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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistika. Dengan pendekatan 

kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti (Azwar, 2001:5)  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengusaha topi yang berada 

di Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 35 

pengusaha. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sensus, dimana 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel Baik satu pengusaha 

memiliki satu industri maupun satu pengusaha memiliki beberapa industri.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penyusunan penelitian jenis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat sendiri dengan melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara 

terhadap responden (dengan panduan kuesioner).  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau sumber lain 

yang telah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam 

bentuk teks, karya tulis, laporan penelitian, buku dan lain sebagainya. 

Data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari catatan BPS dan dinas-

dinas yang terkait lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner 

Menurut Sofian Effendi (1982:130) metode kuesioner merupakan hal 

yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan 

terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian 

serta kesimpulan hasil penelitian. Tujuan pokok pembuatan kuesioner 

adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai, 

dan memperoleh informasi dengan reliabilitas validitas setinggi 

mungkin. Metode ini digunakan untuk mencari data primer untuk 

mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang berpengaruh, yang 

meliputi faktor modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap nilai 

produksi Industri rumah tangga topi di Desa Punggul Kabupaten 

Sidoarjo. 
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2. Wawancara 

Menurut Sofian Effendi (1982:145) metode wawancara merupakan 

suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil 

wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 

mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah 

pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar 

pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam pelaksanaan penelitian 

penulis melakukan wawancara kepada pengusaha topi Desa Punggul 

Kabupaten Sidoarjo. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data 

atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan 

penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik 

berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat dan 

orang) (Suharsimi, 2002:158).  

E. Definisi Operasional Variabel 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus 

ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel penelitian 

merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu produksi, modal, tenaga kerja dan 

bahan baku. Variabel-variabel tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 2 
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(dua), yaitu: Variabel dependen (variabel terikat), yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Variabel dependen Produksi (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah produksi industri 

rumah tangga topi. Produksi yang dimaksud adalah hasil akhir dari 

proses aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan 

atau input guna menghasilkan barang-barang baru (utility form). 

Produksi usaha topi yang memiliki indikator jumlah produksi setiap 

satu kali proses produksi selama 1 bulan.. 

2. Variable independen (variable bebas), yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, antara lain : 

a. Modal (X1) 

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional 

usaha topi dalam proses produksi atau bisa disebut modal kerja 

(Working Capital) selama 1 bulan, dalam satuan rupiah (Rp), 

dengan indikator nilai modal. 

b. Tenaga kerja (X2) 

Tenaga kerja adalah para pekerja yang dipekerjakan untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas dalam proses produksi untuk 

mengubah faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat. Tenaga kerja dalam 

penelitian ini adalah tenaga manusia yang digunakan dalam proses 
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produksi dan tidak dibedakan atas jenis kelamin. 

c. Bahan baku (X3) 

Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah melalui proses 

produksi yang diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi 

produk barang jadi. Dengan kata lain, bahan baku merupakan 

bahan yang dapat diidentifikasikan dengan produk yang dihasilkan. 

Bahan baku dalam penelitian ini adalah kain, benang, dan beberapa 

aksesoris yang diolah menjadi bentuk topi yang digunakan selama 

1 bulan, dalam satuan rupiah 

F. Metode Analisis Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif sendiri diartikan sebagai proses 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan 

obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau bagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan analisis 

kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika, dengan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikasi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel 

yang diteliti (Azwar, 2001:5). 

Analisis Kuantitatif Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analsisi regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut :  
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Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝑢  ---------------------------------- (3.1) 

Keterangan : 

Y  = Produksi topi selama satu bulan (rupiah) 

𝛽0 = intersep 

𝛽1 = Koefisien regresi dari modal 

𝛽2 = Koefisien regresi dari tenaga kerja 

𝛽3 = Koefisien regresi dari bahan baku 

𝑋1𝑖 = Modal pada periode i 

 𝑋2𝑖 = Tenaga kerja periode i 

𝑋3𝑖 = Bahan Baku periode i   

u = eror 

1. Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 

dapat menghasilkan estimator linear tidak bias atau BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) yang terbaik dari model regresi berganda. Dengan 

terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih 

akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan, di mana asumsi-

asumsi dasar itu dikenal dengan asumsi klasik (Hasan, 2002:280). 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi dimana terjadi hubungan 

linear (korelasi) antar variabel-variabel independen. Ada dua jenis 

multikolinearitas, yaitu multikolinearitas sempurna dan tidak 

sempurna. Multikolinearitas sempurna terjadi apabila suatu 

variabel independen dapat dinyatakan sebagi/kombinasi linear dari 

variabel independen sempurna. Salah satu cara mendeteksi ada 
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tidaknya multikolinearitas adalah menggunakan koefisien 

determinasi (𝑅2) Regresi Auxiliary.  

