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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan di industri kecil kerupuk 

yang ada di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif kuantitatif yang berupa data yang dikumpulkan yang dinyatakan 

dalam bentuk angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi produksi indutri kecil kerupuk di Desa Bulusari. 

 

C.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Operasional Variabel adalah suatu hasil pemaknaan dalam intelektual 

manusia yang memang merujuk ke gejala nyata ke alam empiric. Operasional 

variabel juga merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan atau membenarkan 

suatu operasional yang untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 

2007:98). Adapun definisi masing-masing variabel yaitu : 

1. Variabel Independen (X)  

Variabel independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel dependen, dalam penelitian ini terdapat (3) variabel independen 

yaitu : 
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a. Modal usaha (X1) merupakan suatu hal yang dimiliki oleh perusahaan 

yang dapat berbentuk uang maupun barang-barang modal yang 

digunakan untuk memperoleh keuntungan maksimum dari modal yang 

dikeluarkan yang dihitung dalam satuan Rupiah (Rp). 

b. Tenaga kerja (X2) merupakan setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri atau masyarakat. Dalam penelitian ini yang di 

hitung sebagai tenaga kerja adalah orang (jiwa) dan dikalikan dengan 

upah yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). 

c. Bahan baku (X3) merupakan bahan mentah atau bahan setengah jadi yang 

harus ada dan digunakan dalam proses produksi yang habis dalam satu kali 

proses produksi yang dihitung dalam satuan Rupiah (Rp). 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel independen, dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel 

dependen adalah Produksi (Y), jumlah produksi adalah output hasil 

keluaran dari proses produksi suatu perusahaan yang dalam hal ini adalah 

industri kecil krupuk di Desa Bulusari. Dalam penelitian ini yang di hitung 

sebagai produksi adalah jumlah fisik (kerupuk) mentah yang di produksi 

oleh industri kecil kerupuk Desa Bulusari dan dikalikan dengan harga jual 

kerupuk tersebut yang dihitung dalam satuan Rupiah(Rp)/Kilogram (Kg). 
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D. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

diperoleh melalui kuesioner terhadap para pemilik industri kerupuk di Desa 

Bulusari. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data jumlah 

produksi, modal, tenaga kerja dan bahan baku pada pemilik industri kerupuk 

di Desa Bulusari. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk 

mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Kuesioner 

 Metode kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahuin. Jenis kuesioner 

terbuka ini tidak menyediakan pilihan jawaban. Kuesioner dalam 

penelitan ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang modal, tenaga 

kerja, bahan baku. Daftar pertanyaan ini disusun berdasarkan acuan 

indikator-indikator yang telat ditetapkan. Jumlah kuesioner yang 

dibagikan sebanyak 35 kuesioner untuk 35 industri kecil kerupuk yang 

ada di Desa Bulusari. 
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2. Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan informasi 

dalam kaitannya dengan arsip atau catatan yang akan digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang jumlah pengusaha, tenga kerja dan lokasi 

industri krupuk serta untuk mengetahui informasi atau hal-hal berkaitan 

dengan industri kerupuk di Desa Bulusari.  

3. Wawancara  

 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan 

melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu pemilik industri 

kecil kerupuk di Desa Bulusari. 

4. Observasi 

 Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas 

mengenai obyek yang akan diteliti yaitu industri kecil kerupuk di Desa 

Bulusari. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu proses pengolahan data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 

alat analisis data sebagai berikut : 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi menurut Sugiyono, (2000:152), digunakan oleh 

peneliti bila peneliti bermaksud melakukan prediksi seberapa jauh nilai 
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variabel dependen bila nilai variabel independen dirubah. Regresi 

digunakan untuk analisa antara satu variabel dengan variabel yang lain 

secara konseptual mempunyai hubungan kausal atau fungsional. 

Regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Y= α +b1 X1+b2 X2+b3 X3+e 

 

Dimana : Y : Nilai Produksi Per Hari (Rp/Kg) 

   X1 : Modal Usaha (Rp) 

   X2 : Tenaga Kerja (Jiwa/Rp) 

   X3 : Bahan Baku (Rp) 

   α : Konstanta 

   b1b2b3 : Koefisien regresi  

   e : Standart Error 

2. Uji Statistik 

a. Uji t (Parsial) 

Digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial, pengujian 

ini dilakukakn untuk mengukur tingkat signifikan atau keberartian setiap 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya dalam model regresi. Uji t 

menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dimana untuk 

ketentuan pada uji t ini adalah sebagai berikut: 

Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
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H1 ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang 

ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilat t-

hitung dengan t-tabel, jika: 

t-hitung > t-tabel ; maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat adalah signifikan. 

t-hitung < t-tabel ; maka Ho diterima dan H1 ditolak, berarti pengaruh 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat adalah tidak 

signifikan. 

b. Uji-F (Simultan) 

Uji yang dilakukan untuk membuktikan keberadaan yang 

berpengaruh atau berarti dari variabel-variabel bebas secara kesuluruhan 

terhadap variabel terikatnya dalam sebuah analisis regresi. Hipotesis 

yang di uji sebagai berikut: 

Ho = 0 ; variabel-variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat. 

