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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi dengan obyek pada sektor industri kecil 

sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi Jawa 

Timur dengan pertimbangan bahwa sektor industri kecil sepatu kulit di wilayah 

ini mempunyai potensi produksi dan peranan sektor industri kecil yang saat ini 

telah menjadi sektor andalan dalam memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi daerah. Dalam pembangunan pada industri kecil di 

Kabupaten Magetan merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi 

pembangunan potensi sektor industri secara umum, yang nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan peranan dalam hal pemerataan tenaga kerja maupun 

perluasan kesempatan kerja. 

Ruang lingkup penelitian pada tingkat pendapatan dengan mengambil 39 

sampel obyek penelitian dari 39 industri pengrajin sepatu kulit yang terdapat di 

Kabupaten Magetan Wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian di lakukan 

denghan proses pengambilan input data. Pemilihan lokasi dilakukan secara 

sengaja dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Magetan terdapat pengrajin 

atau produsen sepatu yang dapat dijadikan sebagai obyek pada penelitian ini.
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B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan gabungan dari exploirasi dan penelitian 

lapangan atau survey lapangan. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui 

permasalahan exploirasi data yang ada dilokasi penelitian. Selanjutnya 

penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

gambaran obyek penelitian secara umum dari bahasan yang diteliti dalam 

bentuk data atau angka yang kemudian dioalah, diklarifikasi dan 

diinterprestasikan dalam bentuk uraian. 

Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskrtiptif kuantitatif yang 

bertujuan untuk mendiskripsikan gejala-gejala sektor secara tepat dan ringkas 

suatu situasi kondisi pada seberapa besar tingkat pendapatan dan mengetahui 

pengaruh modal usaha dan jumlah produksi terhadap tingkat pendapatan pada 

industri kecil sepatu kulit di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2017 

C. Jenis dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

Data secara umum yaitu semua informasi mengenai variabel atau 

obyek yang diteliti. Biasanya dalam penelitian dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh secara langsung 

pada obyek penelitian atau sumber data yang diperoleh dan diambil dari 

berbagai bidang yang ada dalam masyarakat disebut dengan data primer. 
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a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan 

yang dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original, 

data primer dalam penelitian ini adalah jawaban dari kusioner yang 

dibagikan kepada para produsen atau pengrajin sepatu dan diperoleh 

secara langsung dari industri kecil sepatu kulit untuk memperoleh 

informasi serta input data yang diperlukan dalam penelitian seperti: 

Identitas pengusaha, modal yang dipakai dan jumlah produksi yang 

digunakan, jumlah produksi sepatu kulit dalam bentuk bulan/tahunan 

serta data tingkat pendapatan pada masing-masing produsen atau 

pengrajin industri kecil sepatu kulit yang ada berada di Kabupaten 

Magetan. 

2) Sumber Data 

Data primer ini diambil dari proses studi lapang yang dilakukan 

sebagai dokumen kusioner dan studi atau survey lapangan terdapat obyek 

penelitian yang terkait. Data primer yang diperoleh dari beberapa input 

sampel dalam obyek penelitian ini adalah data dari 39 obyek industri kecil 

sepatu kulit di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi Jawa Timur yang 

akan diperoleh dari hasil kusioner studi atau survey lapangan untuk diolah 

menjadi data kuantitatif. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dan Sampel adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang 

dimaksud populasi adalah individu yang memliki sifat yang sama walaupun 
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presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang 

akan dijadikan obyek penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Kriteria yang digunakan sebagai obyek dalam penelitian ini 

adalah industri kecil sepatu kulit di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi 

Jawa Timur yang telah berdiri atau telah beroprasi minimal 5 tahun. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan populasi adalah industri kecil sepatu kulit di 

Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 

kurang lebih 39 produsen atau pengrajin sepatu kulit. Maka dipilihnya obyek 

penelitian ini karena di daerah tersebut banyak industri kecil yang 

memproduksi sepatu kulit berbagai jenis dengan harga yang berbeda dan 

beraneka ragam. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Studi Pustaka 

Merupakan penelitian dengan memepelajari berbagai sumber-sumber 

di perpustakaan dan informasi teori sebagai pendukung dalam penelitian ini, 

dari berbagai sumber publikasi di internet yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat dan digunakan untuk mencari landasan teori 

sebagai acuan rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat 

melakukan dugaan-dugaan atau teknik pengumpulan data yaitu melalui 

proses dengan menggunakan hasil dokumentasi, langkah ini berupa kegiatan 

dalam mengumplkan data-data primer dengan cara memberikan Kusioner 
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melalui studi kasus atau survey lapangan secara langsung terhadap obyek 

penelitian yang terkait. 

2) Teknik Dokumenter 

Teknik atau proses untuk data dengan jalan mencatat dan merekam 

data-data yang diambil melaui studi atau survey lapangan oleh peneliti dari 

obyek penelitian pada produsen atau pengrajin di industri kecil sepatu kulit 

yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi Jawa Timur. 

