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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang kemudian dapat diklarifikasikandan di 

interpretasikan dalam bentuk uraian. Dimana dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal, tenaga kerja dan 

bahan baku terhadap keuntungan industri batik di desa Sendangagung 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi penelitian ada di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan.Penelitian ini dilakukan di tahun 2018 di Kabupaten 

Lamongan.Dan yang menjadi daya tarik di desa ini adalah industri kecil 

batik ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan sudah menjadi turun 

temurun. 

C. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dankarakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

2) Sampel 

Sampel adalah sebagianatau wakil populasi yang diteliti. Adapun 

sampel yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian sensus yaitu 

keseluruhan pengusaha industri batik yang berjumlah 28 di Desa 

Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan 

menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

Slovin menurut (Sugiyono, 2011). Rumus Slovin untuk menentukan 

sampel yaitu : 

n =
𝑁

1+ 𝑁𝑒2 

dimana : 

n : Besarnya sampel 

N : ukuran populasi 

e : tingkat signifikan yang telah ditentukan. 

Umumnya dalam penelitian tingkat siginifikan ditentukan sebesar 

95% atau 0,05. 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan penelitianini terdiri dari 4 (empat) macam 

yaitu keuntungan modal, tenaga kerja dan bahan baku. Variabel tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) diantaranya : 

1) Variabel Dependen 

Yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

 Keuntungan(Y) adalah laba yang diterima oleh pengrajin batik 

diperoleh dari jumlah produksi dikalikan dengan tingkat harga jual 

(harga output) dan dikurangi semua biaya yang dikeluarkan dalam 

satu bulan (harga input) dengansatuan (Rp). 

2) Variabel Independen 

Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat antara lain : 

 Modal (X1)  adalahsejumlah dana yang di investasikan dalam 

aktiva tetap yang diukur dari peralatanyang dipakai dalam suatu 

proses produksi untuk menghasilkan produk yang dinyatakan 

dalam rupiah (Rp). 

 Tenaga kerja (X2) adalah orang yang bekerja pada pengrajin untuk 

menjalankan sistem dari yang sudah ditentukan oleh pengusaha di 

tempat dia bekerja dalam hal ini adalah tenaga kerja industri kecil 

batik di Lamongan yang diukur dari jumlah pekerjanya. 

 Bahan Baku (X3) adalah salah satu unsur penting yang sangat 

mempengaruhi kegiatan produksi suatu industri. Tanpa bahan baku 

yang cukup maka proses produksi dapat terhambat dan terhenti. 
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Untuk itu pasokan bahan baku yang cukup baik dari dalam maupun 

dari luar negeri atau impordapat melancarkan dalam  mempercepat 

perkembangan suatu industri kecil yang diukur dalam bentuk 

satuan unit maupun yang lainnya. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Data Primer 

Data yang dikumpulkan langsung dari obyek penelitian melalui 

kuisioner melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para 

pengrajin industri kecil batik di Desa Sendangagung Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. 

2) Data Sekunder 

Data lain yang diperoleh dari Kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Monograpi desa sendangagung, 

Jumlah Penduduk, Jumlah Pendidikan dan instansi lain yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari dinas atau instansi 

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, membaca literatur atau 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 
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2) Wawancara Terstruktur 

Yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui proses tanya 

jawab suatu penelitian yang berlangsung lisan dimana dua orang atau lebih 

saling bertatap mata secara langsung untuk mendapatkan informasi atau 

keterangan. 

3) Kuesioner 

Metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah daftar 

mengenai masalah yang diteliti kepada responden. 

4) Observasi 

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistemtis terhadap obyek penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

1) Analisis OLS (Ordinary Least Square) 

Analisis OLS atau analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh dan hubungan dua atau lebih variabel 

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

dependen (keuntungan). Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut : 

Y = β + β1  X1+ β2 X2 + β3 X3 + e 

Dimana : 

Y = Kuntungan Industri Kecil 

β = Bilangan Konstanta 

X1 = Modal 
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X2 = Tenaga Kerja 

X3 = Bahan Baku 

β1 , β2 dan β3 = koefisien Masing-masing variabel 

e = Variabel gangguan (error) 

Untukmengetahui tingkat keuntungan dari pengrajin batik di 

KecamatanPacirandigunakanalat ukur denganrumus sebagai berikut : 

Π = TR – TC 

Dimana : 

Π = Keuntunganbersih (Penerimaan) 

TR = Keuntungankotor (Total Revenue) 

TC = Total Biaya (Total Cost) 

Untuk mengetahuitotal penerimaan (TR) dari pengrajin batikdapat 

menggunakan rumussebagai berikut : 

TR = P . Q 

Dimana : 

TR = Keuntungan kotor (Total Revenue) 

P = Harga (Price) 

Q = Kuantitas (Quantity) 
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Sedangkan untukmengetahui biaya total (TC)dari industri batik di 

Desa Sendangagung Kecamatan Paciran dapatmerumuskan rumus sebagai 

berikut : 

TC = TVC + TFC 

Dimana : 

TC = TotalBiaya (Totas Cost) 

TFC = Total  BiayaTetap (Fixed Cost) 

TVC = Total Biaya Variabel (Variable Cost) 

Analisis yang digunakanuntuk mengetahui besarnyapengaruh 

variabel independen yaitu modal, tenaga kerja, dan bahan baku 

terhadapvariabel dependenyaitu keuntungan. 

