberi nilai 

3, untuk lama usaha 7-8 tahun akan diberi nilai 4, dan untuk lama usaha >8 

tahun akan diberi nilai 5. 

4. Biaya produksi (C), variabel ini mencerminkan biaya yang dikeluarkan 

responden selama proses produksi. Variabel ini diukur dengan memakai 

ukuran rasio dengan satuan rupiah. 

 

C. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah pengerajin di Kampung Panci di 

Desa Sukorejo Kecamatan Pandaan, Pasuruan sejumlah 33 pengerajin. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode sensus. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu suatu cara dalam mendapatkan data valid dan 

akurat yang dapat dipertanggung jawabkan untuk bahan pembahasan serta 

pemecahan masalah. Pada awalnya peneliti mencari data dari Dinas terkait 

dan mendapati jumlah populasi yang diberikan oleh Dinas tersebut. Dalam 

mendapatkan data-data dari obyek penelitian terkait, peneliti memakai 

kuesioner yang artinya dengan memberikan daftar pertanyaan yang disusun 

secara tertulis dan sistematis serta dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian 

bertatap langsung dan diberikan kepada responden. 
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E. Metode Pengumpulan Data Kuantitatif 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi pengerajin di kampung panci di Desa Sukorejo 

Kecamatan Pandaan, Pasuruan, maka penelitian ini menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan atau observasi lapangan 

Metode pengamatan dipakai dengan tujuan untuk mengamati serta 

mencatat segala hal yang tampak pada obyek penelitian saat keadaan 

yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya, 

kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan laporan serta kendala dalam penganggaran 

dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. 

2. Kuisioner 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, 

seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) bahwa “kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya”. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan cara mencari data berupa dokumen, 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode 

dokumentasi ini dipergunakan untuk mengumpulkan bermacam 
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informasi khususnya untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dalam 

observasi dan wawancara. 

 

F. Metode Analisa Data 

Analisis data merupakan satu kegiatan yang dilakukan dalam 

memproses dan menganalisa data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian 

ini, peneliti memakai analisis Kuantitatif yang merupakan bentuk analisa 

yang diperuntukkan untuk data yang besar yang dikelompokkan ke dalam 

berbagai kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis dalam bagian 

ini metode analisis data terdiri dari 3 yaitu, Statistik Deskriptif, Uji Regresi 

Berganda, dan Uji Asumsi Klasik. 

1. Menghitung Pendapatan Bersih Pengerajin Panci 

Pendapatan bersih pengerajin panci dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan perhitungan selisih antara penerimaan atau hasil 

penjualan panci dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proses 

produksi selama satu periode, secara matematis perhitungan pendapatan 

bersih dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

π = TR –TC 

Keterangan: π = Pendapatan (Rp) 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total biaya (Rp) 
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2. Statistik Deskriptif 

Statistik  Deskriptif  dipakai guna memberi gambaran  tentang 

responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel penelitian. Analisis 

Kuantitatif merupakan model analisa data berlandaskan hasil statistik. 

Dalam penelitian ini menghubungkan model analisis linier berganda 

berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Adapun perumusan model analisis regresi 

linier berganda adalah: 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Є 

Dimana: 

Y = Variabel terikat 

β0 = Bilangan konstanta 

 β1= Koefisien regresi X1 

β2 = Koefisien regresi X2  

β3 = Koefisien regresi X3  

X = Variabel bebas 

Є = Error term (faktor kesalahan) 

Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka diturunkan sebuah model penelitian mengenai pendapatan 

pengerajin kampung panci, yaitu: 

PU = β0 + β1 M + β2 LU + β3 C + Є 

Dimana: 
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PU = Pendapatan pengerajin panci di kampung panci (rupiah) 

M = Modal (Rupiah) 

LU = Lama usaha (Tahun)  

C = Biaya produksi (rupiah)  

Є = Error term (faktor kesalahan) 

3. Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Sederhana 

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu 

dilakukan beberapa pengujian: (Gujarati, 2003)  

a. Uji t Statistik 

Uji t-statistik dipakai untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara individu yang terdapat dalam model. Selain itu, 

pengujian juga digunakan untuk mengetahui secara statistik apakah 

koefisien regresi masing-masing variabel dalam suatu model bersifat 

signifikan atau tidak. Hipotesis yang digunakan: 

H0: b = 0, variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Ha: b ≠ 0, variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen 

t hitung = 𝑡 =
𝑏𝑖

𝜎 𝑏𝑖
 

t tabel = ta / 2(n-k) 

Dimana: 

𝜎 𝑏𝑖 = simpangan baku koefisien dugaan 

Kriteria pengujian: 
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t-hitung > t tabel, maka tolak H0 

t-hitung < t tabel, maka terima H0 

b. Uji F Statistik 

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, 

yaitu dengan cara sebagai berikut: 

H0: b = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel independen. 

Ha: b ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen. 

Kriteria pengujian: 

F-hitung > F tabel, maka tolak H0 

F-hitung < F tabel, maka terima H0 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Sanusi (2011:136), koefisien determinasi (R2) dapat 

juga disebut dengan koefisien determinasi majemuk (multiple 

coefficient of determination) yang serupa dengan koefisien r2. 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah 

variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibangun. 

Persamaan model regresi linear berganda semakin baik apabila 

nilai koefisien determinasi (R2) semakin tinggi (mendekati 1) dan 

cenderung meningkat nilainya sejalan dengan penambahan jumlah 

variabel bebas. Sebaliknya semakin buruk ketika beradah dibawah 1. 



28 
 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan agar dapat mengetahui sebaran data 

dalam model regresi, metode yang umum digunakan yaitu dengan 

melihat normal probability plot dengan membandingkan distribusi 

frekuensi dari data aktual dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. 

Data normal akan membentuk garis lurus diagonal dan ploting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, 

maka garis yang menggambarkan data aktual akan mengikuti garis 

sesungguhnya. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non parametik 

Kolmogorov-Smirnov, dengan syarat sebagai berikut: 

1) Jika Asym.sig < taraf signifikansi (α = 5%), maka residual 

berdistribusi tidak normal. 

2) Jika Asymp.sig > taraf signifikansi (α = 5%), maka residual 

berdistribusi normal 

b. Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan hubungan yang terjadi diantara 

variabel independen, uji dilakukan terhadap gejala multikolinearitas 

dapat digunakan dengan cara membandingkan koefisien determinasi 

parsial (r2) dengan koefisien determinasi majemuk (R2) regreasi awal 

atau yang disebut dengan metode Klein rule of Thumbs.Jika r2< R2 
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maka tidak terdapat multikolineraitas (Gujarati, 2003). Uji 

multikolinearitas yaitu suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier 

baik yang pasti atau mendekati pasti diantara beberapa atau semua 

variabel X dari model regresi. 

c. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui apakah di dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain sama, maka disebut homoskedastisitas 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik yaitu yang 

bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui heteroskedastisitas dilakukan Uji Glejser. Uji 

Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap 

variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat, maka terdapat gejala heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011:139-143). 


