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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek/Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah industri kecil batik di 

Desa Pakandangan barat ,Kecamatan Bluto,Kabupaten Sumenep. 

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada banyaknya sentra-sentra 

industri kecil batik sebanyak 20 industri batik di Desa Pakandangan Barat, 

kecamatan Bluto,Kabupaten Sumenep.  

B. Jenis Data 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan 

dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) 

dan data kuantitatif (yang berbentuk angka). 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga 

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara 

langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup 

discussion–FGD) dan penyebaran kuesioner. 

2. Data Skunder 

 Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan 

kedua). Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro 

Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain 

C. Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau jumlah 

keseluruhan dari suatu Populasi yang merupakan sumber data yang 

penting (ari kunto 2013:106). Populasi dari penelitian ini keseluruhan 

industri kecil batik di Desa Pakandangan Barat Kabupaten Sumenep 

Kecamatan Bluto sebanyak 20 industri kecil Batik.  
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2.  Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sarwono (2006) sampel merupakan sub dari seperangkat 

elemen yang dipilih untuk dipelajari. Sedangkan menurut Sugiyono (2012) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif mewakili. Populasi 

dalam penelitian ini Industri Kecil Batik dengan Jumlah responden 20 

industri Kecil Batik dari seluruh objek penelitian yaitu dari seluruh 

populasi,jadi teknik pengambilan sampel secara sensus. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dari data 

primer diharapkan diperoleh data-data tentang jumlah tenaga kerja,jumlah 

produksi, modal dan lama usaha. Data primer meliputi : 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakukan dialog dan tanya jawab secara 

langsung dengan responden. 

2. Kuesioner 

Kuesioner  yaitu  mengumpulkan  data  dengan  cara  mengajukan  

daftar pertanyaan kepada responden yang telah disiapkan dahulu 
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3. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara meninjau 

secara langsung terhadap obyek yang diteliti. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan menjadi 

objek penelitian, sedangkan Definisi operasional adalah suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti. Jadi 

variabel penelitian ini meliputi faktor yang berperan dalam peristiwa 

atau gejala yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel 

dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). 

1. Variabel dependen 

Variabel Pendapatan (Y) Merupakan Pendapatan yang diperoleh 

Home industri kecil Batik Tulis  di karenakan Modal, Tenaga Kerja, 

Jumlah produksi dan Lama usaha yang dihitung selama 1 bulan 

2.   Variabel Independen 

 Variabel independen (Variabel X) yaitu variabel yang menjadi 

sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. 

a. Modal usaha (X1) Yang dimaksud Modal usaha Penelitian ini  

untuk Mempelancar usaha industri kecil batik tulis dan 

Mengetahui seberapa besar Modal yang digunakan. Apakah 

Modal yang digunakan diperoleh oleh laba dan menerima kredit. 
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b. Tenaga Kerja (X2)  yang dimaksud  Tenaga Kerja Penelitian ini 

industri kecil batik tulis,jumlah tenaga kerja yang digunakan dan 

meliputi orang yang melakukan pekerjaan di industri kecil Batik 

tulis di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten 

Sumenep. 

c. Jumlah produksi  (X3) adalah jumlah barang  yang dihasilkan 

Oleh Industri Kecil Batik tulis di Desa Pakandangan Barat 

Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. 

d. Lama usaha (X4) adalah Mulai awal berdirinya  pada industri 

Kecil Batik Tulis,sehingga lama usaha tersebut mampu 

meningkatkan Produksivitas serta konsumen bertambah banyak 

dan mampu meningkatkan produksi di Desa Pakandangan Barat 

Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep 
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F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

  Instrumen dalam penelitian digunakan untuk mengukur pengaruh 

modal, tenaga kerja,jumlah produksi dan lama usaha terhadap 

pendapatan industri batik di Desa Pakandangan Barat 

          Tabel 3.1 Kisi-kisi kuesioner 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Variabel Indikator 

1 Pendapatan Modal,tenaga kerja,jumlah produksi dan lama 

usaha mempengaruhi pendapatan. 

Mengetahui besarnya omset penjualan setiap 

harinya. 

2 Modal Mengatahui besarnya modal yang digunakan 

bahan produksi 

3 Tenaga kerja Mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah 

tenaga kerja terhadap pendapat usaha 

4 Jumlah produksi Mengetahui apakah Jumlah produksi dapat 

meningkatkan pendapatan 

5 Lama usaha Mengetahui lamanya usaha industrI batik dalam 

menjalankan usaha 

Sumber :Data Primer penelitian 2019 
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Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert, yaitu teknik 

penentuan skor dengan menghadapkan pernyataan–pernyataan kepada 

responden dengan jawaban “sangat setuju”, “setuju”, “kurang setuju”, 

“tidak setuju” dan “sangat tidak setuju”. Pemberian skor pernyataan 

positif diberi angka 5-1. (Singarimbun dan Effendi, 1989:137). 

            Tabel 3.2 Skala nilai koesioner 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Data primer Penelitian,2019 

1. Uji Validitas 

Validitas (validity) menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu 

set dari operasi–operasi mengukur apa yang harus diukur (Ghiselli, 

John, dan Sheldon, 1981:266). Validitas berhubungan dengan 

ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. 

Validitas berhubungan dengan kenyataan (actually). Validitas juga 

berhubungan dengan tujuan dari pengukuran. Pengukuran dikatakan 

valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Alat ukur 

yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukuran menyimpang 

Skala Jumlah 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 
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dari tujuannya. Penyimpangan pengukuran ini disebut dengan 

kesalahan (error) atau varian. 

Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila 

skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti 

karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan. Secara konseptual, dibedakan menjadi 3 macam jenis 

validitas (Sekaran, 2003), yaitu: validitas isi (content validity), 

validitas yang berkaitan dengan kriteria (criterion-related validity), 

validitas konstruk (construct validity). 

2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas (reliability) suatu pengukuran menunjukkan stabilitas 

dan konsisten dari suatu instrumen yang mengukurb suatu konsep dan 

berguna untuk mengakses “kebaikan” dari suatu pengukuran (Sekaran, 

2003:203). Ghiselli et al. (1981:191) mendefinisikan reliabilitas suatu 

pengukur sebagai seberapa besar variasi tidak sistematik dari 

penjelasan kuantitatif dari karakteristik-karakteristik suatu individu 

jika individu yang sama diukur beberapa kali. Reliabilitas 

menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Reliabilitas 

berhubungan dengan akurasi (accurately) dari pengukurnya. 

Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Suatu 

pengukuran dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. 

Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan 
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konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap 

subjek yang sama diperoleh hasil tidak berbeda 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda 

dengan metode analisis Ordinary least square (OLS). Untuk 

mengetahui pengaruh Tenaga kerja,jumlah produksi,modal, 

pendapatan,dan lama usaha terhadap pendapatan industri kecil batik di 

Desa Pakandangan barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep 

digunakan model persamaan regresinya diformulasikan sebagai 

berikut: 

  𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝒾 + 𝛽2𝑋𝒾 + 𝛽3𝑋𝒾 + 𝛽4𝑋𝒾 + 𝑒 

 

Dengan : 

Y: Pendapatan.  

X1 : Modal 

X2 : Tenaga Kerja 

X3 : Jumlah produksi  

X4 : Lama usaha  

𝑒   : standart eror 
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H. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah berdistribusi data normal. 

Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau 

tidak dengan melihat kepada probability yaitu: 

a. Jika nilai probabilitas Lebih besar > α (0,05), maka residualnya 

berdistribusi normal 

b. Jika nilai probabilitas Lebih Kecil < α (0,05), maka residualnya 

berdistribusi tidak normal 

2. Uji Multikolinearitas. 

 Uji Multikolinearitas atau Kolinearitas Ganda (Multicollinearity) 

adalah untuk menentukan dan mengetahui ada tidaknya hubungan dua 

atau lebih variabel yang saling berkaitan dalam suatu 

model.multikolinearitas terjadi apabila terdapat nilai koefisien korelasi 

variabel diluar batas-batas penerimaan, dan sebaliknya apabila nilai-

nilai koefisien korelasi terletak di dalam batas-batas peneriman maka 

tidak akan terjadi multikolinearitas. 
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Menurut Gujarati (1995), adanya kemungkinan terjadi 

multikolinearitas apabila Fhitung dan R
2
 signifikan secara parsial atau 

seluruh koefisien regresi tidak signifikan apabila menggunakan uji-t (t-

test). Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan deteksi 

klien. Deteksi klien dilakukan dengan melakukan regersi suatu variabel 

independen dengan variabel indepen lain. Rule of thumb dengan 

membandingkan nilai R
2
 model dengan nilai R

2
 Auxiliary.  

Bila nilai R
2
 regresi Auxiliary lebih besar nilai R

2
 model, maka 

model mengandung gejala multikolinearitas. Bila nilai R
2
 regresi 

Auxiliary lebih kecil nilai R
2
 model, maka model tidak mengandung 

gejala multikolinearitas. 

3. Uji Heterokedastisitas. 

 Uji Heteroledastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya suatu penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu 

terdapatnya ketidaksamaan varian dari residual pada sebuah model 

regresi. Untuk melakukan sebuah pengujian diperlukan beberapa 

sebuah metode. Pada penelitian ini menggunakan uji White.  

Adapun langkah-langkah yang diperkenankan untuk pengujian 

White-test oleh Halbert White (Kuncoro, 2001:112) sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai residual (et) 

b. Menghitung nilai residual untuk mencari nilai R2. 

c. Cari nilai χ
2hitung

 (nxR2) dan nilai χ
2tabel

 (berdasarkan degree 

of fredom yang    sama dengan variabel) 
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d. Bandingkan nilai χ
2hitung

 dan χ
tabel

 dengan kriteria 

e. Jika χ
2hitung

 lebih besar dari χ
tabel

 maka terdapat gejala 

heterokedastisitas. 

f. Jika χ
2hitung

 lebih kecil dari χ
tabel

 maka tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas. 

I. Uji Hipotesisi 

1. Uji Signifikasi variabel secara individu (Uji-t) 

Uji ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terkait apakah bermakna atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung 

masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat 

kesalahan 5% dalam arti (α = 0.05). Apabila nilai thitung ≥ ttabel maka 

variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel 

terikat. 

2. Uji signifikasi simultan (Uji – F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap variabel terkait 
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Rumusan Hipotesis : 

a. H0 : b0 = b1 = b2 = b3 = b4 = bK = 0, artinya secara serentak 

variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

b. H1 : b0 ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ bk ≠ 0, artinya secara serentak 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel pada derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 0.05). 

Apabila nilai Fhitung ≥ dari nilai Ftabel, maka variabel bebasnya 

bermakna terhadap variabel terkait atau hipotesis pertama sehingga 

dapat diterima. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisen determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik 

garis regresi yang punyai. Dalam hal ini variasi variabel dependen 

dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai (R
2
) adalah antara 

nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan 

satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 
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model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan 

untuk menggunakan nilai adjusted (R
2
) pada saat mengevaluasi model 

regresi yang terbaik. 

 


