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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Situbondo pada PT. 

Eksportir Udang, penentuan lokasi dilakukan purporsive atau sengaja 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan pertimbangan perusahaan 

tersebut memiliki tenaga kerja perempuan yang cukup banyak yang ada di 

Kabupaten Situbondo dan sudah cukup terkenal akan tenaga kerja 

perempuan. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif, Metode penelitian deskriptif kuantitatif  merupakan salah satu 

jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan 

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Hal ini didapat dengan menyebarkan kuesioner guna untuk 

mendapat informasi dalam bentuk angka untuk menghitung pengaruh 

umur, lama kerja, dan output terhadap pendapatan tenaga kerja 

perempuan, serta untuk menghitung besarnya konribusi pendapatan wanita 

terhadap pendapatan keluarga. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut hasil observasi di Kecamatan Mlandingan Kabupaten 

Situbondo, populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga kerja 

perempuan yang berasal dari Kecamatan Mlandingan sebanyak 50 tenaga 
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kerja perempuan yang bekerja di PT. Eksportir Udang.kecamatan 

mlandingan dipilih karena menurut data yang didapat kecamatan 

mlandingan memilki jumlah tenaga kerja perempuan terbanyak yang 

bekerja di PT Eksportir Udang kabupaten situbondo. 

  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Non 

probability sampling yang dipilih yaitu dengan sampling jenuh (sensus) 

yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. (Supriyanto dan Mahfudz, 

2010:188). 

 Dalam penelitian ini sampel yang akan di ambil adalah seluruh 

tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT Eksportir Udang yang berasal 

dari kecamatan mlandingan yaitu sebanyak 50 orang teanag kerja 

perempuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian pengupasan 

udang di PT Ekportir Udang. 

D. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat di definisikan sebagai berikut:  

Y  = (pendapatan tenaga kerja perempuan) 

Y = (jumlah produksi/kilogram) 

X1 = (umur/tahun) 

X2 = (masa kerja/tahun)   

 Umur adalah usia tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT. 

Eksportir Udang di Kabupaten Situbondo. 
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 Masa kerja ialah dimana lama bekerja sebagai tenaga kerja 

perempuan di PT. Eksportir Udang Kabupaten Situbondo. 

 Jumlah Produksi adalah hasil produksi pengupasan kulit udang 

dalam satu bulan dengan menggunakan satuan kilogram. 

 Kontribusi pendapatan tenaga kerja perempuan adalah besarnya 

sumbangan pendapatan yang diberikan oleh perempuan kepada 

keluarga secara individu tanpa kontribusi dari suami dan anggota 

keluarga lainnya. 

 Pendapatan tenaga kerja perempuan adalah pendapatan tenaga 

kerja perempuan yang bekerja di PT. Eksportir Udang di 

Kabupaten Situbondo. 

 Pendapatan keluarga adalah pendapatan suami dan anggota 

keluarga lainnya di tambah dari pendapatan tenaga kerja 

perempuan. 

 PT. Eksportir Udang adalah industri pengelolah ikan yaitu udang 

yang terkenal sebagai industri pengekspor yang terkenal di 

kawasan Kabupaten Situbondo. 

E. Jenis Data  

 Data yang digunakan ialah data Prime dimana data  diperoleh dari 

hasil langsung dari responden terkait yang diamati langsung oleh peneliti 

yang menggunakan observasi dengan menyebarkan angket (kuesioner) 

kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT. Eksportir Udang di 

Kabupaten Situbondo. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Angket (kuesioner)  

Kuesioner ini adalah merupakan metode pengumpulan data 

yang dilkukan dengan cara memberikan pertanyaan lalu disebarkan 

kepada responden untuk dijawab atau diisi oleh responde dan akan 

dikembalikan lagi kepada peneliti. 

2. Wawancara  

Teknik wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui profil tenaga kerja wanita yang ada bekerja di PT. 

Eksportir Udang, dengan pertanyaan secara spontan tidak 

terstruktur dan tidak dipersiapkan sebelumnya.  

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah unsur yang paling penting dalam 

penelitian karena berguna dalam memecahkan suatu masalah dan dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan hipotesis. 