3) Kusioner 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan car 

memberi daftar pertanyaan tertutup kepada obyek penelitian (responden) 

yang selanjutnya responden diminta untuik mengisi daftar pertanyaan 

tertutup tersebut. Daftar pertanyaan ini disusun berdasarkan masalah-

masalah yang telah ditetapkan. Selain itu merupakan cara pengumpulan data 

dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah terrsusun 

untuk diberikan dan akan diambil dari responden atau produsen/pengrajin 

pada industri kecil sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada 

Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk diisi sebagi input data yang diperlukan 

oleh peneliti. 

Pengumpulan data diperoleh melalui hasil kusioner dari studi atau 

survey lapangan secara langsung pada obyek dalam penelitian adapun data 

yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian adalah: 
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1) Data Tingkat Pendapatan produsen atau pengrajin pada industri kecil 

sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2017. 

2) Data Modal Usaha sepatu dari produsen atau pengrajin pada industri kecil 

sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2017. 

3) Data Jumlah Teknologi sepatu dari produsen atau pengrajin pada industri 

kecil sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. 

4) Data Jumlah Penjualan sepatu dari produsen atau pengrajin pada industri 

kecil sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. 

5) Data Jumlah Produksi sepatu dari produsen atau pengrajin pada industri 

kecil sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. 

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu komponen, sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2012: 

120). Pada penelitian ini telah ditentukan 2 variabel, yaitu variabel bebas atau 

variabel independen dan variabel terikat atau dependen. Untuk memudahkan 

dan mengindari kesalahan dalam mengartikan maka peneliti akan memberikan 

beberapa definisi dari masing-masing obyek yang diteliti, sehingga obyek yang 



29 
 

 
 

diteliti mudah dipahami oleh pembaca, maka dari itu obyek dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1) Variabel dependen atau terikat (Y) Tingkat Pendapatan 

Pendapatan produsen atau pengrajin pada industri kecil sepatu kulit 

yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi Jawa Timur 

adalah hasil atau pendapatan bersih yang diterima para produsen atau 

pengrajin industri kecil sepatu kulit dari kegiatan memproduksi suatu 

jenis barang untuk menghasilkan output yang dipasarkan kepada 

konsumen dikalikan harga produksi barang per unit dikurangi dengan 

biaya produksi sehingga mengahasilkan pendapatan bersih industri. 

Indikator besarnya pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk satuan 

rupiah (Rp) per bulan. 

2) Variabel independen atau variabel bebas (X) 

1) Modal Usaha (X1) 

Modal Usaha adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

industri kecil sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada 

Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam proses produksi yang habis 

dalam sekali proses produksi selama satu bulan (mencakup biaya 

untuk pembelian bahan baku, pembelian bahan penunjang, pembelian 

bahan bakar, dan transportasi). Modal Usaha tertsebut diperoleh 

dengan menjumlahkan keseluruhan biaya yang digunkan untuk 

pembelian bahan baku produksi dalam waktu satu bulan yang dihitung 

dalam satuan Rupiah (Rp) per bulan. 
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2) Jumlah Produksi (X2) 

Jumlah Produksi adalah semua total produksi dan jenis peralatan 

yang menunjang peningkatan jumlah produkstifitas barang dalam 

pada industri kecil sepatu kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan 

pada Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan adanya teknologi untuk 

cara memproduksi barang atau peningkatan produktifitas jumlah 

barang yang di produksi dalam satu bulan per bulan. Cara mengatahui 

jumlah produksi dengan melihat jumlah total barang yang diproduksi 

atau output dari industri tersebut dalam waktu satu bulan dengan 

satuan (unit). 

G. Metode Analisa Data dan Uji Hipotesis 

Setelah data terkumpul dan disusun lalu dilakukan pengolahan data 

menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS versi 22 Alat analisa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Mendiskripsikan Pola Data Tingkat Pendapatan Pada Industri Kecil 

Sepatu Kulit Di Kabupaten Magetan Tahun 2017. 

Tahap pertama dari proses pengolahan data adalah menyajikan serial 

data besarnya tingkat pendapatan tahun 2017 dalam pola tabulasi maupun 

grafik tingkat pendapatan produsen atau pengrajin pada industri kecil sepatu 

kulit yang terdapat di Kabupaten Magetan pada Wilayah Provinsi Jawa 

Timur dari waktu ke waktu. Selanjutnya alat untuk menganalisa 

perkembangan obyek variabel dilakukan dengan menggunakan program 

Microsoft Excel 2007. Pola data didefinikasi dengan analisa visual terhadap 
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tabel data. Dengan instrument tabulasi data maupun grafik data, maka akan 

dilakukan estimasi besarnya tingkat pendapatan atau penerimaan di setiap 

industri kecil sepatu kulit di Kabupaten Magetan pada Wilayah Jawa Timur  

2) Metode Analisa Regresi linier Berganda 

Metode yang digunakan adalah model regresi linier berganda menurut 

(Sugiyono, 2012: 125) menyatakan bahwa bermaksud bagaimana keadaan 

(naik turunya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 

Jadi regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independenya minimal dua. Persamaan regresi linier berganda yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y               = Tingkat Pendapatan (Rp) 

a                = Koefisien Konstan 

b1, b2,…… = Koefisien Regresi  

X1                       = Modal Usaha (Rp) 

