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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Daerah Penelitian 

Dalam penelitian ini, menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi 

objek penelitian dalam menganalisis variabel jumlah unit usaha, nilai produksi, dan 

investasi pada sektor industri serta penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, dari tahun 2007 sampai tahun 2016. Dikarenakan sektor 

industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai PDRB tertinggi di 

Kepulauan Nusa Tenggara. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini besrsifat deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini dilakukan 

untuk mengkaji suatu fenomena empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data 

kuantitatif yang diperoleh dari instansi penyedia data yang resmi yaitu Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder dengan 

periode penelitian tahun 2007-2016 (sepuluh tahun) yang berupa data Panel. Data 

yang diperoleh tersebut digunakan untuk melengkapi penelitian. Penggunaan data 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Jumlah unit usaha yang ada di sektor industri pengolahan. 

2. Nilai produksi sektor industri pengolahan. 

3. Investasi pada sektor industri pengolahan. 
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4. Tenaga kerja yang terserap pada sektor industri pengolahan. 

Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dari data yang telah tersedia 

dan di proses oleh instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut: 

1. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Nusa Tenggara barat 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan cara dokumentasi yang merupakan  pengumpulan data 

dengan cara mempelajari jurnal serta buku yang diterbitkan oleh pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti Badan Pusat Staristik, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau jurnal dan buku yang 

berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja sektor industri yang didapatkan dari 

perpustakaan. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Pada suatu penelitian variabel sangat perlu dan harus ditetapkan sebelum 

penelitian dilakukan, berikut ini merupakan beberapa definisi operasional variabel 

yang terdapat pada penelitian : 

1. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel akibat 

ataupun variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas  (independen). 

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang 

merupakan jumlah dari tenaga kerja yang bekerja pada suatu unit usaha. 
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Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja usia 15 tahun keatas yang bekerja 

pada sektor industri pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 

tahun 2007 - 2016. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan pada satuan orang. 

2. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat tau variabel dependen. Pada penelitian ini 

variabel bebas yang digunakan yaitu : 

a Jumlah unit usaha  

  Jumlah unit usaha sektor industri yaitu jumlah keseluruhan 

dari industri besar dan sedang  yang ada pada sektor industri. Pada 

penelitian ini menggunakan data  jumlah unit usaha pada sektor 

industri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007-2016, data 

tersebut diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dinyatakan pada satuan hitung 

unit. 

b Nilai produksi  

  Nilai produksi merupakan hasil barang atau jasa yang 

dihasilkan suatu unit usaha yang sudah diperjual belikan dalam satu 

periode. Penelitian ini menggunakan data nilai produksi sektor 

industri Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007-2016, data 

tersebut diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dinyatakan dalam satuan hitung 

Rupiah (Rp). 

c Investasi 

  Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan modal 

yang digunakan sebagai penunjang kegiatan produksi dan bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pada 

penelitian ini menggunakan data investasi pada sektor industri di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007-2016, data tersebut 

diperoleh dari, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB 

dan satuan hitung dinyatakan ke dalam rupiah (Rp).  

F. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan teori dan data serta penjelasan dari peneliti terdahulu maka 

peneliti membuat perumusan model regresi linier berganda agar dapat mengetahui 

pengaruh yang terjadi antara variable dependen dengan variable independen. 

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik statistika yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau lebih yang bersifat linier 

terhadap satu variabel dependen. Persamaan analisis regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Yit = α + β1X1it + β2X2it.... + βpXpit +eit 

keterangan : 

 Yit =  Nilai variabel dependen dari observasi 

 α = Konstanta 
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 β =Parameter / koefisien regresi 

  X1it = Variable X1 

  X2it = Variable X2 

  X3it = Variable X3 

  eit = Standar error 

G. Uji Hipotesis 

1. Uji Simultan (Uji-F) 

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk membuktikan terhadap 

adanya pengaruh dari variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen dalam analisis regresi. Keberartian parameter regresi 

secara simultan atau serentak dapat diuji dengan menggunakan Uji-F. 

Hipotesis yang digunakan pada Uji-F yaitu: 

H0 : β0 = β1 = β2 =......= βpit =0 

H1 : ada minimal. Satu βit ≠ 0 

Rumus untuk mendapatkan statistik Uji-F yaitu sebagai berikut : 

F =
   𝐸𝑆𝑆 /𝑃−1

𝑅𝑆𝑆 /𝑛−1
 ~  𝑓(𝑝−1,𝑛−1) 

Adapun kriteria Uji F adalah H0 ditolak apabila F>Fa/2,(p-1,n-1)  atau 

Prob.F<α . Artinya bahwa H0 ditolak dan menerima H1, apabila 

probabilitas Flebih kecil daripada 0,05 dan sebaliknya H0 diterima dan 

menolak H1 apabila probabilitas lebih dari 0,05. 
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2. Uji Parsial ( Uji-T) 

Selain pengujian secara serentak, keberartian masing-masing 

parameter juga dapat diuji secara parsial dengan menggunakan Uji-T. 

Adapun hipotesis yang diuji dalam uji T yaitu 

H0 : βit= 0 dan H1 : βit ≠ 0 

Rumus Uji-T adalah sebagai berikut : 

     Thitung =
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖
 ~ 𝑡(𝑛−𝑝)   

Adapun kriteria Uji T adalah H0 ditolak apabila | t | >ta/2,(n-p) atau 

Probabilitas t < α. Jika menolak H0 dan menerima H1. Artinya bahwa 

terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dan sebaliknya apabila menerima H0 dan menolak 

H1, Artinya bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel 

independen (x) terhadap variabel dependen (y).  

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Dilakukannya Uji R2  agar dapat mengetahui seberapa besar persentase 

variasi dalam variabel terikat pada model dapat dijelaskan oleh variable  

bebas. Apabilai nilai R2  mendekati angka 1 maka terdapat hubungan yang 

kuat antara variable terikat dengan variable bebas serta penggunaan model 

yang digunakan sangat baik. Adapun acuan yang dapat digunakan untuk 

mengetahui bagaimana hubungan nilai koefisien dapat dilihat pada tabel 

2.1 berikut : 
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    Tabel 2.1 Pedoman interpretasi koefisien (R2) 

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 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

    Sumber:Sugiyono,(2011) 

 


