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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian  

Objek dari penelitian ini adalah pedagang pasar Mangli. Yang 

lokasinya di kelurahan mangli, kecamatan kaliwates, kabupaten jember. 

Penelitian ini ditunjukkan untuk menjelaskan kedudukan- kedudukan variabel 

yang akan diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang 

lain atau dengan istilah lain adalah untuk melihat hubungan variabel 

independen ( Modal Usaha, Lama Usaha, Jam Kerja ) terhadap variabel 

dependen yaitu pendapatan pedagang pasar mangli. 

B. Jenis Penelitian Dan Sumber Data 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian menggunakan data 

kuantitatif adalah data penelitian yang menekankan pada pengujian teori teori 

pada pengukuran variabel penelitian dengan angkadan melakukan analisis data 

dengan prosedur statistik kemudian di lengkapi dengan penjelasan secara 

deskriptif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan yang mencerminkan 

keadaan yang sesungguhnya.  

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. data primer disebut juga sebagai 

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan 

data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik 

yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara 
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lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion–FGD) 

dan penyebaran kuesioner. 

2. Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). data 

skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik 

(BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

C. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Menurut 

sugioyono (2010: 297) populasi dapat di artikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obje/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan. yang menjadi populasi adalah pedagang di pasar mangli sebanyak 

163 pedagang. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif mewakili. 

Populasi dalam penelitian ini pedagang yang ada di pasar mangli sebanyak 

163 pedagang. dalam penelitian ini, besarnya jumlah sampel yang diambil 

memakai rumus Slovin sebagai berikut: 

 



29 
 

 
 

         

N = jumlah populasi 

n = jumlah sampel 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir, yaitu 10 persen. 

= 
   

      
 

= 61,9771863 di bulatkan 62 

Dari penghitungan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sampel 

sebesar 62 pedagang. 

Penelitian ini hanya pedagang yang berjualan di pasar mangli yaitu 

pedagang kelontong, sembako, sayuran, daging, ayam, ikan, perabot rumah 

tangga, buah, pedagang mainan, kue dan pedagang nasi/kopi yang kemudian 

meminta izin kepada yang yang bersangkutan untuk menjadi responden 

peneliti. Sampel pada penelitian ini berjumlah 62 responden. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data kuantitatif yang relevan, terarah, dan 

bertujuan sesuai dengan masalah yang dihadapi. dalam penelitian ini data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer 

dilakukan dengan metode yaitu sebagai berikut. 
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1. Wawancara 

Data yang akan diambil untuk dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini dengan mengunakan cara wawancara langsung kepada para 

responden yang bersangkutan untuk melengkapi data yang diperlukan yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Observasi  

adalah cara memperoleh data dengan mengadakan observasi atau 

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. 

3. Metode Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden yang kemudian dijawabnya. daftar pertanyaan dan pernyataan 

tersebut akan digunakan untk mendapatkan data. (Ferdinand, 2006). Di 

penelitian ini yang akan memberikan kuesioner kepada pedagang di pasar 

mangli kecamatan kaliwates kabupaten jember. 

E. Definisi Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai atau sifat dari objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (Independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat 
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(dependent). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

modal usaha (X1), lama usaha  (X2), jam kerja (X3). 

2. Variabel terikat (Dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah pendapatan pedagang Pasar Mangli (Y). 

Definisi Operasional Variabel: 

a. Pendapatan Pedagang 

Pendapatan pedagang adalah hasil yang diterima dari jumlah seluruh 

penerimaan (omzet penjualan) selama satu bulan. Dimana satuan 

pendapatan pedagang Pasar Mangli dinyatakan dengan satuan rupiah. 

b. Modal Usaha 

Besarnya dana yang digunakan pedagang untuk menyediakan barang 

dagangannya pada setiap bulannya. Satuan modal usaha ini dinyatakan 

dalam bentuk rupiah yang dikeluarkan pedagang setiap bulannya. 

c. Lama Usaha  

Lama usaha yaitu lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam 

menjalankan usahanya, ditunjukkan dengan satuan tahun. 

d. Jam Kerja Jam kerja merupakan lamanya waktu yang digunakan/curahkan 

untuk berdagang setiap harinya. Jam kerja dihitung dalam satuan jam 

setiap harinya. 
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F.  Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel, modal 

usaha, lama usaha, dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang Pasar Mangli 

adalah dengan kuesioner/angket yang disusun dan dikembangkan sendiri 

berdasarkan uraian yang ada dalam kajian teori. Jenis angket yang digunakan 

adalah angket campuran, dimana angket nantinya terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan jenis terbuka. 

  Tabel 3.1 Kisi – Kisi Kuesioner 

 Variabel  Indikator 

Pendapatan (Y)  Mengetahui besarnya omzet penjualan 
dalam setiap bulan. 

