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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pedagang Wisata Belanja Tugu bulan 

April 2019 di Kecamatan Klojen Kota Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif 

Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi, penelitian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian 

diinterprestasikan.  

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

a) Wawancara  

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya 

jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan 

penelitian. Teknik wawancara ini yang dilakukan penulis adalah dengan 

cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya, Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai 

dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan 

kemantapan masalah yang dijelajahi. 

b) Kuisioner  

Daftar pertanyaan secara tertulis dan diberikan kepada responden 

yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 
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2. Data Sekunder 

a) Dokumentasi  

Dokumentasi yang di maksud 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 masalah penelitian ini. 

D. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan subyek 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para 

pedagang makanan dan minuman di Wisata Belanja Tugu yang 

menggunakan fasilitas atau menyewa tenda atau stan resmi yang 

diberikan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Klojen Kota Malang. 

Setelah peneliti melakukan penelitian pada bulan April 2019 di lapangan 

jumlah populasi pedagang makanan dan minuman yang berada di Wisata 

Belanja Tugu Kecamatan Klojen Kota Malang berjumlah 500 stan 

penjual yang teridiri dari 460 Stan Pedagang makanan dan minuman. 

2. Teknik Sampling 

Teknik non probability sampling yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. 

Pengertian purposive sampling menurut Sugiono (2010:122) adalah 

“Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Sementara 

menurut Jogiyanto (2007:79) menyatakan bahwa: “purposive sampling 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkaan suatu 
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kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan 

pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah (kuota) tertentu. Judgement 

Sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu 

pertimbangan tertentu. Sedangkan quota sampling berdalih bahwa 

sampel harus mempunyai karakteristik yang dimilki oleh populasinya.” 

3. Sampel 

Sampel yaitu sebagian dari jumlah karakteristik responden yang 

dimiliki oleh populasi. Menurut teori Arikunto (2006:112) “apabila 

subyeknya kurang dari seratus diambil semua”. Tetapi jika jumlah 

subyek besar dapat diambil antara 10-15% atau 15-25%. Sesuai dengan 

pernyataan tersebut penelitian ini menggunak teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara Purposive 

Sampling yaitu pengambilan sampel dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Karena pda penelitian ini peneliti hanya 

meneliti tentang pendapatan yang diperoleh oleh pedagang makanan 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini 

diambil 10% dari jumlah populasi pedagang makanan yaitu sebesar 460 x 

10% = 46. Sehingga sampel yang diambil sebesar 46 stan pedagang 

makanan dan minuman Wisata Belanja Tugu.  

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data adalah bagian yang paling penting dalam sebuah 

penelitian. Analisis data dalam penelitian digunakan untuk melihat atau 
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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 

Model analisis selanjutnya yaitu model analisis regeresi linier 

berganda. Model analisis ini beguna untuk menganalisis Pendapatan 

Pedagang Wisata Belanja Tugu di Kecamatan Klojen Kota Malang 

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 Pedagang Wisata Belanja Tugu.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh, untuk mengetahui pendapatan 

pedagang Wisata Belanja Tugu di Kecamatan Klojen Kota Malang 

digunakan analisis regresi linier berganda untuk melihat prediksi nilai 

pengaruh variabel dependen pada penelitian ini yaitu : 

Log ̂                                 

Keterangan : 

LogY = Pendapatan Pedagang 

α = Konstanta 

      = Koefisien Regresi 
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LogX1 = Modal 

LogX2 = Lama Usaha 

LogX3 = Upah Tenaga Kerja 

e = Standard error 

dan untuk Intepretasi 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 
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dilakukan 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 Pedagang Wisata Belanja Tugu (Y) 

Pendapatan atau keuntungan bersih dengan rumus yaitu : 

π = TR – TC 

Keterangan :  

π: Profit atau pendapatan bersih yang dihasilkan oleh para pedagang 

(Rupiah). 

TR: Total revenue atau penerimaan yang diperoleh oleh para pedagang 

(Rupiah). 

TC: Biaya yang dikeluarkan oleh para pedagang (Rupiah). 

Yang diterima oleh pedagang Wisata Belanja Tugu dari hasil 

penjualan yang telah dilakukan dengan satuan Rupiah.  

2. Modal (X1) 

Adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang untuk 

membeli bahan ataupun untuk pengeluaran biaya yang lainnya yang 

digunakan dalam proses penjualan dalam satuan Rupiah. 
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3. Lama Usaha (X2) 

Adalah lamanya berkarya pada usaha berdagang yang sedang 

dijalani pedagang saat ini. Lama usaha diukur dengan satuan Tahun. 

4. Upah (X3) 

Adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh pekerja / karyawan 

dalam masa atau periode kerja tertentu dalam satuan Rupiah. 