Regresi Auxiliary adalah model regresi antar suatu variabel 

independen dengan sisa variabel independen lainnya. Misalnya, 

bila dalam suatu model terdapat 3 variabel independen yaitu 𝑋1, 

𝑋2, dan  𝑋3 maka ada 3 model regresi auxiliary yang dapat 

terbentuk yakni X1 terhadap 𝑋2 dan 𝑋3 (𝑅1
2), 𝑋2 terhadap 𝑋1 dan 

𝑋3 (𝑅2
2), 𝑋3 terhadap 𝑋1 dan 𝑋2 (𝑅3

2). Multikolinearitas terjadi 

apabila terdapat koefisien determinasi auxiliary yang bernilai lebih 

besar dari koefisien determinasi model regresi asli (𝑅1
2 > 𝑅2). Cara 

ini efektif bila terdapat 3 atau lebih variabel indpenden dalam 

model. 

b. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan program eviews. Metode yang digunakan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan antara lain 

adalah dengan melihat nilai probabilitas dengan kriteria: Prob. 

Obs. R2 < α : 0.05 sebaran data tidak normal Prob. Obs. R2 > α 

: 0.05 sebaran data normal Jika residu atau faktor gangguan 

adalah normal, maka garis yang menggambarkan data yang 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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c. Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah kondisi dimana varians 

gangguan/eror dari model regresi bersifat tidak konstan. 

Heterokedastisitas biasanya sering terjadi pada data cross 

section. Uji ekonometrika yang digunakan untuk mengetahui 

apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Estimasi model regresi 𝑌𝑖= 𝛽0+𝛽1𝑋1𝑖+𝛽2𝑋2𝑖+...+𝛽𝑃𝑋𝑃𝑖+𝑢𝑖 

dan hitung nilai residualnya 𝑢𝑖 = 𝑌𝑖-𝑌𝑖 

2) Lakukan estimasi model regresi auxiliary, dimana nilai 

absolut residual sebagai variabel dependen dan variabel 

independen yang diikutsertakan meupakan variabel-

variabel yang mempengaruhi varians residual. 

3) Formulasikan hipotesis nol dan alternatif 

4) Hitung statistik uji berdasarkan koefisien determinasi dari 

auxiliary regression 𝑅2 

2. Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir data aktual 

dapat diukur dari Prob t-statistik nya, yaitu nilai statistik t, nilai statistik 

F, dan koefisien determinasinya. Disebut signifikan secara statistik 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana 
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H0 ditolak). Sebaliknya tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah di mana H0 diterima. 

a. Uji pengaruh secara bersama-sama (Uji 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈) 

Untuk menguji secara keseluruhan pengaruh perubahan variabel 

bebas yang berupa modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap 

variabel terikat efisiensi produksi digunakan uji-Fisher (Gujarati, 

1997:120); 

                         𝐹 =
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
  --------------------------------------------------- (3.3) 

Keterangan : 

  𝑅2 = koefisien regresi 

  k = banyaknya variabel bebas 

  n =  banyaknya sampel 

Perumusan Hipotesis : 

1) Ho : 𝛽𝑖 = 0, artinya secara serentak variabel bebas (modal, 

tenaga kerja, dan bahan baku) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (efisiensi produksi): 

2) Hi : 𝛽𝑖  ≠ 0, artinya secara serentak variabel bebas (modal, 

tenaga kerja, dan bahan baku) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (efisiensi produksi) 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikasi 5% : 

3) Jika probabilitas 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝛼=0,05, maka Ho ditolak dan Hi 

diterima, berarti ada pengaruh nyata antara variabel bebas 
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(modal, tenaga kerja, dan bahan baku) dengan variabel terikat 

(efisiensi produksi). 

