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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini objek yang diambil adalah para pengusaha mebel

di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif, dimana penelitian ini data yang diperoleh dalam bentuk angka dan

dianalisis kemudian di paparkan, digambarkan yang disesuaikan dengan

kenyataan dilapangan, untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menarik

kesimpulan. Metode kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, (2012)

yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data

sekunder, adapun penjelasannya sebagi berikut :
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1. Data Primer

Data primer, data autentik atau data langsung dari tangan pertama

tentang masalah yang diungkapkan. Data primer yang diperoleh dari

responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil

wawancara peneliti dengan narasumber. Metode kuesioner adalah daftar

pertanyaan tertulisyang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertayaan yang

terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan

lengkap serta biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner

tertutup) atau memberikan responden menjawab secara bebas (kuesioner

terbuka).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari sumber lain sehingga tidak bersifat

autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya.

Dengan demikian data ini disebut data tidak asli (Nawawi, 2001). Data

sekunder tersebut diperoleh dari BPS, Depperindag dan lembaga-lembaga

terkait.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit atau obyek analisa yang

ciri-ciri karakteristiknya hendak diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah
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para pengusaha industri mebel yang berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten

Pasuruan. Setelah peneliti melakukan survey lapangan di Kecamatan Rejoso

Kabupaten Pasuruan terdapat 30 Industri mebel.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.

Arikunto berpendapat bahwa cara menentukan sampel adalah bila subyeknya

kurang dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% (Suharsimi

Arikunto,2002:109). Sesuai dengan pernyataan tersebut maka teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sensus

(seluruhnya) karena subyek pada penelitian ini kurang dari 100 orang. Jumlah

populasi industri mebel yang berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten

Pasuruan sebesar 30 industri sehingga sampel yang digunakan sebesar 30

industri mebel tersebut.

E. 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
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Model analisis selanjutnya yaitu model analisis regeresi linier berganda.

Model analisis ini beguna untuk menganalisis Tingkat Pendapatan Industri

Mebel di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan digunakan model regresi

linier berganda. Model umum regresi linier berganda yaitu :

�����= �� + �� ������ + �������� + �������� + ����� + ��

Berdasarkan persamaan tersebut, analisis regresi linier berganda

digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen X1, X2, ... Xp. Nilai x

ini yaitu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen Y atau

Pendapatan Industri mebel di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan..

Berdasarkan hasil yang diperoleh, untuk mengetahui Tingkat Pendapatan

Industri mebel di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan digunakan analisis

regresi linier berganda untuk melihat prediksi nilai pengaruh variabel

dependen pada penelitian ini yaitu :

Log�� = � + ������� + ������� + ������� + ��������

Keterangan :

LogY = Pendapatan Industri Mebel

α = Konstanta

�1−3 = Koefisien Regresi

LogX1 = Modal

LogX2 = Bahan Baku

LogX3 = Tenaga Keja
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LogX4 = Lama Usaha

e = Standard error

dan intuk interpreasi hasil regresi yaitu :

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Imam Ghozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

terikat. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F:

1. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak

pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel

dependen.

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka Ho

ditolak dan H1 diterima.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Menurut Imam Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan
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dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau

penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi

tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan ). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil

berarti kemampuan 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. Menurut

Gujarati (2003) yang dikutip oleh oleh Imam Ghozali (2013:97)

mengemukakan bahwa jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R²

negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol.

R² = 0 (nol) tidak berpengaruh antara variabel independen terhadap

variabel dependen.
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R² = mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen.

R² = mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen.

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini

diantaranya yaitu :

1. Pendapatan (Y1) adalah nilai keuntungan atau pendapatan bersih yang

diperoleh industri mebel pada kurun waktu satu bulan dan keuntungan

tersebut yaitu berasal dari modal yang sudah dikurangi oleh biaya yang

dikeluarkan untuk keperluan produksi dalam satuan Rupiah.

2. Modal (X1) adalah biaya yang dikeluarkan oleh industri mebel

dalam memperoleh hasilnya selama sebulan dalam satuan Rupiah.

3. Bahan Baku (X2) adalah bahan yang digunakan oleh industri mebel dalam

proses pembuatan komoditas mebel itu sendiri dan dibeli sesuai kebutuhan

dengan satuan Rupiah.

4. Tenaga Kerja (X3) adalah orang yang dipekerjakan untuk menyelesaikan hasil

mebel yang diproduksi oleh industri dengan satuan Orang.

5. Lama Usaha (X4) adalah lama bekerja atau menekuni usaha meubel

dalam jangka waktu tertentu dalam satuan Bulan.




