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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, 

Kabupaten Malang. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa Desa Banjarsari merupakan salah satu sentra tape yang 

ada di Kabupaten Malang karena banyaknya penduduk yang membuat olahan 

tape singkong. 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui data yang akan diambil penulis 

menggunakan metode penelitian survey, dimana penelitian ini langsung ke 

tempat objek yang akan diteliti dan informasi yang diterima yaitu dari 

wawancara secara langsung pemilik home industri tape. Alasan menggunakan 

metode survey yaitu dengan metode penelitian ini penulis mengambil secara 

langsung sampel dan menggunakan alat kuisioner pada objek yang akan 

diteliti. 

C. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Data primer 

yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berasal dari jawaban kuisioner yang 

sudah dibagikan kepada para pemilik home industri tape di Desa Banjarsari. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan seperti jumlah produksi, modal, 



25 
 

 
 

tenaga kerja, bahan baku dan pendapatan dalam bentuk sekali produksi 

home industri tape di Desa Banjarsari. 

D. Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemilik home industri 

tape di Desa Banjarsari. Populasi pemilik home industri tape di Desa 

Banjarsari yaitu sebanyak 180 orang. Dikarenakan jumlah populasi yang 

terlalu banyak maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi yang 

ada, hal ini dikarenakan ketebatasan waktu, tenaga dan dana, maka penelitian 

ini menggunakan sampel dari populasi yang ada.  

E. Sampel 

Sampel merupakan sebagian kecil dari jumlah anggota populasi yang 

diambil sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan dapat mewakili 

populasinya. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling. Menurut Sugiono (2010) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui jumlah sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus 

Slovin dapat dilihat dengan notasi sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 +  𝑁𝑒2
 

Dimana : n  : jumlah sampel minimal 

  N : populasi 

  e : error (10% = 0,1) 
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maka dalam penentuan sampel dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑛 =
180

1 +  180(0,1)2
 

𝑛 =
180

1 +  2,8
 

n= 64,28 

jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 64 responden. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

sensus adalah pengambilan sampel dilakukan memilih subjek berdasarkan 

kriteria spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti pada jumlah populasi yang 

telah diketahui sebelumnya dengan mengambil jumlah sampel sebanyak 64 

orang. Responden yang dituju dalam penelitian ini yaitu pemilik home 

industri tape di Desa Banjarsari. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan pertanyaan maupun pernyataan yang tertulis yang diberikan 

kepada responden dan akan dijawab oleh responden. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka kuisioner adalah daftar pertanyaan maupun 

pernyataan yang diberikan kepada responden untuk mengetahui informasi 

yang ingin diketahui dari responden. Kuisioner akan dibagikan ke 64 

pemilik home industri tape di Desa Banjarsari. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Regresi Linier Berganda 

Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang 

apa yang paling mungkin terjadi di masa akan datang berdasarkan informasi 

masa lalu dan sekarang sehingga kesalahan dapat diperkecil. Kegunaan 

regresi berganda untuk menguji pengaruh antara variabel bebas atau 

independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. 

Adapun persamaan bentuk regresi linear berganda yang dapat dirumuskan : 

Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 +  e 

Keterangan : 

Y = Produksi tape di Desa Banjarsari 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi  

X1 = Modal tape 

X2 = Tenaga Kerja 

X3 = Bahan baku tape 

e = error term 

 

2. Analisis Pendapatan 

Analisis Pendapatan  adalah jumlah total penerimaan dari hasil penjualan 

output yang dimiliki oleh suatu unit usaha. Untuk menghitung penerimaan 

total dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TR = P. Q 



28 
 

 
 

Dimana : 

TR : total pendapatan (total revenue) 

P    : Harga jual tape 

Q :jumlah produksi tape(output) 

Π = TR – TC 

Dimana : 

Π   :  keuntungan 

TR : total pendapatan 

TC : biaya total 

 

3. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan dari masing masing 

variable yang digunakan dalam penelitian ini supaya mudah dimengerti oleh 

pembaca. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu produksi. Produksi 

yang dimaksud adalah jumlah produksi usaha home industri tape 

setiap harinya.  
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2. Variabel Independen (X) 

Variabel ini sebagai variabel independent yang mempengaruhi 

variabel terikat. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen 

yaitu modal, tenaga kerja dan bahan baku. 

a. Modal (X1) 

Modal adalah pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk membeli 

perlengkapan-perlengkapan produksi dan barang barang modal untuk 

menambah kemampuan dalam proses memproduksi barang. 

Indikatornya yaitu pembelajaan pokok dan penunjang dinyatakan 

dengan satuan rupiah. 

b. Tenaga kerja (X2) 

Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses 

produksi pembuatan tape untuk tiap produksinya. Pengukuran yang 

digunakan adalah jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses 

produksi tape per hari. 

c. Bahan Baku (X3) 

Bahan baku adalah bahan baku utama yang digunakan untuk proses 

pembuatan tape per hari dalam satuan kilogram. Bahan baku utama 

dalam pembuatan produksi tape yaitu singkong. Pengukuran dengan 

menggunakan satuan besarnya jumlah yaitu rupiah. Variabel bahan 

baku diukur dengan melihat harga bahan baku yang digunakan dalam 

proses produksi perhari. 
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4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F Statistik ( Uji Signifikasi Serentak) 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui variabel-variabel 

independen berupamodal, bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu produksi tape. Jika koefisien Fhitung 

signifikan < 0,05, maka Ho ditolak dan jika koefisien Fhitung 

signifikan > 0,05 makan Ho diterima. 

b. Uji t statistik (uji signifikasi parsial atau individu) 

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikan pengaruh variable 

independent secara individu terhadap varibel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. Jika koefisien ttabel 

signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan koefisien thitung signifikan > 

0,05 maka Ho diterima. 

c. Uji koefisien Determinasi (R2) 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabee tergantung dapat 

diketahui dengan melihat besarnya koefisien determinasi berganda 

(R2).Jika R2 yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati satu, 

maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap 

variasi variabel tergantung semakin besar.Sebaliknya jika R2 semakin 

kecil atau mendekati nol, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan 
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dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung semakin 

kecil. 

 

 


