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BAB III 

METODE PERNELITIAN 

A. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di 40 usaha mebel di Kecamatan 

Blimbing.  

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Menurut Sugiono (2009), penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain.  

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” 

(Sugiyono : 2009). Maka dari itu populasi dalam penelitian ini adalah 40 

responden (pemilik mebel) yang berada di Kecamatan Blimbing. 

2. Sampel  
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“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut” (Sugiyono : 2009). Teknik sampling dalam 

penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau sensus, sampling jenuh 

yaitu teknik penentuan sampel apabila semua nggota populasi digunakan 

sebagai objek (Sugiyono : 2009) 

D. Defenisi Operasional Variabel 

“Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

atau dipelajari dan ditarik kesimpulannya” (Sugiyono : 2009). Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan replika pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

Penelitian ini menganalisis bagaimana lokasi usaha pada usaha mebel 

di Kecamatan Blimbing, Malang. Adapun defenisi operasioal variabel dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 3.1 berikut :  

Tabel 3.1 Definisi Operasional variabel 

Variabel  Indikator  Sub Indikator  

Lokasi 

Usaha 

1. Lingkungan 

masyarakat 

a. Masyarakat sekitar terbuka dan 

menerima didirikannya usaha 

b. Peraturan lingkungan daerah 

setempat mendukung kegiatan 

operasional usaha 

c. Kebijakan pajak daerah 

setempat dapat diterima 

d. Tingkat kriminalitas disekitar 

lokasi usaha tidak mengganggu 

kegiatan operasional usaha 

Bersambung... 

Lanjutan..

. 
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2. Kedekatan 

dengan pasar 

a. Lokasi usaha Mebel 

berdekatan dengan konsumen 

b. Kedekatan dengan pasar 

membuat perusahan dapat 

memberikan pelayanan yang 

baik kepada konsumen 

c. Kedekatan dengan pasar 

mengurangi biaya distribusi 

perusahaan 

3. Tenaga kerja  a. Tersedianya tenaga kerja yang 

memadai di sekitar lokasi 

usaha 

b. Upah tenaga kerja di daerah 

lokasi usaha sesuai dengan 

kemampuan perusahaan 

c. Produktivitas tenaga kerja 

menunjang kegiatan 

operasional perusahaan  

d. Sikap tenaga kerja di daerah 

lokasi usaha menunjang 

kegiatan operasional 

perusahaan 

4. Kedekatan 

dengan bahan 

baku dan 

supplier  

a. Lokasi usaha berdekatan 

dengan sumber bahan baku 

yang dibutuhkan 

b. Lokasi usaha berdekatan 

dengan supplier (pemasok) 

c. Perusahaan mendapatkan 

pelayanan yang lebih baik dari 

supplier 

d. Kedekatan dengan bahan baku 

dapar mengurangi biaya 

pengadaan bahan baku 

e. Supplier dapat mengurangi 

biaya pengadaan bahan baku 

5. Fasilitas dan 

biaya 

transportasi 

a. Tersedianya Fasilitas 

transpotasi yang mudah 

dijangkau 

b. Tersedianya Fasilitas 

Telekomunikasi yang mudah 

dijangkau 

c. Biaya transportasi cukup 

memadai 

d. Penyaluran faktor-faktor 

produksi lancar 

Lanjutan..

. 

Bersambung... 
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e. Penyaluran produk 

peruysahaan lancar 

6. Sumber daya 

lainnya 

a. Lokasi usaha Mebel dekat 

dengan Sumber daya listrik 

b. Sumber daya listrik di daerah 

sekitar lokasi usaha memadai 

untuk kegiatan operasional 

usaha 

c. Sumber daya air mudah 

didapatkan di daerah lokasi 

usaha 

d. Sumber daya air di daerah 

sekitar lokasi usaha memadai 

untuk kegiatan operasional 

usaha 

  Sumber  : ( Handoko, H., 2015), (Indiarti, N., 2014) 

E. Jenis dan Sumber data 

1. Jenis Data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data dalam bentuk angka-angka atau dapat dihitung dan 

diperoleh dari hasil jawaban responden dari kuesioner yang telah 

disebarkan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh peneliti yang diperoleh melalui survei atau pengamatan 

langsung ke objek penelitian. Data primer penelitian ini didapatkan 

langsung dari responden melalalui lembar kuesioner sesuai dari 

variabel yang diteliti 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Lanjutan..

. 
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Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2009), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Peneliti 

melakukan wawancara dengan pemilik usaha mebel dimaksudkan untuk 

mendapatkan data berupa informasi yang lebih akurat.  

2. Kuesioner 

Teknik yang diguinakan untuk pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan kuesioner. Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan 

alat utama dalam pengumpulan data yang berupa suatu daftar pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis dan disebarkan secara langsung kepada 

responden yang akan diteliti (Sugiyono, 2009). Responden diberi alternatif 

dalam menjawab pertanyaan yang tersedia. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner/daftar pertanyaan.  Kuesioner yang diberikan 

menyangkut indikator lokasi usahan yang disebar secara langsung dari 

penyebar kuesioner.  

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini metode pengukuran data yang digunakan dari 

tanggapan atau jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala 

likert.  Menurut Sugiyono (2009), skala likert digunakan untuk mengukur 
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sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompok orang dengan 

fenomena sosial. 