Modal Usaha (X1) 

 

 Mengetahui besarnya modal  yang 
digunakan oleh pedagang untuk 
menyediakan barang dagangan setiap 
bulan. 

 
Lama Usaha (X2) 

 

 Mengetahui lamanya pedagang dalam 

menjalankan usaha berdagangnya 

Jam Kerja (X3) 
 

 Mengetahui banyaknya jam yang 

digunakan untuk berdagang 

 

Pengukuran kuesioner menggunakan skala interval. Dengan demikian 

peneliti dapoat meliohat besarnya perbedaan karakteristikantara satu individu 

dengan lainnya. Untuk perhitungan skordengan mengolah data yang di 

peroleh dari koesioner ke dalam kelompok kelas tertentu dan kemudian di 

berikan skor nilai dari 1-6 sesuai panjang kelassetiap variabel. Pemberian skor 

dimaksudkan untuk memudahkanpeneliti dalam menganalisis data pada 

nantinya. 
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G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda 

dengan metode analisis Ordinary least square (OLS). Untuk mengetahui 

pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja terhadap pendapatan pedagang 

pasar mangli digunakan model persamaan regresinya diformulasikan sebagai 

berikut: 

 Y= a+ b1X1 + b2X2 + b3X3  

Dimana : Y = variable dependen yaitu pendapatan pedagang pasar mangli 

a   =    Konstanta  

                b1  =   Koefisien regresi variabel ke-1  

       X1 =   Modal Usaha 

          X2 =    lama usaha   

                X3 =    jam kerja  

 

H. Teknik Analisis Data 

Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka 

untuk menghindari pelanggaran asumsi-asumsi model klasik, perlu 

diadakan pengujian asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik tersebut 

adalah: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi dilakukan untuk menguji apakah 

nilai residual atau variabel pengganggu terdistribusi secara normal atau 

tidak.Model regresi yang baik adalah dengan melihat nilai residual yang 
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terdistribusi secara normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik normal P-P Plot of 

regression standardized sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika data 

berasal dari distribusi normal maka nilai-nilai sebaran terletak disekitar garis 

lurus. Cara lain menunakan uji statistik.Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistic Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). jika 

signifikansi hasil uji Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) nilainya 

lebih dari 5% (0,05)maka data tersebut terdistribusi normal. 

2. Uji multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variable-variabel bebas dalam model regresi linear 

berganda.Dalam regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variable independen jika variable independen terjadi korelasi maka variable-

variabel ini tidak orthogonal. Variable orthogonal adalah variable bebas yang 

nilai korelasi antar sesame variable independen sama dengan nol 

(Ghazali,2005).Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

VarianceInflation Factor (VIF). Bila variabel memiliki VIF < 10, maka 

variablebebas tersebut tidak memiliki Multikolinearitas dengan variabel bebas 

lain. Besarnya nilai Tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas 

Multikolinearitas yaitu Tolerance > 0,1. 

3. Uji heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas memiliki tujuan sebagai penguji apakah dalam 

sebuah model regresi memiliki ketidak samaan varians dari residual dari suatu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain jika tetap maka disebut 

homokedastisitas dan bila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik merupakan homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.Penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

heterokedastisitas menggunakan uji Glejser jika nilai signifikan < 0,05 maka 

terjadi heterokedastisitas, jika sebaliknya nilai signifikansi ≥ 0,05 maka terjadi 

homokedastisitas (Muhson, 2012:26). 

I. Uji Hipotesis  

1. Uji parsial (Uji t) 

Uji t di pergunakan Untuk menguji nilai signifikasi pengaruh antara 

variabel X dan Y, apakah variabel X benar berpengaruh terhadap variabel Y 

secara terpisah atau parsial.( sudjana: 2005)   

Ho : variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terjadap variabel 

terikat. 

Ha :   variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

Dasar pebgambilan keputusan menggunakan angka probabilitas signifikasi 

yaitu: 

1) Apabila angka probabilitas signifikasi > 0.05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

2) Apabila angka probabilitas signifikasi < 0.05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 
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2. Uji serentak (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh variabel 

variabel independensecara bersama sama atau simultan terhadap variabel 

dependen (Sudjana: 2005) dalam peneliotian ini hipotesis yang di gunakan 

adalah :  

Ho : variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikaan 

secara bersama sama terhadap variabel terikatnya.  

Ha : variabel bebas  mempunyai pengaruh yang signifikaan secara 

bersama sama terhadap variabel terikatnya.  

Dasar pebgambilan keputusan menggunakan angka probabilitas signifikasi 

yaitu: 

1) Apabila angka probabilitas signifikasi > 0.05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

2) Apabila angka probabilitas signifikasi < 0.05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisen determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi yang punyai. Dalam hal ini variasi variabel dependen dijelaskan oleh 

semua variabel independen. Nilai (R2) adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) 

yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
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Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted (R2) pada 

saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. 

 

 


