
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Desain Penelitian 

 

       Penelitian  ini  termasuk  dalam  ruang  lingkup  penelitian  ekonomi 

pembangunan, penelitian ini menguji dua variabel yaitu independen dan variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah  modal usaha, tenaga 

kerja dan teknologi, sedangkan variabel dependen adalah  pendapatan. Penelitian 

ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian data atau informasi atas fenomena 

yang terjadi di lapangan. Pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya Sugiono 

(2015:9). ”Penelitian survey ini menggunakan tipe penelitian penjelasan 

(Explanatory Research), yakni memberikan penjelasan hubungan kausal antara 

variable melalui penguji hipotesa. 

 

        Pendekatan penelitian dalam studi ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).. 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau pada sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan 

(Sugiyono, 2015:8). 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

       Penelitian ini mengambil lokasi pada Sentra UMKM Ikan Asap Kenjeran 

Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan dilakukan penelitian pada bulan Oktober 2019 

sampai Januari 2020. 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

 

       Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

 

a) Data Kuantitatif 



Menurut Sugiyono (2015:38), Data kuantitatif merupakan data atau 

informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka yaitu hasil penyebaran 

kuesioner. 

b) Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2015:39), Data Kualitatif merupakan data yang 

berbentuk kata-kata atau verbal. 

 

       Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbaangan 

yang menentukan metode pengumpulan data. Jenis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ada dua, yaitu : 

 

a) Data Primer 

Menurut sugiyono (2015:137) mengatakan bahwa data Primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data primer yang 

dikumpulkan adalah data yang diperoleh dengan mengajukan kuesioner dan 

juga pertanyaan yang dipandu oleh peneliti kepada pengusaha Sentra 

UMKM Ikan Asap Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. 

b) Data Sekunder 

Menurut sugiyono (2015:17) Data sekunder adalah data yang diperlukan 

untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai 

sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 

       Salah satu langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah menentukan objek 

yang akan diteliti dan besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2015: 11) 

yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel 

adalah sebagian dari karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha sentra UMKM  ikan asap Kenjeran 

Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang berjumlah 76 unit. 

1.4.2 Sampel  

 

       Sugiyono (2014:16), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 



 
 

 
 

tenaga dan waktu, maka yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul respresentatif (mewakili). 

 

       Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh atau 

teknik sensus. Sugiyono (2015: 85) mendefinisikan sampling jenuh yaitu Teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

A. Observasi 

 

       Pengumpulan data tahap pertama pada penelitian ini yaitu melakukan observasi. 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:145) Observasi merupakan proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. 

B. Kuesioner 

 

Menurut Sugiyono (2015:199) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya.  

C. Dokumentasi 

 

       Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan kuesioner dalam 

penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2015:240). 



D. Studi Pustaka 

 

       Menurut Sugiyono (2015:291) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian 

teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu studi kepustkaan sangat 

penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas 

dari literatur-literatur ilmiah. 

 

3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

1.6.1 Definisi Variabel  

 

       Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:55). 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi:  

 

a. Modal Usaha (X1) 

 

       Uang awal yang digunakan sebagai modal pada sentra UMKM Ikan 

Asap Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. 

 

b. Tenaga Kerja (X2) 

 

        Tenaga kerja adalah seseorang yang bekerja membantu kegiatan 

produksi dari pembersihan ikan sampai pada pengasapan dan penjualan pada 

sentra UMKM Ikan Asap Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. 

 

c. Teknologi (X3) 

 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pengusaha 

sentra UMKM ikan asap Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya 

menggunakan teknologi atau tidak yang diukur dengan variabel dummy, 

nilai 1 untuk industri yang menggunakan teknologi, dan nilai 0 untuk 

industri yang tidak menggunakan teknologi. Teknologi yang dimaksud 

adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mendukung proses produksi 

seperti batok kelapa dan kompor yang digunakan dalam proses produksi. 

 



 
 

 
 

d. Pendapatan (Y) 

 

Uang yang dihasilkan oleh para pengusaha dari kegiatan produksi pada 

sentra UMKM ikan asap Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. 

1.6.2 Definisi Operasional 

 

a) Variabel independen, sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2019:57). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah; 

 

a. Modal Usaha  

Modal usaha sebagai variabel bebas X1 yang diukur menggunakan 

“rupiah”.  

