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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian tersebut dilaksanakan 

yang dilakukan di Desa/Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota 

Malang, Provinsi Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kuantitatif, 

yaitu data yang diperoleh dari populasi sampel penelitian dianalisis sesuai dengan 

metode statistik yang digunakan kemudian diintepretasikan (Sugiyono:2013). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang diperlukan untuk 

pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya (M. Iqbal, 2002). Data primer tersebut dapat dilakukan dengan 

melalui wawancara dengan responden atau para pekerja di industri tembakau 

dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan (kuisioner). Wawancara 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti mengenai pengaruh variabel terhadap produktivitas tenaga kerja. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa 

publikasi, data tersebut diperoleh seperti melalui kepustakaan, dokumentasi 

perusahaan, analisis industri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan beberapa metode 

penelitian sebagai penunjang analisis yaitu : 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan tenaga kerja di 

industri pengolahan tembakau di Kota Malang untuk memperoleh informasi untuk 

tujuan penelitian. 

2. Kuisioner 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan kepada tenaga kerja terkait mengenai produktivitas tenaga kerja 

industri sesuai dengan sampel yang telah didapatkan.   

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud penulis disini adalah peninggalan tertulis seperti 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau 

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Populasi dan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian (bahan penelitian) dapat berupa 

populasi (universe) atau sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 



30 
 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi.  

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peniliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi 

dalam penlitian ini adalah seluruh tenaga kerja bagian produksi industri 

pengolahan tembakau yaitu 370 karyawan yang bekerja di Kecamatan Blimbing, 

Kota Malang.  

2. Sampel  

Sampel yaitu sebagian dari jumlah karakteristik responden yang dimiliki oleh 

populasi. Menurut teori Arikunto (2006) “apabila subyeknya kurang dari seratus 

diambil semua”. Tetapi jika jumlah subyek besar dapat diambil antara 10-15% 

atau 15-25%. Penelitian ini menggunakan 10% dari populasi dengan jumlah 

populasi yaitu 370 orang karyawan di perusahaan tembakau yaitu PT. Indonesian 

Tobacco sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 37 

karyawan. Karyawan yang diambil yaitu bagian produksi meliputi bagian packing 

sejumlah 14 orang, bagian rajang sejumlah 13 orang, dan bagian saos sejumlah 10 

orang. Pengambilan sampel yang dilakukan adalah menggunakan metode Random 

Sampling. Random Sampling adalah sampel yang dipilih secara acak dan tidak 

memandang apapun (Soeratno, 2003).   
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F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada variabel 

dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nasir, 1999). 

Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen 

a. Produktivitas Tenaga Kerja (Y) 

Produktivitas tenaga kerja adalah gambaran kemampuan pekerjaan dalam 

menghasilkan output. Dalam penelitian ini produktivitas tenaga kerja dihitung 

dengan membagi upah rata-rata dengan jumlah jam kerja. Produktivitas tenaga 

kerja ini dinyatakan dalam satuan rupiah. 

2. Variabel Independen 

a. Pendidikan (X1) 

Pendidikan merupakan lama tahun sekolah atau pendidikan formal dan 

informal yang diikuti oleh responden. Pendidikan ini dinyatakan dalam satuan 

tahun. 

b. Upah (X2) 

Upah adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang 

diberikan oleh lembaga atau perusahaan kepada responden karena prestasi atau 

jasa kerjanya per bulan. Upah ini dinyatakan dalam satuan rupiah per bulan. 

c. Umur (X3) 

Umur merupakan rentang kehidupan dalam tahun dihitung sejak dilahirkan 

(Harlock, 2004). Umur ini dinyatakan dalam satuan tahun. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah bagian yang paling penting dalam sebuah 

penelitian. Analisis data dalam penelitian digunakan untuk melihat atau 

mengintepretasikan dari hasil penelitian yang berguna untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian ini. Ada beberapa teknik analisis yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain, yaitu :  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan metode kuadrat kecil atau 

Ordinary Least Square (OLS) (Gujarati, 2007). Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, maka perumusan model fungsi produktivitas tenaga kerja adalah 

sebagai berikut : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μ ................................ 

Dimana : 

Y  = Produktivitas Tenaga Kerja 

X1  = Pendidikan (Tahun) 

X2  = Upah (Rupiah) 

X3  = Umur (Tahun) 

β0  = Konstanta 

β1,β2,..., β3 = Koefisien Regresi 

μ  = Variabel Pengganggu 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Deteksi Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai 

VIF berada dibawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 maka tidak ada 

korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% sehingga 

model tersebut bebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2006). 

b. Deteksi Autokorelasi 

Deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW test). Uji 

Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (First Order 

Autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 

2006). Jika nilai DW dihitung terletak pada du < d < 4 – du berarti tidak 

terdapat autokorelasi. 

c. Deteksi Heteroskedastisitas 

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
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heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan melihat penyebaran data pada 

grafik scatterplot. Dasar analisisnya sebagai berikut : 

1. Jika penyebaran data pada scatterplot teratur dan membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika penyebaran data pada scatterplot tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Deteksi Normalitas 

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal (Santoso, 2004). 

Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regression Standardized 

Residual dan dengan melihat histogram dari residualnya. Dengan melihat 

tampilan grafik histogram dari uji normalitas data adalah : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 
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distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3. Pengujian Statistika Analisis Regresi 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).   

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian setiap koefisien 

regresi bersama-sama dikatakan signifikan bila nilai F hitung > F tabel, maka 

hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotetsis alternatif (Ha) diterima (Gujarati, 

2007). Perumusan hipotesis sebagai berikut : 

 H0 : β0,β1,β2,β3 = 0  

Artinya seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 H1 : β0,β1,β2,β3 ≠ 0 



36 
 

Artinya seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Rumus yang digunakan dalam Uji F ini adalah sebagai berikut : 

F = 
𝑅2−(𝑘−2)

(1−𝑅2)(𝑁−𝑘+1)
 ............................ (3.5) 

Dimana : 

R2  = Koefisien Determinasi 

N  = Jumlah Observasi 

k  = Jumlah Variabel 

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

 Apabila F hitung < F tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima 

 Apabila F hitung > F tabel, maka H1diterima dan H0 ditolak 

c. Uji Statistik Parameter Individual (Uji t) 

Uji signifikan t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t dipakai untuk melihat signifikasi pengaruh variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan 

seignifikan bila nilai mutlak t hitung > t tabel, maka hipotesis nol (H0) ditolak 

dan hipotesis alternatif (Ha) diterima atau variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Gujarati, 2007). Perumusan 

hipotesis sebagai berikut : 

 H0 : β1 = 0 
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 Artinya bahwa variabel independen secara parsila tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 H1 : β1 > 0 

 Artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen. 

Rumus yang digunakan dalam Uji-t ini adalah sebagai berikut : 

t = 
𝛽𝑖

𝑆𝑒(𝛽𝑖)
 

Dimana : 

βi  = Koefisien Regresi 

Se(βi)  = Standart Error Koefisien Regresi 

  Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

 Apabila t hitung > t statistik, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 Apabila t hitung < t statistik, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


