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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian

Didalam peneletian ini, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten 

Sidoarjo dijadikan sebagai objek penelitian untuk menganalisis pengaruh 

variabel yang terdiri atas jumlah unit usaha, upah minimum, pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan sedang dan 

besar tahun 2001-2015. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan suatu gejala, peristiwa, dan 

kejadian atau gambaran secara umum dengan bahasan yang diteliti 

berupa data atau angka kemudian dianalisis, diklasifikasikan, dan 

diinterpresentasikan dalam bentuk uraian.  

C. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas pengertian tentang variabel yang diteliti dan 

petunjuk indikator dalam penelitian ini, maka dibuat definisi operasional 

dengan variabel sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penyerapan tenaga kerja . Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah 

penduduk yang bekerja di berbagai sektor perekonomian, seperti 

sektor industri pengolahan atau jumlah tenaga kerja yang bekerja di 
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industri pengolahan. Variabel penyerapan tenaga kerja diukur dengan 

satuan jiwa. 

2. Variabel Independen (X) 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah unit usaha 

(X1), upah minimum kabupaten/kota (X2), dan pertumbuhan ekonomi 

(X3). 

a. Jumlah unit usaha (X1) 

Jumlah industri pengolahan yang ada di daerah, dengan kata lain 

apakah jumlahnya bertambah, berkurang, atau tetap setiap 

tahunnya pada periode 2001-2015 di kedua daerah. Variabel 

jumlah unit usaha diukur menggunakan satuan unit. 

b. Upah minimum kabupaten/kota (X2) 

Upah minimum kabupaten/kota merupakan sejumlah uang yang 

di bayar penuh kepada pekerja sebagai pengganti nilai atau 

prestasi yang diberikan kepada perusahaan. Variabel upah 

minimum diukur dalam satuan rupiah. 

c. Pertumbuhan Ekonomi (X3) 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 

jangka panjang. Dalam penelitian ini menggunakan output dari 

berbagai sektor PDRB di kedua daerah. Variabel pertumbuhan 

ekonomi diukur dengan satuan persen. 
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D.  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penilitian ini menggunakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang telah diolah sebelumnya dan dapat 

diperoleh melalui sumber-sumber terkait dengan objek penelitian. Data 

yang diperoleh yaitu berupa data kuantitatif, atau data yang diukur 

dalam skala numerik atau angka. 

2. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari instansi pemerintah yang telah di 

publikasikan kepada masyarakat, seperti Badan Pusat Statistik yang 

telah diakui oleh pemerintah dan mempunyai legalitas dalam 

mempublikasikan data statistik di Indonesia, serta Dinas 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan Jawa Timur, serta refrensi lain 

yang memberikan informasi. Data-data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data jumlah unit usaha 

b. Data upah minimum kabupaten/kota 

c. Data pertumbuhan ekonomi 

d. Data tenaga kerja pada industri sedang dan besar 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan metode 

dokumentasi, yaitu cara pengumpulan dengan mencatat, mempelajari, 

serta mengolah data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi 

pemerintah. 
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F.  Teknik Analisis Data 

  Dilihat dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka peneliti 

menentukan metode analisis yang digunakan untuk menjawab, yaitu: 

1. Mendefinisikan perkembangan dari penyerapan tenaga kerja, jumlah 

unit usaha, upah minimum, pertumbuhan ekonomi di kedua daerah. 

Peneliti menggunakan studi deskriptif berupa tabel dan grafik 

untuk mengetahui catatan angka tertinggi dan terrendah. 

2. Menganalisis pengaruh dari jumlah unit usaha, upah minimum, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di kedua 

daerah. 

 Peneliti membuat perumusan model regresi linier berganda dengan 

data time series yang dilakukan sebanyak dua kali, dan diperoleh 

persamaan sebanyak dua untuk masing-masing daerah, yaitu: 

𝒀 = 𝜷𝟎𝑿𝟏𝜷𝟏𝑿𝟐𝜷𝟐𝑿𝟑𝜷𝟑𝒆 

Keterangan : 

Y  = Penyerapan tenaga kerja industri sedang dan besar 

 𝛽0 = Konstanta 

𝑋1 = Jumlah unit usaha 

𝑋2 = Upah minimum kabupaten/kota 

𝑋3 = Pertumbuhan ekonomi 

𝑒 = Error 



44 
 

Di karenakan perbedaan dalam satuan hitung masing-masing 

variabel bebas, analisa regresi dalam penelitian ini menggunakan model 

yang sudah di transformasikan ke bentuk logaritma, sehingga mempunyai 

persamaan sebagai berikut : 

a. Kabupaten Pasuruan : 

Log 𝑌1 =  β0 + β1LogX1 + β2LogX2 + β3LogX3 + e 

b. Kabupaten Sidoarjo : 

Log 𝑌2 =  β0 + β1LogX1 + β2LogX2 + β3LogX3 + e 

1. Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t) 

 Penggunaan uji t (t-test) yaitu jika signifikan t hitung lebih besar 

dari pada t tabel, maka dapat dinyatakan signifikan dan berarti secara 

parsial variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), 

sebaliknya jika t lebih besar dari 5% atau 0,05 atau t hitung < t tabel, 

maka secara parsial variabel bebas tidak berpngaruh terhadap variabel 

terikat. Adapun  langkah-langkah melakukan uji t yaitu : 

a. Merumuskan hipotesis 

H0 ∶  𝛽1 = 0, berarti tidak dapat berpengaruh secara parsial dari 

variabel bebas (X) terhdap variabel terikat (Y). 

