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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon karena 

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah penghasil Batik terbesar di Jawa 

Barat. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu menggunakan 

metode untuk mencari dan meggumpulkan data, dengan menggunakan model dan 

teori sehingga dapat di ambil sebuah kesimpulan. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

 . Populasi sebagai suatu generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang di lakukan 

dalam penelitian ini adalah pengrajin batik tulis mega mendung di Kecamatan 

Plered Kabupaten Cirebon dari data yang di peroleh terdapat 164 pengrajin yang 

masih aktif sebagai pengrajin. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang di miliki 

oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel ini dengan metode purposive 

random sampling diharap dengan metode sampel ini hasilnya dapat cenderung 
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mendekati nilai yang sesungguhnya dan di harapkan juga dapat pula memperkecil 

terjadinya kesalahan terhadap nilai populasi. Adapun sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 30 sampel pengrajin batik tulis mega mendung 

Cirebon. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Bahan Baku (X1). 

Bahan baku merupakan sejumlah bahan dasar yang digunakan oleh 

pengrajin dalam memproduksi batik. Dalam hal ini bahan yang dibutuhkan dalam 

produksi batik seperti kain, malam, pewarna, wajan, canting, dan kompor.  

2. Lama Kerja (X2) 

 Lama kerja merupakan lama nya waktu seorang pekerja dalam satu hari 

untuk memberikan kontribusi pada pekerjaan yang di tekuninya. 

3. Modal (X3) 

 Modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan 

bisnis atau kegiatan produksi sehari-hari yang selalu berputar, guna menghasilkan 

barang dan jasa baru. Modal adalah besarnya dana yang dimiliki oleh pengrajin 

batik untuk menjalankan usahanya atau seperangkat sarana yang digunakan 

berupa barang maupun uang. Modal yang digunakan oleh para pengrajin batik 

adalah modal kerja dimana modal tersebut adalah jumlah nilai yang dikeluarkan 

dalam proses produksi yang habis dalam satu kali proses produksi, meliputi 

jumlah nilai rupiah yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan bahan 

tambahan lainnya dalam satu bulan. 
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4. Produktivitas (Y) 

Produktivitas adalah salah satu ukuran dalam mencapai tujuannya yaitu 

menghasilkan output secara maksimal dengan menggunakan input yang tersedia. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data ini menggunakan data primer yaitu, data yang di hasilkan dari 

obyek menggunakan kuesioner, pengamatan langsung, dan wawancara pada 

pengrajin batik mega mendung Cirebon. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara: 

1. Kuesioner 

Adalah angket yang di buat oleh peneliti untuk mengetahui seberapa 

jawaban yang di hasilkan dari pengrajin Batik mega mendung Cirebon. 

2. Pengamatan langsung 

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan data produktivitas  pada 

perusahaan batik di Kabupaten Cirebon, adapun data yang di ambil yaitu 

material/bahan baku, lama kerja, modal dan produksi Batik. 

3. Wawancara  

Yaitu melakukan percakapan tanya jawab dengan dua orang atau lebih 

untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung.  

G. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang di gunakana dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

 Menggambarkan keadaan suatu objek atau subjek dalam sebuah penelitian 

dapat berupa orang, lembaga, maupun masyarakat berdasarkan dengan fakta atau 

keadaan yang sedang tampak atau terlihat saat ini. Langkah-langkah dalam 

analisis deskriptif dalah pengumpulan data dari hasil survei dan kuesioner. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dua atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap suatu variabel 

dependen. 

Model yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                               

Dimana : 

Y1  : Produktivitas 

β0   : Konstanta atau Intersep 

β1, β2, β3, β : Parameter atau Koefisien Regresi Parsial 

X1                : Bahan Baku 

X2                 : Lama Kerja 

X3                : Modal 

Ui         : Nilai gangguan atau standar error 

3. Uji statistik 

a. Uji t 

Hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : 
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X1= diduga bahan baku mempengaruhi produktivitas pengrajin batik mega 

mendung di Kabupaten Cirebon. 

X2= diduga lama kerja mempengaruhi produktivitas pengrajin batik mega 

mendung di Kabupaten Cirebon. 

X3= diduga modal mempengaruhi produktivitas pengrajin batik mega mendung di 

Kabupaten Cirebon. 

Kriteria Pengujian Uji t : 

H0 : ditolak jika nilai Prob t-Statistic < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob t-Statistic > 0,05 

b. Uji F Test 

Hipotesis yang diuji serentak yaitu : 

H0: Bahan baku, lama kerja, dan modal tidak mempengaruhi produktivitas 

pengrajin batik mega mendung di Kabupaten Cirebon. 

H1: Bahan baku, lama kerja, dan modal mempengaruhi produktivitas pengrajin 

batik mega mendung di Kabupaten Cirebon. 

Uji F (Kriteria Pengujian), yaitu : 

H0: ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

H1: diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

 Digunakan sebagai pengukuran singkat yang memberi informasi seberapa 

baik regresi sampel yang sesuai dengan datanya. Untuk menghitung r², dapat di 

lakukan dalam hal-hal berikut: 

   
      ̅ 

      ̅ 
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Berikut adalah dua sifat dari r² yang perlu di perhatikan:  

1) Besarnya tidak pernah negatif 

2) Batasnya adalah 0 ≤    ≤ 1. 

 Jika r² bernilai 1, artinya kesesuaian garisnya tepat, yaitu   =    untuk 

setiap nilai i. Sedangkan, jika r² bernilai 0, artinya tidak ada hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen. 

4. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik yang digunakan sebagai pengujian asumsi-asumsi linier 

bertujuan untuk menghindari munculnya kesenjangan dalam analisis data, uji 

asumsi klasik yang dilakukan meliputi: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

egresi linear berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Normalitas error dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan uji Jarque-Bera dengan statistik uji yaitu: 

     [
  

 
  

      

  
 ] 

Dimana: 

n = Jumlah pengamatan 

S = koefisien skewness 
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K = koefisien kurtosis 

 Metode pengujian nromal tidaknya distribusi data dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih dari 0,05 pada taraf 

signifikansi alpha 5%, maka menunjukkan distribusi data nromal. 

b. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi yang bersifat tidak konstan. Regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut dilakukan uji 

heterokedastisitas dengan pendeteksian menggunakan uji Glejser.  

c. Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol.  

 


