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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil oleh peneliti adalah para nelayan yang berada di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Adapun 

pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian yaitu di Desa Labuhan Jontal 

merupakan sumber potensi yang cukup tinggi dari sektor perikanan dan kelautan 

di Kabupaten Sumbawa. 

 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini 

merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) karena dalam penelitian 

ini menganalisis pengaruh antara modal kerja dan teknologi terhadap pendapatan 

nelayan di Desa Labuhan Jontal Kecamata Plampang Kabupaten Sumbawa NTB. 

Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh 

keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. 

Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang 

meliputi pengembangan model matematis dan pengukuran berdasarkan teori yang 

ada, pengamatan dengan menggunakan data primer, serta pengujian hipotesis. 

Dalam hal ini, penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh 

modal kerja (X1) dan teknologi (X2) yang digunakan oleh nelayan di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa NTB terhadap 

pendapatan (Y) mereka. 
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C. Data dan Sumber Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka perlu didukung oleh data yang 

lengkap dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua 

data, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Umar (2000) data primer merupakan data yang didapat langsung 

dari sumber, yaitu dari individu atau perseorangan, seperti dari wawancara 

maupun hasil dari pengisisan kuesioner. Sedangkan menurut Sarwono 

(2006) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama 

Dalam penelitian ini, data primer didapat dari hasil pengisisan kuesioner 

oleh nelayan di Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa NTB. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh modal 

kerja dan teknologi terhadap pendapatan nelayan di Desa Labuhan Jontal 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa NTB. 

2. Data Sekunder 

Menurut Umar (2000) data sekunder merupakan data yang telah diolah 

lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar 

dan sebagainya. Adapun menurut Sekaran (2011) bahwa data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada. Data 

sekunder antara lain buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, 

data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, studi kasus dan dokumen 

perpustakaan, data online, situs web dan Internet. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi : 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan  metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan pertanyaan tertulis yang dirumuskan sebelumnya dimana 

responden mencatat jawaban, biasanya dalam alternatif yang disusun 

secara tertutup Sekaran (2011). Adapun prosedur dalam metode 

pengumpulan data ini, yaitu membagikan kuesioner tersebut; lalu 

responden diminta mengisi kuesioner pada lembar jawaban yang telah 

disediakan; kemudian lembar kuesioner dikumpulkan, diseleksi, diolah, 

dan dianalisis. Dimana kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner dalam bentuk pilihan ganda, yang mana setiap butir 

pertanyaan kuesioner disediakan 4 (empat) jawaban dengan skor masing-

masing sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skor Jawaban Kuesioner 

Jawaban Skor 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

 

2. Studi Pustaka 

Yaitu metode yang digunakan melalui survai literature. Tujuan utama studi 

pustaka ini untuk melihat apa saja yang berhubungan dengan objek yang 

akan diteliti dalam melengkapi interpretasi dan wawasan pengetahuan 
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untuk mengolah kata dan data. Pembahasannya pun harus seputar pada 

penelitian, dan tidak boleh jauh menyimpang pada penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dilakukan dengan pengumpulan data-data yang tercatat pada dokumentasi 

laporan data dan monografi Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa. 

4. Observasi 

Adalah usaha memperoleh data dengan dengan jalan pengamatan langsung 

dan pencatatan langsung yang dilakukan ke responden. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Kuncoro (2003:113), populasi adalah kelompok elemen 

yang lengkap dan biasanya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian dimana 

kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi obyek penelitian. Adapun 

populasi yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah para nelayan yang 

berada di pesisir pantai Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa. 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2013: 131). Sampel yaitu merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan 

diteliti. Dengan melihat waktu, tenaga, luas wilayah penelitian dan dana sehingga 

penulis dalam menentukan jumlah sampel dengan menggunakan Metode 
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pengambilan sampel yang digunakan adalah snowball sampling atau sampel bola 

salju. Cara pengambilan sampel ini digunakan karena jumlah populasi dari objek 

yang diamati tidak diketahui. Proses pengambilan sampel yang dilakukan adalah 

dengan menentukan satu atau dua orang dijadikan sebagai sampel. 

Tahap berikutnya adalah dengan menanyakan kepada sampel pertama 

untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel (Arikunto, 

2013). Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlah kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman–temannya untuk 

dijadikan sampel. Jumlah ukuran sampel sebaiknya minimum 30 sampel agar 

dapat diperoleh data yang homogen (Arikunto, 2013). Namun penentuan jumlah 

sampel pada penelitian ini sebanyak 50 responden. Kriteria sampel yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern yang 

berada di Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 

 

F. Skala Interval 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jawaban dari responden telah 

direkapitulasi dan kemudian di analisis untuk mengetahui harga ikan, biaya 

operasional, total upah ABK, biaya solar dan pendapatan. Analisis ini dilakukan 

untuk mengetahui gambaran hasil penelitian dari variabel-variabel yang diteliti, 

dengan interval perhitungan sebagai berikut: 

Interval = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 

Interval = 
4−1

4
 

= 0,75 
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Berikut ini adalah pembagian kategori berdasarkan perhitungan interval di 

atas, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Interval 

Interval Kategori 

1,00 s/d 1,74 Sangat Rendah 

1,75 s/d 2,49 Rendah 

2,50 s/d 3,24 Cukup Tinggi 

3,25 s/d 4,00 Tinggi 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu variabel 

independen, yaitu modal kerja (X1) dan teknologi (X2). Serta variabel dependen, 

yaitu pendapatan nelayan (Y). 

