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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Didalam melakukan penelitian ini, untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan Wonokromo 

Surabaya yaitu : (1) Modal usaha, (2) Lokasi usaha, (3) Lama usaha dan (4) 

Jam kerja tentu perlu dilakukan pendekatan kuantitatif. Sehingga dengan 

pendekatan tersebut dapat muncul suatu penjelasan akan fenomena yang terjadi 

di lokasi pasar tradisional secara nyata .  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di tempat pasar tradisional Kecamatan Wonokromo 

Surabaya diantaranya ialah :  

1. Pasar Darmo Trade Center ( DTC) dengan waktu tempuh 2 menit dari 

stasiun kereta api Wonokromo  

2. Pasar Mangga Dua dengan waktu tempuh 3-8 menit dari stasiun kereta api 

Wonokromo  

3. Pasar Bendul Merisi dengan waktu tempuh 5-8 menit dari stasiun kereta api 

Wonokromo  

Dan untuk waktu penelitian ini dimulai dari bulan April 2021 setelah 

proposal skripsi sampai dengan selesai . 

3.3 Jenis dan Sumber data  

3.3.1 Jenis Data  

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data antara lain ialah 

sebagai beikut ini :  

1. Kuantitatif : pendapatan pedagang dari modal usaha, lokasi usaha, lama usaha 

dan jam kerja yang diperoleh dalam bentuk angka-angka  

2. Kualitatif : pengataman yang dilakukan di pasar tradisonal Kecamatan 

Wonokromo untuk mendapatkan informasi dari para pedagang buah 

(responden).  

3.3.2 Sumber Data  

Pada penelitian ini sumber data yang didapatkan ada dua data antaralain 

ialah sebagai berikut ini :  

1. Data sekunder : Situs resmi pemerintah Kota Surabaya,  Badan pusat 

statitisk ( BPS), Dokumentasi, Studi Kepustakaan ( Library research) dan 

Internet research ( Jurnal ) 

2. Data primer : Kuisoner, Wawancara, Observasi dan Pengamatan.  
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3.4 Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik terntu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017 hal:80). Didalam 

penelitian ini populasi berjumlah 65 pedagang buah di pasar tradisional 

Kecamatan Wonokromo. 

b) Sampel 

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi penelitian. 

Karena jumlah populasi relatif sedikit maka sampel dalam penelitian ini 

adalah semua populasi, dan sampel yang digunakan oleh penulis merupakan 

sampel jenuh yang diambil secara sensus sebanyak 65 pedagang buah di 

pasar Tradisonal.  

Dimana teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel 

apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiono,2014:118). Adapun lokasinya untuk lebih tepat ialah di Pasar DTC 

sebanyak 30 sampel, Pasar Mangga Dua sebanyak 30 sampel, dan Pasar 

Bendul Merisi sebanyak 5 sampel.  

3.5 Teknik Pengambilan Data  

Dalam pengumpulan data penelitian, adapun teknik yang dilakukan peneliti. 

Antara lain ialah sebagai berikut ini : 

1) Pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pedagang buah dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

2) Mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan 

cara menanyakan langsung kepada pedagang buah dan mengisi data 

melalui kuisioner yang terlah disediakan.  

3) Mengumpulkan informasi dengan metode dokumentasi untuk arsip atau 

catatan keperluan penelitian  

4) Mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap pedagang buah dan lokasi penelitian 

5) Mencari buku literature yang sesuai dengan masalah yang diangkat, dan 

sumber informasi yang ditemukan oleh para ahli yang kompeten 

dibidangnya  

6) Melakukan pencarian melalui situs internet untuk mendapatkan referensi 

yang terpercaya  

7) Mengumpukan data melalui situs resmi Kota Surabaya dan BPS untuk 

mendapatkan angka akurat tentang PDRB kota dan produksi menurut jenis 

tanaman di suatu wilayah 
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3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional  

3.6.1 Definisi Variabel  

Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifatdannilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Variabel dapat dibedakan menjadi:  

1. Variabel Dependen (Terikat) adalah  variabel yang dipengaruhi dan 

mampu menjadi akibat karena adanya pergerakan variabel bebas ( 

Sugiyono, 2017 hal:39).  Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah 

pendapatan pedagang buah (Y) di pasar tradisonal Kecamatan Wonokromo 

Kota Surabaya  

2. Variabel Independen (Bebas) adalah Adalah variabel yang mampu 

mempengaruhi dan menjadi sebab adanya perubahan pada variabel 

dependen (Sugiyono,2017 hal:39). Adapun dalam hal ini, variabel 

dependen adalah Modal usaha( X1), Lokasi usaha (X2), Lama usaha(X3) 

dan Jam kerja (X4).   