X2                = Jumlah Produksi (Unit) 

e                  = error, variabel gangguan 

3) Uji Normalitas 

Menurut (Santoso, 2012: 355) menyatakan bahwa uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi lineier, asumsi ini 
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ditunjukan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, 

sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas 

data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program 

SPSS versi 22. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan 

probabilitas yaitu: 

1) Jika probabillitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

2) Jika probabiliotas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak 

normal. 

4) Uji Multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditentukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapata problem multikoliniearitas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika terbukti ada multikoliniearitas, sebaiuknya salah satu 

independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi 

dibuang kembali. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikoliniearitas adalah mempunyai angka 

tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai dibawah VIF dibawah 

10, maka tidak terjadi gejala multikoliniearitas. Rumus yang digunakan 

yaitu: 

     
 

         
  atau             
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5) Uji Heterokedastisitas 

Uji hetrokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Gujarati, 2012: 12). Untuk menguji 

ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji-rank spearman yaitu dengan 

mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual 

(error). Untuk mendeteksi gejala asusumsi tidak ada heterokedastisitas 

kemudian menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meregresikan nili 

absolut residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi 

dari variabel independen. Jika nilai koefisien antar variabel independen 

dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulanya terdapat 

heterokedastisitas (varian dari residual tidak homogen). 

6) Pengujian Hipotesis 

1) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regrsi secara 

parsial, pengujian ini dilakukan unjtuk mengetahui signifikasi peran 

secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dengan 

mengasumsikan bahwa variabel in dependen lain dianggap konstan 

(Sugiyono 2012: 125). Menggunakan rumus: 

   
 √   

√    
 

Keterangan: 

t  = Distribusi t 

r  = Koefisien korelasi parsial 
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r
2
 = Koefisien Determinasi 

n  = Jumlah data 

(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel 

dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan 

adalah sebagai barikut: 

1) H0 diterima jika nilai thitung ≤ ttabel atau nilai sig > α 

2) H0 ditolak jika nilai thitung ≥ ttabel atau nilai sig < α 

Bila terjadi penerimaan H0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H0 ditolak artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

Pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh anatar variabel independen (X) yaitu Modal Usaha (X1), dan 

Jumlah Produksi (X2) terhadap tingkat pendapatan (Y), adapun yang 

menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1) H0 : β = 0 adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

2) Ha : β ≠ 0 adalah terdapat pengaruh yang signifikan. 

2) Uji F (Pengujian Secara Simultan) 

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini 

digunjakan untuk menguji signifikasi pengaruh modal usaha dan 



35 
 

 
 

teknologi terhadap tingkat pendapatan secara simultan dean parsial 

Dirumuskan sebagai berikut: 

  
    

(    ) (     )
 

Keterangan: 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah anggota data atau kasus 

Uji F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel yang 

diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikasi level 5% 

atau dengan degree freedom = k (n-k-1) dengan kriteria sebagai berikut: 

1) H0 ditolak jika Fhitung> Ftabel atau nilai sig < α 

2) H0 diterioma jika Fhitung< Ftabel atau nilai sig > α 

Jika terjadi penerimaan H0 maka dapat diartikan tidak berpengaruh 

signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga 

mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel 

bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Adapun yang menjadi 

hipotesis H0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) H0 : β1 = β2 =β3 = 0 adalah tidak pengaruh signifikan 

2) Ha : β1 ≠ β2 ≠β3 ≠ 0 adalah tidak pengaruh signifikan 

a) Penetapan tingkat signifikasi 

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikasi sebesar 0,05 (α=0) atau tingkat keyakinan sebesar 

0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikasi 0,05 sudah lazim 
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digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan 

antar variabel yang diteliti. 

b) Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan 

menggunakan metode pengujian statistic uji t dan uji F dengan kriteria 

peneriamaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: 

Uji t: 

1) H0 diterima jika nilai – ttabel < thitung< ttabel 

2)H0 ditolak jika nilai – thitung< ttabelatau thitung<- ttabel 

Uji F: 

1) H0 ditolak jika Fhitung> Ftabel 

2) H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

7) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuain 

atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis-garis dengan data sampel. 

Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan 

koefisien determinasi dapat diperolpeh dengan mengkuadratkanya. 

Besarnya koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

             

Keterangan: 

Kd = Koefisien determinasi  

r
2     

= Koefisien korelasi 
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Kriteria untuk koefisien determinasi adalah: 

a) Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap 

variable dependen lemah. 

b) Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independen 

terhadap variable dependen kuat. 