H1 ∶  𝛽2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara parsial dari variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

b. Menentukan tingkat signifikan 
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Untuk mengetahui tingkat signifikan ditentukan besaran 𝛼 = 5% 

dan degree of freedom (df) sebesar (n-k-1) dimana k merupakan 

jumlah dari variabel. 

c. Menghitung  thitung  

Cara mencari t hitung dapat dilakukan rumus sebagai berikut : 

t hitung =  
b̂ − b

s(b)
 

d. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

t hitung > t tabel : maka H0 ditolak dan H1, yang berarti bahwa 

variabel bebas (X1,X2, dan X3) secara parsial berpengaruh positif 

terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan. 

t hitung < t tabel  : maka H0 ditolak dan H1, yang berarti bahwa 

variabel bebas (X1,X2, dan X3) secara serentak berpengarh terhadap 

variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan. 

2. Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F) 

 Penggunaan uji F adalah jika nilai Prob(F-statistic) lebih kecil dari 

5% atau Fhitung > Ftabel, maka dinyatakan signifikan yang berarti 

bersama-sama variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat 

dan sebaliknya, bila nila Prob(F-statistic) lebih besar dari 5% atau 

Fhitung < Ftabel berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

a. Jika Fhitung < Ftabel = H0 diterima yang artinya variabel bebas (X) 

tidak mempengaruhi variabel terikat (Y). 
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b. Jika Fhitung > Ftabel = H0 diterima yang artinya variabel bebas (X) 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

Cara mencari F hitung dapat dilakukan rumus sebagai berikut : 

F hitung =  
𝑅2/(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘)
 

 Untuk mengetahuhi tingkat signifikan ditentukan besaran α = 5% 

dan degree of freedom (df) sebesar (k-1) sebagai derajat pembilang, dan 

(n-k) untuk derajat penyebut dimana n adalah jumlah observasi dan k 

adalah variabel penjelas. 

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji 𝑅2) 

 Pengujian ini dilakukan agar mengetahui sampai seberapa besar 

persentase variasi dalam variabel terikt (Y) pada model dapat dijelaskan 

oleh variabel bebasnya (X). Jika nilai 𝑅2 mendekati 1 berarti adanya 

hubungan yang kuat dan erat antara variabel bebas, dan model tersebut 

dibenarkan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dinyatakan dalam satuan persentase. 

Tabel 3.1 

Pedoman Dalama Memberikan Interpretasi Koefisien 

Determinasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,60 - 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: (Sugiyono, 2005 dalam Ghisol, 2015) 
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4. Uji asumsi klasik  

 Model penelitian yang digunakan untuk menghasilkan para meter 

penduga yang tepat jika memenuhi uji asumsi klasik yang dilakukan 

dalam regresi. Model dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji 

multikoliniearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas yaitu satu bagian dari uji asumsi klasik, yang 

berarti sebelum melakukan analisis dalam suatu penelitian, data 

yang digunakan harus di uji kenormlan distribusinya, karena data 

yang baik yaitu data yang normal dalam pendistribusiannya. Dilihat 

dari nilai sinifikansi jika lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 

dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan, jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikoliniearitas 

  Multikoliniearitas merupakan hubungan antara variabel 

bebas dalam model regresi yang memiliki hubungan linier 

sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna 

(multikoliniearitas). Kosekuensi terjadi mulitikolinieritas adalah 

koefisien korelasi variabel tidak tertentu atau kesalahan menjadi 

sangat besar. Jika tolerance < 0,1 atau inflation factor (VIF) > 10 

maka terjadi multikoliniearitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

  Scatterplot digunakan mengetahui bahwa ada atau tidaknya 

penyimpangan yang terjadi yaitu heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama 

pada semua pngamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Syarat yang digunakan 

untuk uji heteroskedastisitas adalah : 

a. Muncul pola tertentu seperti pola yang teratur (melebar, 

bergelombang, menyempit) maka dapat dikatakan terjadi 

heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak muncul pola yang jelas seperti titik-titik menyebar 

diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

  Autokolerasi merupakan hubungan antara residual 

pengamatan satu dengan yang lain. Regresi yang baik adalah tidak 

menunjukkan terjadi autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena 

komponen pengganggu yang saling berdekatan. Untuk mendeteksi 

adanya suatu korelasi, maka digunakan uji Durbin Watson dengan 

kriteria tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Ketentuan Nilai Durbin Watson 

Durbin Watson Ketentuan 

0<DW,dl Ada Autokorelasi 

dl,DW,du Tanpa kesimpulan 

du<DW<2 

Tidak Ada 

Autokorelasi 

2<DW<(4-du) 

Tidak Ada 

Autokorelasi 

(4-du)<DW<4-dl) 

Tidak Ada 

Autokorelasi 

(4-dl)<DW<4 Ada Autokorelasi 

Sumber: (Sritua, 1993 dalam Ghisol, 2015)   

  

 

 

 