1. Variabel Dependen (Y) 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan 

nelayan di Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa. Dimana pendapatan usaha nelayan dalam penelitian ini adalah 

pendapatan bersih usaha nelayan yang diperoleh dari hasil penjualan 

tangkapan/produksi ikan setelah dikurangi modal kerja selama satu bulan. 

 

2. Variabel Independen (X) 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah modal 

kerja dan teknologi yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Modal kerja adalah biaya-biaya yang dibutuhkan oleh nelayan dalam 

usahanya memperoleh hasil tangkapan ikan. Dalam penelitiian ini, biaya-

biaya tersebut dibagi kedalam dua indicator berikut ini: 
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 Biaya perawatan, merupakan biaya yang dibutuhkan oleh nelayan 

untuk merawat perlengkapan yang digunakan untuk melaut. Seperti 

perahu, alat tangkap, keranjang, dayung, dan mesin perahu yang 

diukur dengan menggunakan satuan rupiah. 

 Biaya pengeluaran produksi, merupakan biaya-biaya yang 

dibutuhkan oleh nelayan untuk pengeluaran-pengeluaran biaya 

secara langsung dalam proses produksi. Seperti: pembelian bahan 

bakar mesin motor kapal dan bahan bakar generator listrik, 

pembelian bahan pengawet hasil tangkapan (es balok), garam, dan 

bahan makanan selama nelayan berlayar yang diukur dengan 

menggunakan satuan rupiah. 

b. Teknologi adalah penggunaan alat–alat tangkap modern misalnya perahu 

motor, troli, jala, dan alat tangkap yang canggih atau alat tradisional 

seperti perahu layar / dayung, kail sederhana dan alat tangkap yang masih 

sangat sederhana dapat dianggap sebagai variabel dummy dimana 1 = 

menggunakan teknologi modern dan 0 = menggunakan teknologi 

tradisional. 

 

H. Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

Menurut Ghozali (2016) instrumen data yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu  

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu 

untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali 

(2016). Adapun menurut Sarwono (2006) validitas merupakan skala pengukuran 

yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data. 

Uji validitas menggunakan analisis korelasi Pearson, keputusan 

mengetahui valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% nilai r 

hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. 

Teknik untuk mengukur validitas kuesioner adalah dengan menghitung korelasi 

antar data pada masing-masing pertanyaan dengan skor total. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2013:221) memaparkan bahwa uji reliabilitas yaitu 

sebuah instrumen dikatakan baik, apabila instrumen tersebut dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai pengumpul data. Penjelasan menurut Ghozali 

(2016:148) menjelaskan bahwa Reliabilitas instrumen yaitu suatu instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan 

menghasilkan data yang sama dengan tingkat Alpha Cronbach’s lebih dari 0,60. 

Dalam penelitian ini, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan software 

SPSS versi 24 berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai dengan 1. 

 

I. Uji Asumsi Klasik 
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Penggunaan model regresi linier berganda dapat digunakan jika telah 

memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti 

meliputi: uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi tidak bersifat BLUE (Best Linier Unblased Estimation), karenanya 

perlu dideteksi terlebih dahulu kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut 

dengan menggunakan: 

1. Uji Normalitas 

Syarat dalam analisis parametik yaitu distribusi data harus normal. Sebuah 

data yang tidak berdistribusi normal, sebagai konsekuensinya tidak dapat 

dikerjakan dengan rumus statistik tersebut, namun data tersebut masih dapat 

dimanfaaatkan dengan rumus statistik non parametik. Uji normalitas adalah untuk 

menguji apakah model regresi, variabel independen, dan variabel dependennya 

memiliki distribusi data normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Penggunaan analisis statistik parametrik harus memenuhi asumsi data 

berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pengujian normalitas data. Dalam 

uji normalitas penelitian ini digunakan analisis One Sampel KS Test dimana 

residual dari data dimasukkan untuk diuji apakah memenuhi asumsi normalitas 

atau tidak (Ferry Angga, 2013:80). Uji ini paling banyak digunakan pada 

penelitian karena lebih akurat dan dilakukan secara inferensia bukan hanya 

deskriptif. Menurut metode ini jika suatu variabel memiliki nilai statistic KS 

signifikan (p > 0,05) maka variabel tersebut memiliki distribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinieritas 



38 
 

                      

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 

2016). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independent yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independent = 0. Salah satu cara untuk mendeteksi 

kolonier dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila 

korelasinya signifikan antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolinieritas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai 

tolerance dan VIF. Semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar VIF maka 

semakin mendekati nilai terjadinya masalah multikolinearitas. Parameter yang 

digunakan adalah nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, 

dengan begitu variabel bebas tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan 

pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu / 

kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada seseorang individu / 
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kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). 

Cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi ada dengan uji Durbin – Watson (DW Test). Kaidah dari uji Durbin – 

Watson adalah (Ferry Angga, 2013:77-78): 

 Jika dL < d < (4 – dU), maka tidak terdapat autokorelasi. 

 Jika dL > d atau  d > (4 – dU), maka terdapat autokorelasi. 

 Jika dL < d < (4 – dU) atau (4 - dL) < d < (4 – dU), maka uji DW tidak 

menghasilkan kesimpulan pasti sehingga tidak dapat disimpulkan ada 

tidaknya autokorelasi. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2016). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Cara 

untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas yaitu dengan rumus Rank 

Spearman. 

Pengujian gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara Grafik (Scatterplot). Dimana heteroskedastisitas menggambarkan nilai 

hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual 

(SDRESID) nilai tersebut. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

grafik uji scatterplot antara Y yang diprediksi dan Studentized Delete Residual. 
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Dasar menentukan apakah model regresi memenuhi homoskedastisitas adalah 

scatterplot memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Ferry Angga, 2013:79): 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur, maka mengindikasikan terlah terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

J. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Ferry Angga (2013) analisis data 

adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan analisis ini akan memberikan arti dan makna yang 

berguna dalam pemecahan masalah penelitian. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan secara 

terperinci fenomena sosial tertentu serta hubungan-hubungan yang terdapat dalam 

penelitian (Ghozali, 2016:98). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini 

menjelaskan kondisi dari masing-masing variabel dependen dan independen. 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

statistik dengan menggunakan regresi berganda. Analisis regresi berganda ini 
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dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol 

dan satu. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel 

dependen. Secara umum koefisien untuk data silang (cross section) relatif rendah 

karena adanya variasi besar antara masing-masing pengamatan. 

Menurut Mudrajat Kuncoro (2009:236), analisis regresi berganda tersebut 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + .... + bnXn +e
 

Sehingga persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

I = b0 + b1M + b2D + e 

Keterangan: 

I : Pendapatan Nelayan 

b0 : Konstanta 

b1 dan b2 : Koefisien arah regresi 

M : Modal Kerja 

D : Teknologi (dummy, 0 untuk teknologi tradisional dan 1 untuk teknologi 

modern) 

e : Kesalahan pengganggu (error) 

 

3. Uji t 
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Untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen, maka dilakukanlah uji t. Hipotesis yang dibuat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. H0 : b1 = b 

Artinya variabel independen (Xi) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

b. Ha : b1 ≠ b 

Artinya variabel independen (Xi) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah jika: 

a. thitung > ttabel = H0 ditolak 

Artinya variabel independen (Xi) yang diuji secara nyata berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

b. thitung < ttabel = H0 diterima 

Artinya variabel independen (Xi) yang diuji secara tidak nyata tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

 

Nilai t hitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

thitung = 
𝛽− 𝛽1

𝑆𝑒 (𝛽1)
 

(Ferry Angga, 2013:45) 

Keterangan: 

β : Koefisien dan variabel independen ke-i 

β1 : Nilai hipotesis 
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Se (β1) : Simpangan baku (standard error) dari variabel ke-i 

 

4. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang dapat menggambarkan  

sejauh mana variabel bebas (independent variable) dalam penelitian dapat 

mempengaruhi variabel terikat (dependent variable) dari pada pengaruh variabel-

variabel lain di luar model regresi dalam penelitian. Perhitungan uji koefisien 

determinasi dapat menggunakan aplikai SPSS. Dari hasil perhitungan SPSS akan 

diperoleh adjusted R Squere (R2). Adujusted R Squere (R2) digunakan untuk 

melihat besarnya pengaruh nilai dalam modal kerja dan teknologi terhadap 

pendapatan nelayan di Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa NTB. Semakin tinggi nilai dari koefisien determinasi berarti 

menunjukkan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

perilaku variabel dependen (Ghozali, 2016:144). 

 

5. Koefisien standardized atau beta 

Untuk menguji variabel yang berpengaruh dominan, alat uji yang 

digunakan adalah koefisien standardized atau beta. Koefisien standardized atau 

beta merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur variabel-

variabel bebas mana yang berpengaruh paling tinggi dan paling rendah terhadap 

variabel terikat (Ferry Angga, 2013:86). 