2) Pengujian Statistik 

a. Uji f 

Uji f (simultan) ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel-variabel bebas (independen) secara keseluruhan terhadap 

variabel terikat (dependen). Hipotesis yang digunakan adalah:  

H0 = variabel-variabel independen (modal, tenaga kerja dan bahan 

baku)  tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(keutungan). 

H1≠  variabel-variabel independen (modal, tenaga kerja dan bahan 

baku) berpengaruh terhadap variabel dependen (keuntungan). 

Rumus untuk uji F adalah: 
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F=
𝐸𝑆𝑆

𝑝−1⁄

𝑅𝑆𝑆
𝑛−𝑝⁄

 ~𝐹(𝑝−1,𝑛−𝑝) 

Dengan syarat, F hitung > F tabel atau Prob. F < α (0,05) maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

b. Uji t 

Uji t (parsial) ini dilakukan untuk menguji regresi secara 

parsial, yaitu mengukur tingkat signifikasi setiap variabel independen 

(X) terhadap variabel dependennya (Y). Sehingga hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 = variabel-variabel independen (modal, tenaga kerja dan bahan 

baku)  tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (keuntungan). 

H1≠  variabel-variabel independen (modal, tenaga kerja dan bahan 

baku) berpengaruh terhadap variabel dependen (keuntungan). 

Rumus uji t yaitu: 

 𝑡 =
𝑏𝐽−𝛽𝐽

𝑠𝑒(𝛽𝐽)
 ~ 𝑡(𝑛−𝑝) 

Dengan syarat, t hitung > t tabel atau Prob.t < α (0,05) maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

 

c. Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) akan menunjukkan kemampuan 

variabel-variabel independen (X) menjelaskan variasi pada variabel 

dependennya (Y). Batas dari koefisien determinasi adalah (0 ≤ R2 ≤ 1), 

semakin R2 mendekati angka 1 maka semakin kuat variabel-variabel 

independen (X) menjelaskan variasi variabel dependen (Y).Sedangkan 
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jika R2 mendekati angka 0 maka semakin lemah variabel-variabel 

independen (X) menjelaskan variasi variabel dependen (Y). 

3) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut (Gujarati, Damodar N, & S. Zein, 1978), uji 

normalitas atau disebut sebagai model regresi linier normal klasik 

merupakan uji yang biasa digunakan untuk melihat gangguan sudah 

terdistibusi normal atau tidak.Sehingga dalam pengujian ini di 

harapkan bahwa residual berdistribusi normal.Untuk pengujiannya 

dapat menggunakan uji normalitas Jarque-Bera. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Salah satu asumsi model regresi linier klasik adalah 

error/residual harus berdistribusi normal. Normalitas error dapat di uji 

menggunakan uji Jarque-Bera Hipotesis yang di uji : 

H0 : error berdistribusi normal 

H1 : error tidak berdistribusi normal 

H0 ditolak jika p-value statistic uji Jarque-Bera tidak signifikan (p-

value< 0,05). 

b. Uji Multikolinearitas 



28 
 

 
 

Menurut Gujarati & Sumarso (1978), dalam model regresi 

linear tidak diperbolehkan multikolinieritas di antara variabel 

menjelaskan yang termasuk dalam model. Istilah multikolinieritas 

dapat di artikan sebagai keadaan dimana satu atau lebih variabel 

independen yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 

variabel lainnya. 

c. Heteroskedastisitas 

Menurut Gujarati & Sumarso (1978), heteroskedastisitas terjadi 

apabila varian gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk 

setiap semua observasi. Model yang baik haruslah tidak terjadi 

heteroskedastisitas dengan kata lain model regresi linear klasik bersifat 

homoskedastisitas yaitu semua gangguan mempunyai varian yang 

sama. Akibat dari adanya heteroskedastisitas membuat penaksiran 

OLS menjaditidak efisien. 

d. Autokorelasi 

Adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir 

tidak lagi efisien baik dalam sample kecil maupun sample besar. Salah 

satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan d 

(Durbin-Watson) yaitu dengan membandingkan angka Durbin Watson 

dalam tabel dengan derajat kebebasan tertentu dengan angka Durbin 

Watson yang diperoleh dari hasil perhitungan analisis regresi.  
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Dalam uji Durbin Watson terdapat dua titik kritis yang 

digunakan yaitu Upper critical value (du) dan Lover critical value 

(dl).Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. 

Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria 

sebagai berikut: 

1. Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif 

2. Jika d > (4 – dl), berarti terdapatautokorelasi negatif 

3. Jika du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi 

4. Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan 

 