3.6.2 Definisi Operasional  

Adalah definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, dan menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel tersebut. 

Pada setiap indikator dihasilkan dari data sekunder dan dari suatu perhitungan 

terhadap formulasi yang mendasar pada konsep teori. Yang bertujuan untuk 

menjelaskan makna variable lyang sedang diteliti. Adapun operasionalisasi 

variabel dari penelitian ini dalam bentuk dibawah ini : 

1. Pendapatan (Y) adalah uang yang diperoleh para pedagang dari hasil 

berjualan buah-buahan dalam satu bulan dinyatakan dalam satuan (Rp) 

2. Modal usaha (X1) adalah biaya tetap yang digunakan untuk mmbiayai 

berdagang pedagang buah yang dinyatakan dalam satuan (Rp) 

3. Lokasi usaha (X2) adalah jarak ditempuh dari stasiun kereta api dan jarak 

pintu masuk dengan pasar tradisional yang diukur dalam satuan (m) 

4. Lama usaha (X3) adalah lamanya watu dalam menekuni usaha berdagang 

buah yang dinyatakan dalam satuan ( Tahun)  

5. Jam kerja (X4) adalah lamanya rentan waktu dalam membuka lapak usaha 

dalam sehari (jam buka – jam tutup) dengan satuan waktu ( jam/perhari)  

3.7 Proses Pengolahan Data  

Dalam penelitian ini, apabila data sudah sudah terkumpul maka langkah 

selanjutnya adalah dengan mengolah data berdasarkan hasil jawaban 

kuisioner untuk mendapatkan nilai persentase, dari pegaruh modal usaha, 

lokasi usaha, lama usaha dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang buah 

pasar tradisional Kecamatan Wonokromo Surabaya. Adapun tahapan yang 

peneliti harus lakukan antara lain ;  
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1. Melakukan kegiatan mengelompokkan hasil kuisoner dari responden 

sesuai lokasi serta memeriksa semua daftar pertanyaan wawancara yang 

terlah dijawab dengan baik dan tepat.  

2. Melakukan penyusunan dan menghitung data dari hasil kuisoner 

responden menggunakan alat bantu seperti (kalkulator dan komputer), 

semua tahapan penyusunan dan perhitungan data dilakukan secara manual.  

3. Melakukan proses tabulasi data dengan membuat tabel pada microsoft 

excel untuk menginput atau memindahkan data hasil kuisioner responden 

untuk kebutuhan analisis. 

3.8 Model Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda untuk mengkaji apakah ada pengaruh secara signifikan 

antara variabel modal usaha, lokasi usaha, lama usaha, jam kerja terhadap 

pendapatan pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan Wonokromo . Ada 

beberapa metode yang digunakan antara lain : regresi linier berganda dan uji 

statistik. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan menganlisis data 

adalah SPSS 20. 

3.9  Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisi Data 

3.9.1 Analisis Regresi Berganda   

Penggunaan analisis regresi linier bertujuan untuk membuat model 

matematis dari pengaruh risiko sistematis terhadap return saham. Alat analisis 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis yaitu 

menggunakan analisis uji regresi berganda (Demodar Gujarati, 1998 : 130). 

 

Y = a + b1 X1 + b2 X2+ b3 X3+ b4 X4 +  ...... 

 

Keterangan :  

• Y  =  Pendapatan pedagang buah di pasar tradisional ( Rp/ hasil penjualan )  

• a  = Konstanta yang merupakan intersep garis X dengan Y  

• X1 = Variabel Modal Usaha ( Rp)  

• b1 = Koefisien regresi X1 terhadap Y  

• X2= Variabel Lokasi Usaha ( m )  

• b2 = Koefisien regresi X2 Terhadap Y  

• X3 = Variabel  Lama Usaha ( Tahun)  

• b3 = Koefisien regresi X3 Terhadap Y  

• X4 = Variabel Jam Kerja ( Waktu )  

• b4 = Koefisien regresi bebas X4 terhadap Y  

• e = error Regresi Linier Berganda 
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3.9.2 Uji t Secara Parsial  

Bertujuan untuk menguji pengaruh variabel secara parsial . Pengujian 

individual menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara simultan secara parsial dalam menerangkan variabel dependennya. 

