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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

  Penelitian dilakukan di kawasan Pantai Popoh Kabupaten 

Tulungagung dengan sasaran pedagang pakaian yang berjualan di kawasan 

tersebut. 

B. Jenis Penelitian 

   Jenis data yang digunakan yaitu data deskriptif kuantitatif yaitu 

konsep penelitian sifatnya memberikan gambaran umum, menekankan 

analisanya pada data-data numerik yang berupa angka kemudian dianalisa, 

diolah dengan metode statistik tertentu lalu diinterpretasikan dalam bentuk 

uraian pada suatu obyek penelitian. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian lapangan yang dimana secara langsung dilakukan turun 

lapangan atau kepada responden. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

   Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek dengan kualitas serta karakteristik tertentu yang dipilih 

peneliti untuk dipelajari serta untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini ialah seluruh pedagang pakaian yang menjual dagangannya 

di kawasan Pantai Popoh Tulungagung dengan jumlah 18 pedagang. 

   Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999). Metode sampling 
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dalam penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling 

(penarikan sampel acak sederhana) dimana pengambilan sampel dilakukan 

secara acak dari populasi tanpa memerhatikan strata. Sampel dari 

penelitian ini yaitu pedagang pakaian kawasan Pantai Popoh Tulungagung 

yang diambil secara acak dengan menyebar kuesioner kepada para 

pedagang. 

   Dalam penentuan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan 

rumusan sampel oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subyek < 100 

orang, maka akan diambil semua sehingga penelitian ini dapat disebut 

penelitian populasi, namun apabila subyek > 100 orang maka dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Jadi populasi dalam penelitian 

ini sebanyak 18 responden, sehingga dapat dikatan sebagai penelitian 

populasi. 

D.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

   Definisi operasional merupakan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati peneliti untuk melakukan observasi 

atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena 

(Alimul Hidayat, 2007). 
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Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Pendapatan yaitu jumlah uang yang diterima oleh pedagang dari 

hasil penjualannya dalam satu hari kerja, dinyatakan dengan satuan 

rupiah. 

2. Modal yaitu pengeluaran sejumlah uang atau dana awal yang 

digunakan untuk memproduksi sesuatu atau membeli bahan baku 

untuk dijual kembali yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 

3. Lama usaha yaitu waktu yang dilalui pedagang untuk berdagang 

dari semenjak melakukan kegiatan usaha pertama kali sampai 

sekarang yang dinyatakan dalam satuan bulan. 

4. Biaya yaitu suatu pengorbanan sumber ekonomis dengan ukuran 

satuan uang agar memperoleh barang ataupun jasa yang diperlukan 

untuk masa kini atauapun masa yang akan datang. 

  Variabel penelitian ini menggunakan 1 variabel yaitu variabel 

terikat atau dependen yang merupakan variabel output yang 

mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan pedagang pakaian di 

kawasan Pantai Popoh Tulungagung (Y). 

  Penelitian ini juga menggunakan 3 variabel bebas atau independen 

dimana merupakan variabel yang dapat memepengaruhi variabel lain atau 

yang menjadi sebab timbulmya variabel dependen. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah modal (X1), lama usaha (X2) dan biaya (X3). 
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E.  Jenis dan Sumber Data 

   Sumber data sangat penting dalam mempertimbangkan dalam 

menentukan metode penelitian. Peneliti menggunakan menggunakan dua 

jenis data : 

1. Data Primer 

  Data primer ialah data yang diporeh secara langsung dari sumber 

aslinya yaitu para sumber informan di bidangnya. Dalam penelitian ini 

data primer yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari pengajuan 

kuesioner guna mencari informasi mengenai pengaruh modal, lama usaha 

dan biaya terhadap tingkat pendapatan pedagang pakaian di kawasan 

Pantai Popoh. 

2. Data Sekunder 

   Data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara ataupun pihak lain (Indriantoro dan 

Supomo, 1999). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur 

yang membahas mengenai materi penelitian berupa gambaran, sumber-

sumber dari pustaka dan data pendukung lainnya. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri 

spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain yang dimana observasi 

tidak terbatas hanya pada orang namun juga obyek-obyek alam lainnya. 

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi mengenai 

perilaku responden yaitu pedagang pakaian serta konsumen yang membeli 

pakaian tersebut. 

2. Kuesioner / Angket 

   Kuesioner atau angket merupakan pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang laporan 

pribadi ataupun hal-hal yang ingin diketahui peneliti (Arikunto, 2006). 

Penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka (open question) artinya 

pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan membuat kesempatan untuk 

responden dalam memberikan jawaban atau tanggapannya. 

G.  Teknik Analisis Data 

1. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik 

   Deteksi penyimpangan asumsi klasik merupakan persyaratan 

secara statistik untuk analisis berganda, penulis menggunakan SPSS for 

windows versi 23.0 untuk pengolahan datanya. Berikut macam-macam 

deteksi penyimpangan asumsi klasik: 
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a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas yaitu menguji ada tidaknya distribusi normal dalam 

variabel pengganggu. Maka, regresi yang dikatakan baik ialah regresi yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam uji normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data/titik pada sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya.  

