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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil yaitu di Jalan Sanan Kelurahan 

Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Daerah tersebut merupakan 

sentra industri kecil penghasil keripik tempe.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang 

merupakan pendekatan yang menjelaskan tentang gambaran umum suatu 

fenomena tertentu. Penggunaan deskriptif kuantitaif berguna untuk 

mengetahui gambaran umum tentang pengerajin keripik tempe dan modal 

kerja, tenaga kerja, lama usaha dan pendapatan bersih. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis 

data primer dan data kuantitatif. Data primer pada penelitian merupakan data 

yang diperoleh langsungldarilresponden melalui jawaban kuisioner yang telah 

dibagikan kepada pemilik usaha keripik tempe sanan. Sedangkan data 

kuantitatif yaitu yang diperoleh dari BPS mengenai gambaran umum 

kelurahan purwantoro.
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhanldata yang memiliki kriteria 

ataulkualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk tarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 125 

pengerajin keripik tempe sanan.  

2. Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini sebanyak 50 sampel 

pengerajin keripik tempe sanan. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan kuota sampling. Yang dimana dari 125 

populasi dikuota sebesar 40% dengan pengambilan sampel menggunakan 

sistem acak dan menghasilkan jumlah sampel sebanyak 50. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis dalam mencari dan memplajari referensi atau literatur teori sebagai 

bahan pendukung dalam pengerjaan penelitian ini. Yang didapat dari 

beberapa sumber seperti publikasi internet (BPS) ataupun buku cetak yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan digunakan sebagai 

teori acuan penelitian ini.   
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2. Kuisioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

memperoleh informasi data yang akan digunakan.  

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Pendapatan (Y) 

Dalam penelitian ini pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari 

banyaknya barang yang terjual dari kegiatan produksi para pengerajin 

keripik tempe sanan di kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota 

Malang. Harga jual barang merupakan harga yang sudah ditentukan oleh 

para penjual kripik tempe dan pendapatan pada penelitian ini diukur 

dengan satuan rupiah. 

2. Modal Kerja (X1) 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan modal kerja yaitu biaya 

yang dikeluarkan untuk bahan keripik tempe, biaya tenaga kerja, biaya 

listrik, dan biaya tetap yang digunakan oleh pengerajin keripik tempe setiap 

bulannya. 
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3. Tenaga Kerja (X2) 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan tenga kerja yaitu orang yang 

bekerja dalam kegiatan produksi di keripik tempe sanan di Jalan Sanan, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang. 

4. Lama Usaha (X3) 

Lama usaha yaitu lama waktu yang telah berlangsung dalam 

menjalankan kegiatan usaha kripik tempe sanan di Jalan Sanan, Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang, dan lama usaha diukur dengan satuan tahun. 

F. Teknik Analisa Data 

Ada beberapa teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. 

Teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

keterkaitan pengaruh variabel-vaeriabel bebas terhadap variabel terikat. 

Model regresi linear berganda yaitu : 

Y = a + β1 ZX1 + β2 ZX2 + β3 ZX3 + e 

  Keterangan : 

   Y  = Pendapatan Pengerajin Kripik Tempe (rupiah) 

   a              = Kontanta 

        X1 = Modal kerja (rupiah) 
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     X2  = Lama usaha (tahun) 

     β0β1β2β3 = Koefisien regresi variabel independen 

   e             = Error term 

Persamaan diatas merupakan model penelitian yang akan 

dipergunakan dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

2. Uji F (Simultan) 

 Uji statistik F berguna untuk mengetahui apakah variabel independen 

modal usaha, tenaga kerja dan lama dapat berpengaruh terhadap pendapatan 

pengerajin keripik tempe Sanan di Kota Malang. Terdapat kriteria dalam 

melakukan uji F yaitu apabila nilai F-tabel > F-hitung maka hipotesis pada 

H1 dapat diterima. Artinya pada variabel modal kerja, tenaga kerja dan lama 

usaha terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pengerajin 

keripik tempe Sanan di Kota Malang. 

3. Uji t (Parsial) 

Ujiitlbertujuanluntuklmengetahuiiadanyaipengaruhiantaraivariabel 

independeniterhadaplvariabelldependenlsecaralbersamaan. Terdapat dua 

kriteria dalamlpenentuan uji tlantara lain : 

a. Apabila nilai t-hitung < t-tabel maka hipotesis ditolak 

b. Apabila nilai t-hitung > t-tabel maka hipotesis diterima 
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4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. 

Pada uji normalitas data dapat dikatakan normal apabila nilai p yang 

diperoleh > 0,05.  

5. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada multikolinearitas antara variabel indipenden. Sebenarnya model 

regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Terdapat kriteria bebas multikolinearitas antara lain : 

a. nilai tolerance > 0,1 

b. nilai VIF < 10 

6. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah pada model 

regresi terjadi korelasi antara kesalahan error oleh variabel dependen dan 

variabel independen. Dalam mendeteksi adanya autokorelasi dapat 

menggunakan uji Durbin Watson dengan cara membandingkan nilai yang 

dimiliki D-W hitung dengan D-W tabel. terdapat tiga kriteriauji Durbin 

Watson yaitu : 

a. Nilai D-W < -2    : terdapat autokorelasi positif 

b. Nilai D-W diantara -2 dan < 2  : tidak terjadi autokorelasi 

c. D-W < 2    : terjadi autokorelasi negatif 
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7. Uji heteroskedasitas 

Merupakan uji yang bertujuanluntuk mengetahui apakah model regresi 

ini terjadi ketidaksamaan variance dan juga residual yang satu dengan yang 

lain. Jika variance dari sebuah residual antar pengamatan tetap, maka dapat 

disebut homoskedastisitas apabila berbeda dapat disebut heteroskedasitas. 

Untuk mengetahui adanya heteroskedasitas dalam regresi dapat 

menggunakan cara uji glesjer. Dan apabila presentase diatas 5% maka tidak 

tejadi heteroskedasitas. 

8. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana variabel independen memberikan pengaruh 

terhadap variabel dependen 

9. Analisis Regresi Moderasi 

Analisis regresi moderasi berperan untuk mengetahui apakah 

variabel moderasi yang digunkan dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan 

ketentuan secara signifikan apabila nilai β3 = 0; β2 ≠ 0 maka Z bukan 

variabel moderasi, namun hanya berperan sebagai variabel independen (Dr. 

Imam Ghozali, M.Com, 2018). 

  

 

 


