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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Panggung Rejo. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan bahwa wilayah Desa Panggung Rejo merupakan salah satu 

penghasil tangkap Ikan yang ada di Kota Pasuruan. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Survey. Menurut Sugiyono (2013:11) 

pengertian metode survey adalah :“Penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasitersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, 

dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis 

3.3  Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data primer. Data primer 

adalah Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama lapangan. Yang 

berupa data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Kemudian diolah 

oleh peneliti untuk dijadikan data yang akurat dalam hasil penelitian.  

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Kuesioner (Angket) 

Menurut Arikunto (2010:194) “Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal hal yang ia 

ketahui”. Kuesioner/angket merupakan teknik yang dipergunakan untuk 

memperoleh data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara tertulis 

kepada pihak pihak yang berhubungan dengan penelitian. Angket 

digunakan untuk memperoleh data tentang pendapatan nelayan di Desa 

Panggung Rejo, Kota Pasuruan. 

3.5 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:173) “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh Nelayan pemilik kapal di Desa Panggung Rejo, 

Kota Pasuruan. Jawa Timur yaitu sebanyak 210 nelayan pemilik kapal. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan yang akan diteliti. (Riduwan, 2007: 56). Penelitian ini 

menentukan banyaknya sampel dengan Metode Slovin (1960:182), yang 

rumusnya sebagai berikut : 
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Dimana :  

   : Jumlah Sampel 

          : Jumlah Populasi 

    : Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 

 Berdasarkan jumlah populasi nelayan di Desa Panggung Rejo 

terdapat 210    orang nelayan pemilik kapal dan akan ditentukan tingkat 

akurasi 90% atau 10% toleransi. 

  
 

     
  

  
   

          
  

  = 43,143.01 (dibulatkan menjadi 43). 

Pengambilan dilakukan dengan teknik Simple random sampling Yaitu 

Setiap nelayan dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sampel. Dilihat berdasarkan nelayan pemilik kapal yang ada di 

Desa Panggung Rejo, Kota Pasuruan. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

1. Pendapatan Nelayan adalah besarnya pendapatan yang diterima oleh 

nelayan dalam sekali melaut, berdasarkan hasil tangkapan nelayan, 

dengan ukuran rupiah. 
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2. Modal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk mendukung 

aktivitas dalam proses penangkapan berupa peralatan maupun 

perlengkapan  seperti alat tangkap, bahan bakar, makanan dan lainnya. 

Dengan ukuran rupiah 

3. Tenaga Kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam satu 

kapal untuk melaut. Dengan ukuran Orang 

4. Hasil Tangkapan, menunjukkan seberapa besar hasil tangkapan nelayan 

dalam sekali melaut, dengan ukuran Kg 

3.7 Teknik Analisis Data 

1) Analisis Pendapatan 

Pendapatan nelayan diperoleh dengan rumus : 

    = TR – TC 

TR = P.Q 

Keterangan : 

    = Pendapatan Bersih/ Benefit (Rp)        

TR = Pendapatan Kotor/ Total Revenue (Rp) 

TC = Total Biaya/ Total Cost (Rp)  

P = Harga Jual/ Price (Rp) 

Q = Hasil  Tangkapan / Quantity (Kg) 

    = Pendapatan Bersih/ Benefit (Rp) 

 



33 
 

 

 

2) Analisis Regresi 

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan analisa regresi linier berganda dengan rumus 

sebagai berikut : 

                                               

Keterangan : 

 Y    = Pendapatan Nelayan di Desa Panggung Rejo Kota 

Pasuruan yang di ukur  dalam satuan Rupiah (Rp). 

        = Konstanta 

          = Koefisien Regresi 

 X
1
   = Modal (Rp) 

 X
2
   = Tenaga Kerja (Orang) 

 X
3
   =  Hasil Tangkapan (Kg)

 

        = Standart Error 

Untuk melakukan perhitungan Model Regresi Linier Berganda 

tersebut digunakan Program komputer SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions) released 16,00. 

3.8 Uji Hipotesis  

3.8.1 Uji F (F test) 

Analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan 

antara variabel independent yang meliputi Modal, Tenaga Kerja, Tingkat 

Pendidikan, dan Hasil Tangkapan berpengaruh signifikan terhadap 
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pendapatan nelayan di Desa Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa 

Timur. Penolakannya hipotesa atas dasar signifikan pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

a) Bila Sig. <a , maka hipotesis yang diajukan diterima yaitu 

terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

b) Bila Sig. >a, maka hipotesis yang diajukan ditolak yaitu tidak 

terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

3.8.2 Uji t (t test) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial 

dengan kriteria : 

a) Uji Pihak Kiri  : dikatakan sebagai uji pihak kiri karena t tabel 

ditempatkan di   bagian kiri Kurva 

b) Uji Pihak Kanan : Dikatakan sebagai uji pihak kanan karena t 

tabel ditempatkan di bagian kanan kurva. 

c) Uji dua pihak : dikatakan sebagai uji dua pihak karena t tabel 

dibagi dua dan diletakkan di bagian kanan dan kiri 

 

 



35 
 

 

3.8.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik adalah Pengujian asumsi-asumsi statistik yang 

harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis 

ordinary least square (OLS). Bagi pembuat model, asumsi 

merupakan anggapan pengarang dalam membentuk model statistik 

yang dapat digunakan dalam kondisi-kondisi data tertentu. 

Sedangkan bagi pengguna model, asumsi merupakan batasan yang 

berguna untuk mengetahui apakah model statistik layak untuk 

kondisi data pengamatan. Ketika asumsi, tidak terpenuhi biasanya 

peneliti menggunakan berbagai solusi agar asumsinya dapat 

terpenuhi atau beralih kemotode advance agar asumsinya dapat 

terselesaikan. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian 

sebagai berikut : 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, varaiabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini mendeteksi 

normalitas data dengan menggunakan pendekatan kolmogorov-

smirnov yang nantinya akan dipadukan dengan kurva Q-Q plot. 

Menurut akbar (2005), kolmogorov-smirnov adalah uji statistik 

yang dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data untuk data 

yang minimal bertipe ordinal. Ketentuan pengujian ini adalah jika 



36 
 

 

Sig. atau signifikan dengan nilai probabbilitas >0,05 distribusi 

adalah normal.  

b) Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu 

hubungan linier yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah 

dikemukakan oleh Santoso (2006:203) bahwa uji 

multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent.  

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikoliearitas adalah : 

 Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

 Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

c) Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, 

Melihat pola grafik regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman.  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji 

glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 

Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. (Imam Ghozali, 2011: 139-143). diantaranya 

yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola grafik regresi, dan uji koefisien 

korelasi Spearman. 

 

 

  

 