4) Jika probabilitas 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝛼=0,05, maka Ho diterima dan Hi 

ditolak, berarti tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas 

(modal, tenaga kerja, dan bahan baku) dengan variabel terikat 

(efisiensi produksi). 

b. Uji Pengaruh secara Parsial (Uji Student t test) 

Untuk menguji adanya pengaruh masing-masing variabel bebas 

(modal, tenaga kerja, dan bahan baku) terhadap variabel terikat 

(efisiensi produksi) secara parsial maka digunakan uji t dengan 

rumus (Gujarati, 1997:120); 

 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝛽𝑖

𝑆𝑒(𝛽𝑖)
  ------------------------------------------------------- (3.4) 

Keterangan : 

 𝛽𝑖 = koefisien regresi 

𝑆𝑒(𝛽𝑖) = standar hipotesis 

Perumusan hipotesis : 

1) Ho : 𝛽𝑖 = 0, artinya secara parsial variabel bebas (modal, 

tenaga kerja, dan bahan baku) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (efisiensi produksi). 

2) Hi : 𝛽𝑖  ≠ 0, artinya secra parsial variabel bebas (modal, tenaga 

kerja, dan bahan baku) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (efisiensi produksi). 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikasi 5% : 



50 

 

 
 

3) Jika probabilitas 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝛼=0,05, maka Ho ditolak dan Hi 

diterima, berarti ada pengaruh nyata antara variabel bebas 

(modal, tenaga kerja, dan bahan baku) dengan variabel 

terikat (efisiensi produksi). 

4) Jika probabilitas 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝛼=0,05, maka Ho diterima dan 

Hi ditolak, berarti tidak ada pengaruh nyata antara variabel 

bebas (modal, tenaga kerja, dan bahan baku) dengan 

variabel terikat (efisiensi produksi). 

d. Uji koefisien determinasi (𝑅2) 

Uji ini bertujuan mengetahui tingkat ketepatan yang paling 

baik dalam analisis regresi, yang ditunjukkan oleh besarnya 

koefisien  determinasi  (R2 adjusted) antara nol dan satu. 

Koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen bila 

mendekati satu variabel independen semakin berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

3. Model Fungsi Produksi dengan Pendekatan Produksi Frontier  

 Untuk lebih menyederhanakan analisis data yang telah terkumpul 

maka digunakan sebuah model. Model ini digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antara input dengan output dalam proses 

produksi dan untuk mengetahui tingkat keefisienan suatu faktor produksi 

adalah fungsi produksi frontier seperti yang telah dipakai oleh (Battesa 

dan Coelli, dalam Anandra, 2010:46) sebagai berikut : 
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                Y = 𝑏0. 𝑋1
𝑏1. 𝑋2

𝑏2. 𝑋3
𝑏3. (𝑉1 − 𝑈1)  -------------------------------------- (3.5) 

Kemudian fungsi tersebut ditrasformasikan kedalam bentuk double 

log natural (Ln). Penggunaan log natural ini mempunyai keuntungan 

yaitu mendekatkan skala data. 

                 LnY= 𝑏0+ 𝑏1𝐿𝑛 𝑋1 + 𝑏2𝐿𝑛 𝑋2 + 𝑏3𝐿𝑛 𝑋3 + (𝑉1 − 𝑈1) ---------------- (3.6) 

Dimana : 

1) Y = Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produksi industri 

rumah tangga topi. Produksi yang dimaksud adalah hasil akhir 

dari proses aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa 

masukan atau input guna menghasilkan barang-barang baru 

(utility form). Produksi usaha topi yang memiliki indikator 

jumlah produksi setiap satu kali proses produksi dikalikan harga 

jual per unit (dihitung dalam satuan rupiah) selama 1 bulan. 

2) X1 = Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai 

operasional usaha topi dalam proses produksi atau bisa disebut 

modal kerja (Working Capital) selama 1 bulan, dalam satuan 

rupiah (Rp), dengan indikator nilai modal dan sumber modal. 

3) X2 = Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga manusia 

yang digunakan dalam proses produksi dan tidak dibedakan atas 

jenis kelamin. 

4) X3 = Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah 

melalui proses produksi yang diubah oleh sumber daya 

perusahaan menjadi produk barang jadi. Dengan kata lain, bahan 



52 

 

 
 

baku merupakan bahan yang dapat diidentifikasikan dengan 

produk yang dihasilkan. 

Fungsi produksi frontier diestimasi menggunakan metode fungsi 

produksi frontier stokastik (Stochactic Frontier Production 

Function) yaitu software frontier 4.1c 

4. Efisiensi Teknis 

Efisiensi teknis adalah proses produksi dengan menggunakan 

kombinasi beberapa input saja untuk menghasilkan output yang 

maksimal. Dalam penelitian ini nilai efisiensi teknisnya secara 

otomatis terlihat dari hasil output software Frontier Version 4.1C. 