 

b. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah variabel bebas X2 yang diukur dengan  

“orang”. 

 

c. Teknologi 

Teknologi adalah variabel bebas X3 yang diukur dengan “alat” 

 

b) Variabel dependen, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:57). Dalam penelitian 

ini, yang menjadi variabel terikat adalah pendapatan (Y) yang diukur dengan 

“rupiah”. 

1.7 Proses Pengolahan Data 

 

       Proses pengolahan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 



sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244). Adapun teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan 

sebelumnya menguji kualitas data yang diperoleh dengan menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Dan menggunakan uji penyimpangan asumsi klasik serta uji 

hipotesis. 

 

1.8 Metode Analisis Data 

 

a) Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2016: 110) bertujuan untuk mengetahui 

apakah penaksir dalam regresi merupakan penaksir kolinear tak bias terbaik. 

Untuk memperoleh persamaan yang paling tepat digunakan parameter regresi 

yang dicari dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). 

Metode regresi OLS akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah 

memenuhi persyaratan Beast Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh karena 

itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah 

diformulasikan, yang mencakup pengujian Uji normalitas, Uji multikolinieritas, 

dan Uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan liniearitas. 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik 

(Ghozali, 2016:160).  

 

Dasar pengambilan keputusannya adalah :  

 

a. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau garfik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 



 
 

 
 

c. Atau dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov, dengan melihat 

hasil signifikansi harus diatas 0,05 yang menunjukkan data terdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:105). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas (multiko). 

 

Ghazali (2011:106) mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Varian Inflation Faktor). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance ≤ 0.1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian multikolinieritas adalah: 

 

a. H0: VIF > 10, terdapat multikolinieritas 

b. H1: VIF < 10, tidak terdapat multikolinieritas 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya. Cara untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot. Apabila terdapat pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139).  

 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang tidak diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. 

Dengan menggunakan dasar analisis sebagai berikut: (1) jika ada pola 



tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas, (2) jika tidak ada yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 142). 

 

b) Regresi Linier Berganda 

 

Analisis regresi dipergunakan untuk menggambarkan garis yang menunjukan 

arah hubungan antar variabel, serta dipergunakan untuk melakukan prediksi. 

Analisa ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau 

lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum 

diketahui dengan sempurna. Dalam penelitian ini model persamaan dalam 

analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut: 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e   

 

Keterangan : 

 

Y  = Pendapatan 

α  = Koefisien konstanta 

β1  = Koefisien regresi modal usaha 

β2  = Koefisien regresi tenaga kerja 

β3  = Koefisien regresi teknologi 

X1  = Modal usaha 

X2  = Tenaga kerja 

X3  = Teknologi 

 e  = Estimasi error  

c) Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R2) 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 mamberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan 



 
 

 
 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model, setiap tambahan satu variabel independen maka R2 

pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai R2 saat mengevaluasi model regresi 

terbaik (Ghozali, 2015: 97). 

 

3.9  Teknik Pengujian Hipotesis 

 

a) Uji t (Parsial) 

 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh hubungan satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2015:88). Dalam penelitian ini pengujian pengaruh variabel 

independen (X) yang terdiri dari: modal usaha (X1), tenaga kerja (X2) dan 

teknologi (X3) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel 

dependen (Y) yaitu pendapatan (Y). 

 

H0 diterima ketika nilai thitung < ttabel dengan signifikansi lebih dari 0,05 

dan H0 di tolak ketika nilai thitung > ttabel dengan signifikansi kurang  dari 

0,05. 

 

b) Uji F (Simultan) 

 

Uji statistik F pada dasarnya adalah untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang di masukkan dalam model memiliki hubungan secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009,179). Dalam 

penelitian ini pengujian hubungan variabel independen (X) yang terdiri dari: 

modal usaha (X1), tenaga kerja (X2) dan teknologi (X3) secara simultan 

berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) yaitu pendapatan 

(Y). 

 

H0 diterima ketika nilai F hitung < F tabel dengan signifikansi lebih dari 

0,05 dan H0 di tolak ketika nilai F hitung > F tabel dengan signifikansi kurang 

dari 0,05. 

 


