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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Desa Sukorejo 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada keberadaan area industri genteng yang cukup besar dan 

banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai ladang mata pencaharian sehari-

hari selain bertani. Sehingga dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk 

mengembangkan produktivitas dalam produksi usaha gentengnya.  

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yakni 

sebuah penelitian dengan memfokuskan analisisnya pada data-data angka yang 

kemudian akan diolah menggunakan teknik statistik tertentu. Jadi bisa dikatakan 

penelitian yang memakai pendekatan kuantitatif apabila data-data yang digunakan 

berupa angka dan angka-angka tersebut akan diolah secara statistik. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi merupakan kelompok dari komponen penelitian, yang mana 

komponen tersebut merupakan unit terkecil dari data yang dibutuhkan (Kuncoro, 

2013 dalam Muktianto, 2016). Pada penelitian ini populasinya yaitu industri 

genteng di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

Sedangkan sampel merupakan komponen populasi yang diharapkan bisa 

mewakili suatu populasi dari penelitian (Kuncoro, 2013 dalam Muktianto 2016).
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Pada penelitian ini mengambil sampel dengan metode accidental sampling yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti mengambil 

responden sebanyak 50 orang. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Untuk memahami variabel-variabel yang digunakan maka ada beberapa 

definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil produksi genteng 

Dalam penelitian ini yang dimaksud hasil produksi genteng merupakan 

jumlah pendapatan dari produksi genteng yang dapat dihasilkan dalam satu 

kali produksi, dan dihitung dengan satuan rupiah. 

2. Modal  

Modal ialah barang ataupun uang yang bersama faktor prduksi lain dipakai 

untuk menghasilkan suatu barang atau komoditi yang baru, yang disebut 

sebagai hasil produksi dan satuannya yang dipakai yaitu rupiah. 

3. Tenaga kerja 

Tenaga kerja atau pegawai yaitu jumlah Sumber Daya Manusia yang 

dibutuhkan dalam sekali produksi genteng yang dihitung adalah biaya 

pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja tersebut dengan satuan rupiah. 

Tenaga kerja disini tidak ada pembeda antar jenis kelamin. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian memakai data primer, yakni yang didapatkan 

dari pengamatan langsung. Kemudian data sekunder, yakni data yang didapatkan 

lewat perantara dan ditulis oleh orang lain. 



27 
 

 

1. Data primer, pada penelitian ini yaitu mengenai input produksi (modal dan 

tenaga kerja) serta output produksi yang diperoleh langsung di Desa Sukorejo 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek melaluli wawancara dan 

kuesioner. 

2. Data sekunder, pada penelitian ini yaitu diperoleh dari data yang telah 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan dinas-dinas lain yang 

terkait. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara dipakai sebagai metode mengumpulkan data apabila peneliti 

melakukan riset pendahuluan demi mendapatkan persoalan yang sedang diteliti, 

digunakan juga oleh peneliti jika ingin mengenal perihal dari responden secara 

terperinci dan jumlah responden tersebut sedikit (Kurniasari, 2011). Penelitian ini 

melakukan wawancara kepada para pengusaha genteng di Desa Sukorejo 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan membagikan beberapa 

pertanyaan tertulis agar dijawab oleh responden. Kuesioner ialah metode 

penghimpunan yang bersifat efisien jika tahu variabel yang diukur dan tahu  yang 

diinginkan oleh responden (Kurniasari, 2011). Pada penelitian ini akan 
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memberikan kuesioner kepada pengusaha genteng di Desa Sukorejo Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

G. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan sistem yang dipakai dalam memproses data yang 

didapat dan menghasilkan hasil analisis. Ini karena data yang dipakai dari suatu 

penelitian tidak bisa difungsikan secara langsung, namun harus diproses menjadi 

data yang bisa menghasilkan informasi yang bisa dipahami dengan mudah, jelas, 

dan tepat. Dalam penelitian ini teknik analisa yang dipakai yaitu uji asumsi klasik, 

analisis regresi linear berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas, uji statistik 

untuk menguji hipotesis, dan analisis efisiensi. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Apabila variance sama atau tetap dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya dinamkan dengan homoskedastisitas dan jika beda 

dinamakan heteroskedastisitas (Sholikin, 2016). Metode yang dipakai untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya suatu heteroskedastisitas ialah dengan memakai uji 

glejser dengan dasar apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sedangkan apabila nilai sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika tidak ada hubungan antara 
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variabel bebas maka model regresi itu dinyatakan baik. Cara menemukan ada atau 

tidaknya suatu multikolinearitas bisa dilakukan dengan metode VIF dan auxiliary 

yaitu dengan melihat Variance Inflation Factors (VIF), caranya dilihat angka 

tolerance (1-Rᵌ auxiliary) dan angka VIF. Bila tolerance < 0,1 atau VIF > 10, 

terdapat multikolinearitas. Sedangkan bila tolerance > 0,1 atau VIF < 10, tidak 

terdapat multikolinearitas. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

modal dan tenaga kerja terhadap hasil produksi genteng di Desa Sukorejo 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Untuk menyederhanakan analisis 

data yang sudah dikumpulkan maka dipakai suatu model, yaitu fungsi produksi 

Cobb-Douglas. Secara matematis dipaparkan sebagai berikut: 

                       + μ 

Dimana: 

Q  = Hasil produksi genteng (rupiah) 

a  = Konstanta 

K  = Modal (rupiah) 

L  = Tenaga kerja (rupiah) 

β1,β2 = Koefisien regresi 

μ = Kesalahan pengganggu 

3. Uji Statistik 

Untuk pengujian hipotesis digunakan uji statistik. Langkah-langkah dalam 

pengujiannya adalah:  

 

 



30 
 

 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dirumuskan sebagai 

berikut: 

      
  

   
 

Dimana: 

t = Koefisien         

            koefisien regresi  

    = Standar deviasi variabel bebas 

Perumusan hipotesisnya adalah: 

         artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel  

independen dengan variabel dependen secara parsial.  

         artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen  

dengan variabel dependen secara parsial. 

Kriteria pengujian: 

1) Apabila         >       , artinya Ho ditolak. 

2) Apabila         <       , artinya Ho diterima. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersamaan atau simultan. Dirumuskan sebagai berikut: 
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Dimana: 

F = Nilai         

Rᵌ  = Koefisien determinan berganda 

K  = Jumlah variabel independen 

N  = Jumlah sampel 

Perumusan hipotesisnya adalah: 

         artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel  

independen dengan variabel dependen secara bersamaan. 

        artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara bersamaan. 

Kriteria pengujian: 

1) Apabila        >       , artinya Ho ditolak. 

2) Apabila        <       , artinya Ho diterima. 

4. Analisis Efisiensi 

Efisiensi adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melaksanakan 

aktivitasnya demi mendapatkan hasil dengan menggunakan input yang sekecil-

kecilnya untuk bisa menghasilkan output, serta kemampuan untuk menuntaskan 

pekerjaan dengan baik dan benar.  

Untuk mengetahui efisien atau tidaknya dalam usaha produksi genteng ini 

dapat dilihat dari nilai R/C (revenue cost ratio) yang merupakan ukuran 

perbandingan antara penerimaan usaha (Revenue = R) dengan total biaya (Cost = 

TC). Pernyataan tersebut bisa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 
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Dimana: 

a = Efisiensi finansial  

R = Penerimaan 

C = Biaya 

Dengan kriteria yaitu: 

a. Jika nilai R/C Ratio lebih dari 1 maka dikatakan efisien.  

b. Jika nilai R/C Ratio sama dengan 1 maka mengalami BEP (impas). 

c. Jika nilai R/C Ratio kurang dari 1 maka dikatakan tidak efisien.  

Sebuah usaha akan dikatakan layak dijalankan apabila nilai R/C yang diperoleh 

lebih besar dari 1. Keadaan ini dapat terjadi karena semakin tinggi nilai R/C dari 

sebuah usaha, maka tingkat keuntungan yang didapatkan juga akan semakin 

tinggi. 