Menurut Sugiyono (2016:184) uji signifikansi t dapat dilakukan dengan 

rumus statistik sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

• t = Nilai uji t yang dihitung  

• r = Koefisien korelasi 

• n = Jumlah sampel  

• r2  = Koefiesien determinasi  

Adapun perumusan hipotesis adalah sebagai berikut : 

• Ho = variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

dependen 

• Ha = variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen  

Dasar pengambilan keputusan penguji adalah : 

• Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha di tolak, berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan  

• Jika t hitung >  t tabel maka Ho ditolak dan Ha di terima, berarti ada 

pengaruh yang signifikan .  

• Dengan tingkat signifkan sebesar 5% (0,05) uji T di gunakan untuk 

menguji signifikan pengaruh modal usaha, lokasi usaha, lama 

usaha dan jam kerja usaha terhadap pendapatan pedagang buah di 

pasar tradisional. 
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Daerah Penolakan Ho 

 

 

 

Gambar 3.1 

Daerah Penolakan dan Daerah Penerimaan 

 

3.9.3 Uji f Secara Simultan  

Adalah pengujian terhadap koefesien regresi secara simultan. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang 

terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. Menurut Sugiyono (2010:257) rumus pengujiannya adalah: 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

• F  = Nilai F Hasil perhitungan 

• R2 = Koefisien determinasi menunjukkan besarnya    

kontribusi dari variabel bebas yeng bersangkutan 

• N = Jumlah sampel  

• k  = Jumlah seluruh variable bebas     

Perumusan Hipotesis adalah sebagai berikut : 

• Ho = Seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

• Ha = Seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan diambil dengan 

membandingkan f hitung dengan f tabel adalah :  

• Jika f hitung ≤ f tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak ada 

pengaruh yang signifikan)  

• Jika f hitung ≥ f tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  (ada pengaruh 

yang signifikan)  

• F tabel dilihat pada α = 0,05  
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• Dengan derajat bebas pembilang = (k – 1) dengan penyebut = (n– k)  n = 

jumlah sampel dan k = jumlah variabel yang digunakan. Kriteria lain 

jika nilai p atau prob yaitu : (F – statistik) < 0.05 maka Ho ditolak.  

Rancangan uji hipotesis ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. 

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat 

presesi atau batas ketidakakuratan sebesar α = 5% = 0.05. Dasar 

pengambilan keputusan:  

Sig ≥ 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Sig ≤ 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Daerah Penolakan dan Daerah Penerimaan 

 

3.9.4 Uji Koefisien determinasi (R2) 

R2 berfungsi untuk mengetahui seberapa besar peranan atau sumbangan 

variabel independen atau variabel bebas (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel 

dependen atau variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2012:257) Koefisien 

determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

Kd = R2 x 100% 

Keterangan :  

• Kd = Koefisien determinasi 

• R2 =  Koefisien korelasi yang dikuadratkan 

 

Apabila misalnya nilai R2 sebesar 0,98 mempunyai arti bahwa variabel 

bebas memiliki peranan 98% terhadap variabel terikat sedangkan sisanya di 

pengaruhi oleh variabel lain di luar model. 

3.9.5 Analisis Elastisitas Permintaan 

Merupakan tingkan kepekaan (perubahan) suatu gejala ekonomi terjadap 

suatu gejala ekonomi lainnya. Elastisitas adalah perubahan dalam permintaan 

sebagai akibat dari perbubahan dalam pendapatan. 
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 Nilai elastistas didapatkan dari perhitungan dengan memakai fungsi 

linier berganda dengan cara mengalikan koefisien “b” dengan nilai rata-rata X 

dan nilai rata-rata Y (Sumarjono,2004:23). Elastisitas permintaan dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini :  

 

Ep = b .  X 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 / Y 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


