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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini di ambil lokasi di Desa Prajurit Kulon Kecamatan 

Prajurit Kulon Kota Mojokerto, alasan pemilihan lokasi tersebut telah diketahui 

bahwa sandal dan sepatu yang ada di Kota Mojokerto memberikan besarnya 

pendapatan baik para pengusaha industri dan masyarakat pun tergantung oleh 

jumlah produksi yang dihasilkan.  

B. Jenis Data atau Variabel yang digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer serta data 

sekunder. Adapun data primer tersebut antara lain : 

a. Jumlah produksi sandal dan sepatu setiap bulan (kodi) 

b. Modal kerja setiap bulan (rupiah) 

c. Jumlah tenaga kerja setiap bulan (orang) 

C. Sumber data 

Data Primer adalah data pokok penelitian yang diperoleh dari sumber pertama 

atau terjun langsung kelapangan yaitu, dengan melakukan observasi, penyebaran 

quesioner serta melakukan wawancara yang berkaitan dengan responden. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Library Reserch  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulisan dengan cara 

mempelajari dan mencari referensi atau literatur – literatur yang ada sesuai 
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dengan judul permasalahan yang diteliti oleh penulis sebagai landasan teori 

dan sekaligus sebagai pembahasan masalah. 

b. Field Research  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh  

data primer. 

1. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti untuk 

diajukan kepada responden yang telah di tetapkan dalam penelitian. 

2. Dokumentasi  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat laporan-laporan atau 

mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk menganalisis. 

E. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:80) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Sugiyono (2011:81) juga menjelaskan “sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diselidiki (Sanusi, 

2013). Populasi penelitian disini adalah 20 pengusaha industri kecil sandal 
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dan sepatu di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota 

Mojokerto.  

2. Sampel  

 Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi 

diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil 

pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (true value), atau 

sering juga disebut parameter. 

 Dalam penelitian ini tidak ada pengambilan sampel. Hal ini 

disebabkan karena populasinya  adalah semua pengusaha industri kecil 

sepatu dan sandal di Desa prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota 

Mojokerto sebanyak 20. Menurut Arikunto (2006), apabila subyeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya berupa 

sensus sebanyak 20 responden.  

F. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari penafsran yang berbeda, maka diperlukan adanya batasan 

variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang ditentukan adalah : 

1. Hasil Produksi (Y) 

Variabel dalam penelitian ini adalah hasil/output dari proses produksi 

sandal dan sepatu yang dihasilkan dari setiap responden (pengusaha sandal 

dan sepatu) di Desa Prajurit Kulon. Dalam hal ini pengukurannya dihitung 

dalam satuan kodi/bulan.  
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2. Modal (X1) 

Modal yaitu besarnya jumlah uang yang digunakan setiap pengusaha 

sandal dan sepatu untuk menjalankan kegiatan operasional tiap bulan 

dihitung dalam 1 bulan dengan satuan rupiah. Adapun penggunaan modal 

dalam hal ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarka untuk proses 

produksi sandal dn sepatu selama 1 bulan yang mencakup : 

- Pembelian bahan baku : spon, sole, tali japit sandal , lem sandal dan 

sepatu, tali sepatu. 

- Ongkos tenaga kerja yang terdiri dari : tukang sole, tukang jahit, 

tukang pres dan plong, tukang lipat alas sandal dan sepatu. 

3. Tenaga Kerja (X2) 

Tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh setiap 

pengusaha dalam proses produksi sandal dan sepatu selama 1 bulan, 

diukur dalam satuan orang/bulan. 

G. Metode Analisis 

1. Metode analisis yang digunakan dalam hipotesa ini adalah regresi linear 

berganda. Karena untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadapa variabel dependen maka digunakan model regresi berganda 

yaitu: 

Log Y = log β0 + β1 log X1 + β2 log X2 + e 

Dimana : 
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Y = Variabel dependen yakni jumlah produksi pada industri kecil 

menengah di Desa prajurit kulon 

X1 = Koefisien regresi untuk modal (rupiah) 

X2 = Koefisien regresi untuk tenaga kerja (orang) 

a = Konstanta 

b = koefisien 

e = standar error 

2. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda adalah hubungan 

secara linier hubungan dua variabel atau lebih dengan varibel dependen. 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

3.  Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

(modal X1, tenaga kerja X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(hasil produksi Y). Berdasarkan signifikasi, kriterianya adalah : 

Ho : b1 = 0 berarti variabel X (modal X1, tenaga kerja X2) tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel Y (hasil produksi). 

Ho : b2 = 0 berarti variabel X (modal X1, tenaga kerja X2) berpengaruh 

nyata terhadap variabel Y (hasil produksi). 
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Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima atau ditolak maka 

pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t statistic dengan t 

tabel jika : 

 t statistik > t tabel ; maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa variabel bebas (X1, X2) secara parsial bepengaruh terhadap 

variabel terikat (Y) adalah signifikan. 

 t statistik < t tabel ; maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa variabel bebas (X1, X2) secara parsial bepengaruh terhadap 

variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan. 

4. Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X1, X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Y), digunakan uji F. Berdasarkan signifikasi, 

kriterianya adalah: 

Ho : b1 = b2 = 0, tidak ada pengaruh antara variabel X (modal, tenaga kerja) 

dan variabel Y (hasil produksi). 

Ha : b1 = b2 = = 0, ada pengaruh antara variabel X (modal, tenaga kerja) 

dan variabel Y (hasil produksi). 

Untuk menentukan diterima atau ditolaknya Ho maka digunakan 

perbandingan antara nilai F hitung dengan F table, dimana : 

 Fhitung < Ftabel maka Ho diterima Ha ditolak 

 Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak Ha diterima 