(Menurut Muktamar dan Widodo). 

a. Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh umur, pendidikan dan lama 

jam kerja terhadap pendapatan istri. Digunakan analisis linier 

berganda. (Gujarati, 1997:81). 
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Yang secara sistematis di formulasikan dalam persamaan 

sebagai berikut : 

Y= b0 + b1X1 +b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y: Pendapatan tenaga kerja perempuaan di PT. Eksportir 

Udang 

b0 : Besarnya pendapatan tenaga kerja perempuan pada saat 

X1, X2, X3 , sama dengan nol (0) 

  b1 : Besarnya pengaruh umur terhadap pendapatan tenaga 

kerja perempuan 

  b2 : besarnya pengaruh masa kerja terhadap pendapatan 

tenaga kerja perempuan 

b3 : besarnya pengaruh jumlah produksi terhadap 

pendapatan tenaga kerja perempuan 

  X1 : umur  

  X2 : masa kerja 

  X3 : jumlah produksi 

 

b. Uji Statistik 

Untuk memenuhi hasil regresi yang terbaik maka harus melakukan 

pengujian statistika sebagai berikut : 
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 Uji Serentak (Uji F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui variable bebas secara 

individu berpengaruh terhadap variable terikat maka dilakukan 

uji F pada tingkat signifikan (𝛼 = 0,05 ) 

Hipotesis yang melandasi uji F yaitu : 

H0= 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ 𝛽𝑃 = 0 

H1 = 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ ⋯ 𝛽𝑃 ≠ 0 (minimal ada salah satu yang ≠ 0)  

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Jika probabilitas >0,05, maka H0 diterima sedangkan H1 

ditolak. Artinya semua variabel bebas yang digunakan 

secara bersama-sama sebagai penduga tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat. 

2. Jika probabilitas <0,05, maka H0 ditolaks edangkan H1 

diterima. Artinya semua variabel bebas di gunakan sebagai 

penduga secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat. 

 Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat maka perlu 

dilakukan Uji t pada tingkat signifikan (𝛼 = 0,05 ). 

Hipotesanya dirumuskan 

H0 :𝛽𝑖 = 0 

H1 :𝛽𝑖 ≠ 0 
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Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Jika probabilitas >0,05, maka H0 diterima sedangkan H1 

ditolak. Artinya semua variable bebas yang digunakan 

sebagai penduga secara individu tidak berpengaruh pada 

variable terikat. 

2. Jika probabilitas <0,05, maka H0 ditolak sedangkan H1 

diterima. Artinya semua variable bebas digunakan sebagai 

penduga secara individu berpengaruh pada variabel terikat. 

 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi  (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi yaitu 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 memprediksi 

variasi variabel dependen. Untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien yang tinggi (Ghozali, 2006). 

Kelemahan yang sering terjadi dalam penggunaan koefisien 

determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukan kedalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 untuk 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai 

Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 
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harus bernilai positif. Menurut Gujrati (2003) pada uji empiris 

terdapat nilai Adjusted R2 negatif, maka nilai Adjusted R2 

dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1, maka 

Adjusted R2 = R2 = 1, sedangkan jika nilai R2 = 0, maka Adjusted 

R2 = (1 – k)/(n – k). Jika K > 1, maka Adjusted R2 akan bernilai 

negatif. 

c. Tabulasi Sederhana  

  Besarnya pendapatan tenaga kerja perempuan dianalisis dengan 

metode tabulasi sederhana yaitu berapa besar kontribusi pendapatan tenaga 

kerja perempuan terhadap pendapatan keluarga dengan perhitungan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Menurut Samadi (2001), untuk menetapkan besar kecilnya kontribusi 

pendapatan tenaga kerja perempuan terhadap total pendapatan keluarga, 

diukur dengan: 

 Jika kontribusi < 50% dari total pendapatan keluarga, maka kontribusi 

kecil.  

  Jika kontribusi =50% dari total pendapatan keluarga, maka kontribusi 

sedang.  

  Jika kontribusi  >50% dari total pendapatan keluarga, maka kontribusi 

besar. 

Kontribusi pendapatan tenaga kerja perempuan= 
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎
 x 100% 