  Dalam pengambilan keputusan jika nilai siginifikan > 0,05 maka 

data terdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 maka data 

tidak terdistribusi normal. Alat uji yang digunakan penulis dalam menguji 

normalitas adalah uji one sampling kolmogorov smirnov. 

b. Uji Multikolinieritas 

   Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji di dalam model 

regresi apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas/independen. Model 

regresi yang baik ternyata tidak seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas, jika terjadi variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 

Maksud dari variabel ortogonal disini ialah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen dengan nilai nol (Ghozali, 

2006). 
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Penulis menggunakan 2 (dua) cara untuk menentukan uji multikolinieritas 

yaitu : 

(1) Nilai Tolerance yaitu dengan besar tingkatnya kesalahan 

dibenarkan secara statistik. Nilai ini mengukur variabilitas variabel 

independen lainnya.  

(2) Variance Inflation Factor (VIF). VIF = 1/Tolerance artinya apabila 

nilai Tolerance rendah maka nilai VIF tinggi. Apabila nilai 

Tolerance > 0,10, atau nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi, sedangkan jika nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF 

> 10 dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya 

ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain 

dalam model regresi. Apabila residual memiliki varians yang sama disebut 

homoskedastisitas, sedangkan apabila varians tidak sama disebut 

heteroskedastisitas. Dalam heteroskedastisitas ditunjukkan penyebaran 

variabel bebas. Penulis menggunakan 2 (dua) metode dalam pengujian 

heteroskedastisitas: 

(1) Pola Scatterplot, dengan syarat sebagai berikut: 

(a) Titik-titik pada data menyebar ke atas dan ke bawah atau di 

sekitar angka 0. 
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(b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah 

saja. 

(c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

gelombang yang melebar lalu menyempit kembali dan sebaliknya. 

(d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

(2) Uji Glejser 

 uji ini dilakukan dengan meregresikan antar variabel independen 

dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi antar 

variabel independen dengan absolut residualnya > 0,05 artinya tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi 

antar variabel penganggu pada periode t dengan variabel t-1 (sebelumnya). 

Uji ini dapat dideteksi dengan menggunakan nilai Durbin-Watson (DW 

test) dengan kriteria apabila : 

(1) Angka Durbin-Watson d < dl atau d > 4-dl maka terdapat 

autokorelasi. 

(2) Angka Durbin-Watson du < d < 4-du maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

(3) Angka Durbin-Watson dl < d < du atau 4-du < d < dl maka terdapat 

kesimpulan. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda 

  Uji regresi linier berganda merupakan pengujian dalam hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel 

dependen dengan mengetahui arah hubungan variabel independen apakah 

memiliki hubungan negatif atau positif untuk dapat memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. 

Dengan rumus; Y = ɑ + b1X1 + b2X2 

Keterangan :  Y = Variabel dependen 

   ɑ = Konstanta 

   b = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

   X1 dan X2 = Variabel independen 

b. Uji Parsial t 

  Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan uji t agar 

mengetahui diterima tidaknya hipotesis satu, dua dan tiga. Apabila nilai sig 

< 0,05 atau t hitung > t tabel, dengan kesimpulan H0 ditolak dan Ha 

diterima maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. 

Sedangkan apabila nilai sig > 0,05 atau t hitung < t tabel dengan 
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kesimpulan H0 diterima dan Ha ditolak maka tidak terdapat hubungan 

antara variabel X terhadap variabel Y. 

t tabel = t (ɑ/2;n-k-1) 

dimana:  

ɑ : nilai probability 0,05 

n : Banyaknya responden 

k : Banyaknya variabel 

c. Uji Simultan (Uji F) 

  Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Sehingga 

dapat diketahui diterima atau tidaknya hipotesis. Apabila nilai sig < 0,05, 

atau F hitung > F tabel maka dikatakan H0 ditolak dan Ha diterima 

sehingga terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan terhadap 

variabel Y. Dan sebaliknya, apabila nilai sig > 0,05, atau F hitung < F 

tabel maka dikatakan H0 diterima dan Ha ditolak sehingga tidak terdapat 

pengaruh variabel X yang secara simultan terhadap variabel Y. 

F tabel = F (k;n-k) 

Dimana : 

k : Banyaknya variabel 
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n : Banyaknya responden 

d. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Analisis koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila 

R
2
 mendekati 1 berarti ada hubungan kuat antara variabel terikat dengan 

variabel bebas sehingga penggunaan model tersebut dibenarkan.  

  Penggunaan R
2 

memiliki kelemahan yaitu koefisien determinasi 

adalah bias. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti 

meningkat namun tidak peduli apakah variabel tersebut signifikan terhadap 

variabel dependen. Banyak peneliti yang menganjurkan penggunaan nilai 

Adjusted R
2
 saat mengevaluasi model regresi terbaik. 

 


