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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menekankan 

analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika. 

Dengan metode ini akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.1 Penelitian ini memakai 

pendekatan kuantitatif karena data disajikan dalam bentuk angka serta 

dianalisis dengan analisis statistik guna menguji pengaruh modal dan biaya 

terhadap pendapatan pengusaha pabrik gula merah yang berada di 

Kabupaten Tulungagung. Adapun penelitian ini akan dilakukan pada salah 

satu desa di Kabupaten Tulungagung, yaitu Desa Mirigambar. Di Desa 

Mirigambar ini terdapat 44 pabrik gula merah yang berdiri hingga saat ini. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif. Maksudnya 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara variabel-variabel yang digunakan. Selain itu, penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian kausal karena penelitian ini mencoba untuk meneliti 

adanya hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh variabel dependen

                                                             
1 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 5. 
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 terhadap variabel independen.2 Adapun variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah pendapatan dan variabel bebasnya meliputi modal dan 

biaya khususnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. 

B. Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah yang didalamnya terdapat obyek atau 

subyek yang berkualitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan yang 

kemudian dipelajari sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.3 Populasi 

dalam penelitian adalah pengusaha pabrik gula yang ada di Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Sampel dan Sampling Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada di populasi. Oleh karena itu peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut.4 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel.5 Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik nonprobability 

sampling dengan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal tersebut sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil. Istilah lain 

                                                             
2 Rokhmat Subagiyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapannya, 

(Jakarta: Alim’s Publishing, 2017), hlm. 14. 
3 Ibid, hlm. 154. 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 73. 
5 Ibid, hlm. 73. 



34 

 

 

 

dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel.6  

Populasi pabrik gula merah yang tersebar di Desa Mirigambar 

berjumlah 44 unit. Dari jumlah tersebut, peneliti hanya mengambil sampel 

sebanyak 30 sampel karena saat penelitian lapangan dilakukan sebagian 

kecil dari pengusaha tersebut masih berada di luar kota dan tidak ada saat 

penelitian dilakukan. Para pengusaha tersebut memang bertempat tinggal di 

luar kota dan akan kembali saat kegiatan produksi berjalan. 

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukurannya 

1. Sumber Data 

Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang 

diperoleh dari lokasi penelitian.7 Sedangkan sumber data merupakan subyek 

dari mana asalnya data dapat diperoleh.8 Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.9 Dalam penelitian ini 

data diperoleh langsung dari pemilik industri gula merah di Kabupaten 

Tulungagung khususnya di Desa Mirigambar dengan cara memberikan 

kuesioner atau daftar pertanyaan. Sedangkan untuk data sekunder adalah 

data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,…,hlm. 78. 
7 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 119. 
8 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 107. 
9 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, 

(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003), hlm. 76. 
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pengolahnya. Adapun sumber dari data sekunder ini dapat berupa surat-

surat, buku harian, notulen rapat, sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintah.10 

2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor-

faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan 

penelitian. Variabel penelitian perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur 

hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan 

dianalisis.11 Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor 

antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.12 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah modal (X1), biaya bahan baku 

(X2), dan biaya tenaga kerja (X3). 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat sering disebut sebagai output, kriteria, konsekuen. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

                                                             
10 Ibid, hlm. 77. 
11 Burhan Bungin, Metode Penelitian ……, hlm. 93. 
12 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm. 109. 
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akibat karena adanya variabel bebas.13 Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah pendapatan pemilik industri gula merah. 

3. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai 

variabel yang diukur dengan instrument tertentu dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif.14 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data penelitian 

yang sistematis yang mana akan mempermudah seorang peneliti dalam 

melakukan penelitian. Teknik ini menggunakan beberapa metode yang 

dapat dipakai oleh seorang peneliti, antara lain kuesioner dan 

dokumentasi.15 

a. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.16 

 

                                                             
13 Ibid, hlm. 109. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 84. 
15 Supardi, Metodologi Penelitian ……, hlm. 126. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian ……, hlm. 135. 



37 

 

 

 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan sumber data yang berupa sumber 

tertulis, foto, dan karya-karya yang mana didalamnya memuat informasi 

yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Dengan ini peneliti juga 

membutuhkan data tertulis dari pemilik industri gula merah. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrument ini digunakan untuk 

mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrument penelitian 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.17  

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan peneliti adalah 

kuesioner atau angket. Lembar angket yang digunakan adalah lembar 

kuesioner terbuka, dimana responden mengisi jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti dalam lembar kuesioner. Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, …, hlm. 135. 
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Variabel Indikator 

Modal (X1) 

1. Sumber modal yang digunakan 

2. Penggunaan modal 

3. Pengaruh adanya modal 

Biaya Bahan Baku 

(X2) 

1. Harga bahan baku 

2. Kuantitas bahan baku 

3. Kualitas bahan baku 

Biaya Tenaga Kerja 

(X3) 

1. Kuantitasi tenaga kerja 

2. Jenis kelamin tenaga kerja 

3. Umur tenaga kerja 

4. Upah tenaga kerja 

Pendapatan (Y) 

1. Sumber pendapatan 

2. Peningkatan penjualan 

3. Jumlah produksi 

 

E. Analisis Data 

Analisis data ini memiliki peranan penting di dalam proses penelitian. 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data 

diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih  dan akan digunakan 

untuk menjawab masalah  dalam penelitian atau untuk menguji hipotesis  

yang diajukan melalui penyajian data.18 Pada penelitian ini, teknik analisis 

yang dipakai ialah analisis statistik deskriptif yaitu dengan menghitung 

pendapatan pemilik pabrik gula merah.  