Formula efisiensi teknis (ET) dalam model stochastic frontier adalah 

sebagai berikut : 

                   ET = Yi / Yˆi ------------------------------------------------------------ (3.7) 

Di mana:  

Yi= f (x; β). Exp(v).exp(-u) dan 

Yˆi= f (x; β).exp(-u) 

Maka ET = Yi / f (x; β). Exp(v) = f (x; β). Exp(v).exp(-u) / f (x; β). Exp(v) 

ET = exp (-u) 

Nilai efisiensi teknis dapat diketahui dari pengolahan data dengan 

bantuan Software Frontier Version 4.1c. Jika nilai efisiensi teknis 

sama dengan satu maka penggunaan input atau faktor produksinya 

sudah efisien dan jika nilai efisiensi teknis kurang dari satu maka 

penggunaan input atau faktor produksinya belum efisien. 
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5. Efisinsi Harga 

Menurut Soekartawi (1995:175), efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marginal masing-masing input 

(NPMxi) dengan harga inputnya (vi) sama dengan 1. Kondisi ini 

menghendaki NPM, sama dengan harga faktor produksi X.  

Soekartawi (2002:97) menyatakan efisiensi harga atau sering pula 

disebut efisiensi harga/alokatif, sebenarnya belum dapat dipakai 

sebagai ukuran yang kuat (rigid) dalam menggambarkan efisiensi, 

karena itu perlu dilihat juga efisiensi teknis dan ekonomi. Secara 

matamatis rumus efisiensi harga ini adalah : 

Dimana : 

bY.̅Py̅

X̅.Px̅
 = 1  --------------------------------------------------------------------- (3.8) 

b = elastisitas produksi 

Y = produksi 

Py = harga produksi 

X = jumlah faktor produksi X 

Px = harga faktor produksi X 

Dalam praktek nilai Y, Py, X dan Px adalah diambil nilai rata-

ratanya, 

sehingga persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

EH = 
NPM1+ NPM2+ NPM3

3
  ------------------------------------------------- (3.9) 
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Menurut Soekartawi (2003:49), dalam kenyataan yang 

sebenarnya persamaan (3.9) nilainya tidak sama dengan 1, yang 

sering kali terjadi adalah: 

1) 
bY.̅Py̅

X̅.Px̅
 = 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien 

2) 
bY.̅Py̅

X̅.Px̅
 < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak 

efisien, untuk menjadi efisien maka penggunaan faktor produksi 

X perlu dikurangi. 

3) 
bY.̅Py̅

X̅.Px̅
  > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum 

efisien, untuk menjadi efisien maka penggunaan faktor produksi 

X perlu ditambah. 

6. Efisiensi Ekonomi 

Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi 

teknis dengan efisiensi harga atau alokatif dari seluruh faktor input. 

Efisiensi usaha topi dapat dinyatakan sebagai berikut (Soekartawi, 

2003) : 

EE = ET x EH  ---------------------------------------------------------- (3.10) 

Dimana : EE = efisiensi ekonomi 

ET = efisiensi teknik 

EH = efisiensi ekonomi 

Menurut Soekartawi (2003), terdapat tiga kemungkinan terjadi 

dalam konsep ini, yaitu:= 
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1) Nilai efisiensi ekonomi lebih besar dari 1. Hal ini berarti bahwa

efisiensi ekonomi yang maksimal belum tercapai, untuk itu

penggunaan faktor produksi perlu ditambah agar tercapai kondisi

efisien.

2) Nillai efisiensi ekonomi lebih kecil dari 1. Hal ini berarti bahwa

usaha yang dilakukan tidak efisien, sehingga penggunaan faktor

produksi perlu dikurangi.

3) Nilai efisiensi ekonomi sama dengan 1. Hal ini berarti bahwa

kondisi efisien sudah tercapai dan sudah memperoleh keuntungan

yang maksimal

7. Return to scale atau skala usaha

Keadaan skala usaha (RTS) dapat diketahui dari penjumlahan

koefisien regresi semua faktor produksi. Perhitunganya dengan

rumus sebagai berikut :

1) Increasing Return to Scale =(𝛽𝑋1+𝛽𝑋2+𝛽𝑋3+⋯+𝛽𝑋𝑛>1)

2) Constant Return to Scale =(𝛽𝑋1+𝛽𝑋2+𝛽𝑋3+⋯+𝛽𝑋𝑛=1)

3) Decreasing Return to Scale=(𝛽𝑋1+𝛽𝑋2+𝛽𝑋3+⋯+𝛽𝑋𝑛<1
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