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator varibel kemudian indikator tersebut dijabarkan lagi menjadi sub 

indikator, sub indikator tersebutlah yang dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan. Jawaban 

yang diberikan responden, diberi nilai dengan merefleksikan secara konsisten 

dari sikap responden yaitu dengan pemberian skor pada setiap jawaban dari 

kuesioner yang diajukan pada responden. Untuk menganalisis secara 

kuantitatif pada penelitian ini, alternatif jawaban ditetapkan dengan skor yaitu:  

1. Jawaban Sangat tidak setuju (STS) dengan skor satu 

2. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor dua 

3. Jawaban Cukup Setuju (CS) dengan skor tiga 

4. Jawaban Setuju (S) dengan skor empat 

5. Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor lima 

H. Uji Instrumen  

1. Uji validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas yang 

tinggi dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul menyimpang gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Menurut Sanusi, A (2011), bahwa validitas instrumen ditentukan 

dengan mengkolerasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan 
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atau pernyataan dengan skor total. skor total adalah jumlah dari semua skor 

pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir pernyataan berkolerasi 

secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu maka dapat 

dikatakan bahwa alat pengukur itu valid. Dan sebaliknya jika kolerasinya 

tidak signifikan, alat pengukur itu tidak valid dan alat pengukur itu tidak 

perlu dipakai untuk mengukur atau mengambil data.  

Validitas yang diperoleh dengan cara diatas dikenal dengan validitas 

konstruk (Ghozali, 2017). Rumus yang digunakan untuk mencari nilai 

kolerasi adalah kolerasi Pearson Product Moment yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑛∑ −𝑥𝑦 (∑ )(∑ )𝑦𝑥

√{𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥2){𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦2)}}
 

Keterangan :  

r : Koefisien korelasi product moment 

n : Jumlah subjek uji coba 

∑x : Jumlah skor butir pertanyaan 

∑𝑥2 : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat tersebut dapat dikatakan valid 

∑x : Jumlah skor total 

∑𝑦2 : Jumlah skor total kuadrat 

∑xy : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil 

dari r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari 

r hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka dikatakan 

signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan adalah valid, 
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sedangkan apabila r hitung lebih kecil dari r dalam tabel maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah r hitung 

(koefisien kolerasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan ∞ = 0,05 jika koefisien kolerasi lebih besar dari nilai kritis maka 

alat tersebut dapat dikatakan valid. Motode yang digunakan untuk menguji 

validitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) 20 For Windows Sofware. 

Pada penelitian ini, sebelum kuesioner dibagikan kepada responden 

objek penelitian (mebel di Kecamatan Blimbing).  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. 

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran 

untuk subyek penelitian yang sama menunjukkan hasil yang konsisten. 

Untuk mengukur realibilitas menggunakan rumus alpha  (Arikunto, 2010), 

sebagai berikut : 

𝑟 = (
𝑘

𝑘−1
)(1-

∑ 2𝜎𝑏

𝜎𝜏2
) 

Keterangan :  

r  : Realibilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

∑σ𝑏2 : Jumlah varian butir dikuadratkan 

σ𝑡2 : Jumlah varian total dikuadratkan 

Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari pada r 
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tabel maka data yang digunakan tidak reliabel. Suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliabel apabila nila alpha > atau = 0,6. Pengujian reliabilitas 

dalam penelitian ini akan menggunakan program SPSS (Statistical Package 

for Social Science) 20 For Windows Software.  

Pada penelitian ini, sebelum kuesioner dibagikan pada responden 

objek penelitian (mebel di Kecamatan Blimbing), dilakukan pengujian 

reliabilitas terlebih dahulu pada objek yang diteliti.  

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti 

adalah lokasi usaha,dengan kata lain rentang skala memiliki fungsi untuk 

menunjukan kecenderungan jawaban responden tentang variabel (Umar, 

2003). Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut :  

𝑅𝑠 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan :  

Rs  : Rentang Skala 

n : Jumlah sampel 

m : Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Perhitungan rentang skala sebagai berikut :  

Rs = 
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

Rs = 
40(5−1)

5
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Rs = 32 

Nilai min = skor terkecil × jumlah responden = 1 × 40 = 40 

Nilai max = skor terbesar × jumlah responden = 5 × 40 = 200 

Untuk membuat rentang skala dalam penelitian ini, karena nilai 40 

merupakan nilai terendah maka 40 ditambah Rs digunakan sebagai interval. 

Sehingga akan terbentuklah tabel rentang skala sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

No. Kelas Keterangan 

1 40-72 Sangat buruk 

2 73-105 Buruk 

3 106-138 Cukup baik 

4 139-171 Baik 

5 172-204 Sangat baik 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Keterangan :  

a) 40 – 72 = Lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, tenaga 

kerja, kedekatan dengan bahan baku dan supplier, fasilitas dan 

biaya transportasi, sumber daya lainnya dinyatakan sangat tidak 

baik. 

b) 73 – 105 = Lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, 

tenaga kerja, kedekatan dengan bahan baku dan supplier, fasilitas 

dan biaya transportasi, sumber daya lainnya dinyatakan tidak baik. 

c) 106 – 138 = Lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, 

tenaga kerja, kedekatan dengan bahan baku dan supplier, fasilitas 
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dan biaya transportasi, sumber daya lainnya dinyatakan cukup 

baik. 

d) 239 – 171 = Lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar,

tenaga kerja, kedekatan dengan bahan baku dan supplier, fasilitas

dan biaya transportasi, sumber daya lainnya dinyatakan baik.

e) 172 – 204 = Lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar,

tenaga kerja, kedekatan dengan bahan baku dan supplier, fasilitas

dan biaya transportasi, sumber daya lainnya dinyatakan sangat

baik.