                                                             
18 Ahmad Tanzah, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96. 
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Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan pemilik 

pabrik gula merah di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:19 

 

 Dimana: TR = Total Revenue/pendapatan total (Rp/Bln) 

Q = Jumlah Produksi Perbulan (unit) 

P  =  Harga (Rp) 

Selain menggunakan rumus tersebut, analisis data juga menggunakan 

teknik analisis sebagai berikut:  

1. Uji Asumsi Klasik 

 Adapun uji yang digunakan dalam uji asumsi klasik sebagai 

berikut:20 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang 

bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan menggunkan uji Kolmogrov-smirnov. Data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai Asymp sig (2-tailed) 0.05 maka data 

berdistribusi normal, jika nilai Asymp sig (2-tailed) 0.05 maka 

distribusi data tidak normal. 

 

 

                                                             
19 Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial, ……………………., hlm. 191. 
20 Masyhuri Machfudz, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Malang: Genius Media, 2014), 

hlm. 136. 

Total Penerimaan (TR) = Q x P 
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b) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan lain. Penelitian ini untuk menguji ada 

tidaknya heterokedastisitas menggunakan uji scatterplot. 

c) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika 

variabel bebas saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar 

variabel bebas sama dengan nol. 

d) Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel penganggu pada periode tertentu dengan variabel 

pengganggu periode sebelumnya. Dikatakan model yang baik apabila 

terbebas dari autokorelasi. Beberapa penyebab autokorelasi salah 

satunya adalah data bersifat time series, yaitu data berupa runtut waktu 

dimana nilai pada saat sekarang dipengaruhi oleh nilai masa lalu. 

Pengujian autokorelasi biasanya dilakukan dengan menghitung nilai 

statistic Durbin-Watson (DW). Nilai DW kemudian membandingkan 
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dengan nilai kritis Durbin-Watson untuk menentukan nilai 

signifikansinya.21 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat atau untuk membuktikan ada 

atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas atau 

lebih dengan satu variabel terikat.22 Persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + …. + e 

Keterangan:  

Y   = variabel pendapatan 

a   = bilangan konstanta 

b1b2b3 = koefisien masing-masing variabel 

x1   = modal 

x2   = biaya bahan baku 

x3   = biaya tenaga kerja 

e   = Error term (variabel pengganggu) 

3. Uji Hipotesis 

   Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara yang 

mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dari 

masalah penelitian. Kebenaran hipotesis masih harus diuji kebenarannya 

                                                             
21 Nawari, Analisis Regesi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2010), hlm. 222. 
22 Hadi Sutrisno, Analisis Regresi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm 39. 
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secara empirik, dengan demikian hipotesis dapat dianggap sebagai 

jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dan masih 

perlu diuji kebenarannya dengan  menggunakan data empirik.23 Cara yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji-t dan uji-f. 

 a. Uji-t 

  Uji-t merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval 

atau rasio. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan apakah rata-

rata dua kelompok yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak.24 

Adapun hipotesis dalam uji t ini antara lain: 

H0  : artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap  

variabel dependen. 

Ha : artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap     

variabel dependen. 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

1) Apabila thitung < ttabel maka Ho diterima, artinya masing-masing 

variabel modal, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha gula merah 

di Kabupaten Tulungagung. 

2) Apabila thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

masing-masing variabel modal, biaya bahan baku, dan biaya tenaga 

                                                             
23 Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh, dan Analisis Data, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.  134. 
24 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 192. 
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kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha gula 

merah di Kabupaten Tulungagung. 

Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai 

signifikan t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan 

α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara 

signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana kriteria adalah 

sebagai berikut:25 

1) Jika signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak yang artinya variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima yang artinya variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 b. Uji-f 

  Uji-f disebut juga dengan anova (analisis varians). Analisis ini 

memiliki tujuan  yaitu menguji apakah rata-rata lebih dari dua sampel 

berbeda secara signifikan atau tidak.26 Pada penelitian ini, uji-f akan 

digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel bebas (modal, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja) terhadap 

variabel terikat (pendapatan). Adapun prosedur yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
25 Ali Maulidi, Statistika 2, (Jakarta: Alim’s Publishing, 2013), hlm 54. 
26 Singgih Santoso, Statistik Parametrik, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 

hlm. 103. 
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  H0 = secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan  

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 H1 =  secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Apabila signifikan nilai Fhitung < 0,05 maka tolak H0 dan terima H1 

artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila signifikan 

nilai Fhitung > 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan 

secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

4. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi merupakan analisis yang 

menunjukkan setiap perubahan variabel bebas sebesar satu-satuan akan 

memperngaruhi perubahan variabel terikat.27 Karena pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda, maka yang digunakan 

adalah Adjusted R Square. 

 

                                                             
27 Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani, Statistika Deskriptif: dalam Bidang 

Ekonomi dan Niaga, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 286. 


