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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini berlokasi pada Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan survey sebagai metode 

pengumpulan data dimana terdapat 22 unit usaha yang merupakan unit usaha yang 

menjalankan proses produksi secara penuh. 

3.2.  Jenis Peneltian 

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan pedekatan secara kuantitatif 

deskriptif dengan menggunakan metode analisis statistik yang digunakan adalah 

regresi berganda. Variabel – variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel dependen (terikat) yaitu variabel jumlah tenaga kerja dan 

variabel independen (bebas) terdiri dari varibel upah, modal, dan nilai produksi. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Yaitu menanyakan kepada pemilik usaha dan tenaga kerjanya tentang hal-

hal yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Angket (kuesioner)  

Yaitu suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

penelitian ini yang harus dijawab secara tertulis oleh responden. 
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3. Dokumentasi 

Yaitu berupa Studi pustaka dari berbagai literature, majalah, Koran, jurnal 

dan lain-lain 

3.4 Definisi Oprasional Variabel 

Menurut Widayat (2004 : 25),  definisi variabel merupakan atribut seseorang 

atau objek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan orang lain, atau satu 

objek dengan objek lain. Definisi Operasional merugpakan penjelasan tentang 

bagaimana operasi atau kehiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau 

indikator yang menunjukkan indikator yanng dimaksud. Adapun variabel dalam 

penelitian ini meliputi : 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen Penyerapan tenaga kerja (Y) UMKM diukur oleh jumlah 

tenaga kerja yang bekerja pada UMKM tersebut. 

3.4.2 Variabel Independen 

a. Upah 

adalah semua pengeluaran uang atau barang yang dibayarkan kepada 

buruh atau pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan terhadap perusahaan dibagi dengan jumlah tenaga kerja pada 

usaha tersebut. Dalam penelitian ini tingkat upah tenaga kerja diukur dalam 

satuan rupiah dalam setiap bulannya per tenaga kerja. 
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b. Modal 

modal dimaksud dalam penelitian ini adalah modal kerja atau modal 

digunakan dalam proses produksi dalam satu bulan tidak termasuk nilai tanah 

dan bangunan yang ditempati atau. Diukur dalam satuan rupiah. 

 

c. Nilai Produksi 

adalah jumlah keseluruhan penerimaan penjualan dari produksi yang 

dapat dihasilkan oleh satu usaha dalam satu bulan. 

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi dalamx penelitian ini adalah seluruh xpengusaha industri Shuttlecock 

yang ada di Desa Sumengko kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk di mana di 

sentra tersebut terdapat 22 unit UMKM Shuttlecock yang x beroperasi sampaix saat 

ini.  

3.6 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakanx dalam penelitian inix yaitu data primer dan xsekunder, 

adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data xprimerx yaitu datax yang diperolehx langsung darix sumbernya, di amati 

dan xdicacatx untuk pertamax kalinya (Marzuki, 2005). Dalam xpenelitian ini, data 

tersebut xdiperoleh xdari respondenx melakukanx wawancarax yang xdipandu dengan 

kuesionerx xyang respondenx xbuat sebelumnya. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang mengutipx dari sumber lainx sehingga tidak 

bersifat autentikx karena sudah diperoleh dari tanganx xkedua, ketiga dan 

selanjutnya. Denganx demikian data ini disebut xdata tidak xasli (Nawawi, 2001). 

Dalam penelitian ini, data diperoleh xdari pihak-pihak yang xterkait dan lembagax 

pemerintahx yg berhubungan dengan xpenelitian ini. Seperti : Badan Pusat 

Statistik, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten 

Nganjuk. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Berikut ini adalah Metode xpengumpulan xdata yang digunakan xdalam  

penilitan ini: 

1. Metode Angket/Kuesioner 

Metode ini xmerupakan metode yang xmenggunakan sejumlah xpertanyaan 

tertulis yang diberikan kepada responden dengan tujuan untuk 

memperoleh suatu xdata/informasi yang berkaitanx dengan penelitian ini 

yaitu tentang xupah, modal, nilai produksi dan penyerapan xtenaga kerja. 

jenis angket/kuesioner ini adalah xjenis kuesioner xterbuka dimana para 

respondenx bisa mengisi jawaban xsendiri sesuai keadaan xyang ada dan 

sesuai pertanyaanx yang xdiberikan.  

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini merupakan metode yang x digunakan untuk xmendapatkan 

informasi dengan carax mengumpulkanx atau mengagali xinformasi dari 
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suatu catatan/arsipx yang berhubungan dengan penelitian xini seperti 

catatan/arsip dari xinstansi-instansi pemerintahx yaitu dari badan pusat 

statistik Kab. Nganjuk, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. 

Nganjuk, dan kantor desa Sumengko. 

3.8 Metode Analisis 

Metode Analisis Deskriptif 

Metode Analisis Deskriptif merupakan metode yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan hasil melalui data-data pendukung 

yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan akan diringkas kesimpulannya 

(Sugiyono, 2013: 147). 

Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis yangx digunakan dalamx penelitian ini yaitu analisis x regresix linier 

berganda. Adapun bentuk persamaan x regresi xlinier berganda yang xdigunakan 

dapat xdirumuskan (Gujarati, 2003) : 

Y = β0 + X1β1+ X2β2 + X3β3 + e 

` 

Yang kemudian ditransformasikan kedalam persamaan logaritma natural, yaitu : 

LnY = ßo + ß1LnX1 + ß2LnX2 + ß3LnX3 + e 

keterangan: 

Y   = Jumlah tenaga kerja yang bekerja (orang) 

X1   =Upah pekerja (Rp dalam sebulan) 
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X2                    = Modal (Rp dalam sebulan) 

X3  = Nilai Produksi (total unit barang yang di produksi dalam    

sebulan) 

βo  = intersep 

β1, β2, β3,  = koefisien regresi parsial 

μ    = distubance error/ error term 

3.9 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Dalam metode ini diuraikanx dalam 3 metodex penyimpanganx asumsi klasik, 

antara lain  : 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dipergunakan untuk menentukan 

apakah data-data memiliki distribusi normal. Normalitas data untuk analisis 

regresi adalah suatu keharusan. Guna memberikan kesimpulan yang valid dan 

tidak bias. Normalitas data dapat di uji dengan test Jarque-bera. Pada 

penelitian ini menggunakan µ = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat 

dikatakan veriable tersebut normal. Hipotesis dalam pengujian normalitaas 

adalah sebagai berikut : 

Ho = data terdistribusi normal 

Hi = data tidak terdistribusi normal 

Syarat :probabilitas > 0,05 maka Ho di terima dan Hi di tolak. 
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3.9.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menentukan 

ada atau tidaknya satu variabel independen atau lebih yang mempunyai 

hubungan yang kuat dengan variable lainnya. Uji multikolineritas dengan 

menggunakan koefisien determinasi (R2) Regresi Auxiliary yaitu model 

regresi antar suatu variable independen dengan sisa variable independen 

lainnya. Multikolinieritas terjadi apabila terdapat koefisien determinasi 

auxiliary yang bernilai lebih besar dari koefisien determinasi model regresi 

asli (R2
j  > R2). 

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas ialah suatu uji untuk melihat apakah terjadinya 

tidak samanya varian dari residual dalam model regresi melalui satu observasi 

ke observasi yang lain. Apabila tidak terjadi gejala heteroskedastisitas maka 

model regresi dapat dinyatakan baik (Ghozali, 2013: 139). Terdapat berbagai 

cara untuk menentukan apakah akan terjadinya heteroskedastisitas, dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk mengetahui apakah terdapat 

gejala heteroskedastisitas, Uji Glejser ialah uji yang digunakan untuk 

meregres nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel bebas. 

Dalam pengujian ini menggunakan program eviews 9.0 Dasar analisis untuk 

pengambilan keputusan dalam uji glejser ini sebagai berikut: 

Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas 
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Sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05, maka dapat dinyatakan telah 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2013: 142). 

3.10 Uji Statistik 

3.10.1 Uji F (Simultan) 

Uji statistik F ini ditujukan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas (upah, 

modal, nilai produksi) memiliki pengaruh secara bersama terhadap satu variabel 

terikat (penyerapan tenaga kerja umkm) (Ghozali 2013: 98). Jika F hitung > F 

tabel maka dapat dinyatakan menolak Ho dan Ha diterima. Dalam pengujian ini 

peneliti melakukan perhitungan dengan program aplikasi eviews 9.0 

3.10.2 Uji T (Parsial) 

Uji t merupakanx ujix yang digunakanx untuk melihat signifikansix dari setiap 

koefisienx xregresi. Dalam penelitian ini, uji t xyang dilakukan xdengan melihat 

probabilitasx t-valuex pada tiap xkoefisien. Jika xprobabilitas xt-value kurang dari α 

0.05, maka xvariabel tersebut xdapat dikatakn xsignifikan. 

3.10.3 R2 (Koefisien Determinasi) 

Pengujian R² ini ialah uji untuk menunjukkan besarnya persentase atau 

kemampuan variabel independen (upah, modal, nilai produksi) dalam 

menerangkan variasi keragaman variabel terikat (penyerapan tenaga kerja 

umkm), nilai dari uji ini ialah antara nol atau satu. Tingkat kemampuan variabel 

bebas (upah, modal, nilai produksi) dalam menerangkan variabel terikat 

(penyerapan Tenaga kerja umkm) akan terbatas apabila nilai R² kecil, begitupun 

sebaliknya apabila nilai mendekati angka 1 maka penjelasan variabel upah, 
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modal, nilai produksi terhadap variabel penyerapan tenaga kerja umkm semakin 

lengkap seluruh informasinya (Ghozali, 2011: 97).. 

 