H1 ≠ 0 ; berarti ada pengaruh secara serentak antara semua variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

Apabila F hitung > F tabel ; maka Ho ditolak dan H1 diterima, berarti 

pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat adalah 

signifikan. 
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Apabila F hitung < F tabel ; maka Ho diterima dan H1 ditolak, pengaruh 

variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat adalah tidak 

signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menggambarkan tingkat hubungan antara satu 

atau beberapa variabel bebas dengan terikat. R
2
 merupakan besaran non 

negatif, batasnya adalah 0 ≤ R
2
 ≤ 1. Suatu R

2 
sebesar 1 berarti terjadi 

hubungan sempurna, sedangkan R
2 

yang bernilai 0 berarti tidak ada 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, dengan demikian 

semakin kecil R
2
 semakin lemah hubungan antar variabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji ini berkaitan erat dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS). Pada umumnya uji asumsi klasik pada 

regresi linier berganda meliputi uji autokolerasi, uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji normalitas. 

a. Uji Autokolerasi 

Autokolerasi adalah hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (time series). 

Pada umumnya autokolerasi sering ditemukan pada data time series karena 

“gangguan” pada seorang individu atau kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Kuncoro (2004) mengatakan bahwa autokolerasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.  
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Tabel 3.1 

Uji Durbin Watson 

 
Autokorelasi 

Positif 

Tanpa 

Kesimpulan 

Bebas Tanpa 

Kesimpulan 

Autokorelasi  

Negatif 

Dl Du  4-du 4-dl 

Sumber : Gujarati, 2003 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokolerasi dalam penelitian ini 

dilakukan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokolerasii. Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokolerasi tingkat 

satu (first order autocorrelation) dan dengan syarat adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi serta tidak ada variabel lag di antara 

variabel bebas (Gujarati, 2003) 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah didalam 

model regresi tersebut terdapat kolerasi diantara variabel independen satu 

dengan  lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

kolerasi diantara variabel independen. 

Oleh karena multikolinearitas timbul akibat dari satu atau lebih 

regresor yang merupakan kombinasi linier tepat atau mendekati dari 

regresi lain, salah satu cara untuk mencari tahu variabel X yang 

beruhubungan dengan variabel X lainnya adalah dengan melakukan 

regresi setiap Xi terhadap varibel X sisanya dan menghitung nilai R
2 

–

nya, dimana kita akan mendesainnya sebagai R
2

i ; setiap regresi tersebut 

disebut regresi penyokong (auxiliary regression). Jenis regresi ini 

menyokong regresi utamanya, yaitu regresi Y terhadap variabel X. 
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Multikolinearitas terjadi masalah jika R
2 

yang didapat dari regresi 

penyokong lebih besar dari R
2
 keseluruhan, yaitu yang diperoleh dari 

regresi Y terhadap semua regresor (Gujarati, 2010) 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual datu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisistas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Gejala 

heterokedastisitas lebih sering terjadi pada data cross section (Imam 

Ghozali, 2005). 

Untuk menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan 

Uji White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual 

kuadrat (ut
2
) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R

2
, untuk menghitung 

X
2
, dimana X

2
= n*R

2
. Kriteria yang digunakan adalah apabila X

2
 tabel 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared, maka hipotesis nol 

yang menyatakan bahwa tidak ada heterokedastisitas dalam model dapat 

ditolak. 

d. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak (Kuncoro, 2004). Konsep pengujian uji normalitas 

menggunakan pendekatan Jarque-Berra Test (JB), dengan kriteria 

pengujinya yaitu: 
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1) Jika nilai probabilitas J-B hitung> derajat kepercayaan α = 5% = 0,05 

maka hipotesis model berdistribusi normal. 

2) Jika nilai probabilitas J-B hitung < derajat kepercayaan α = 5% = 0,05 

maka hipotesis model tidak berdistribusi normal. 

3) Jika nilai probabilitas J-B hitung = derajat kepercayaan α = 5% = 0,05 

maka hipotesis model berdistribusi normal. 

4. Analisis Efisiensi Usaha 

Menurut Soekartawi (2006) efisiensi usaha dilakukan untuk mengetahui 

layak atau tidaknya suatu usaha untuk dikembangkan, dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 
       

  

  
 

Keterangan : 

TR = Penerimaan Industri Kecil Kerupuk Pasir (Dihitung dalam satu tahun) 

TC = Biaya total Industri Kecil Kerupuk Pasir (Dihitung dalam satu tahun) 

Kriteria yang digunakan untuk menentkan tingkat  efisiensi suatau 

usaha yaitu: 

a. R/C > 1 berarti industri kecil kerupuk pasir dinyatakan efisien dan 

menguntungkan dan layak. 

b. R/C < 1 berarti industri kecil kerupuk pasir dinyatakan belum 

menguntungkan. 

c. R/C  = 1 berarti industri kecil kerupuk pasir belum efisien atau usaha 

mencapai titik impas (tidak untung juga tidak rugi). 


