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BAB III 

OBJEK DAN MODEL PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah jumlah produksi industri sandal spon di 

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan variabel yang mempengaruhinya 

yaitu modal kerja, jumlah tenaga kerja dan lama usaha, Penelitian ini 

dilaksanakan dengan mengambil data dari Dinas Perindustrian dan perdagangan 

di Kota Tasikmalaya serta melakukan update data melalui pengamatan primer 

kepada para pelaku usaha industri sandal spon dengan menggunakan kuisioner 

dan melakukan beberapa wawancara dengan pihak yang bersangkutan. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu apabila datanya telah terkumpul, lalu 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk 

angka dan kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Data kuantitatif 

yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat 

berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis 

data kuantitatif. Data yang diperoleh dari angka, dijumlahkan atau dikelompokkan 

sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. 
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3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Sesuai dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kapasitas Produksi Industri Sandal Spon di Kecamatan Tamansari Kota 

Tasikmalaya” Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis variabel 

yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebuah perubahannya atau timbulnya variabel independent (terikat). Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah modal kerja, jumlah tenaga kerja dan 

lama usaha. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel tidak bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya yaitu Kapasitas Produksi. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Satuan 

1. 
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Biaya-biaya perusahaan 

dalam proses produksi 

sandal spon. 

Misalnya: pembayaran 

gaji pegawai, pembelian 

bahan baku, pembayaran 

listrik dan lain 

sebagainya  

Rupiah 

(Rp) 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Tenaga Kerja 
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Jumlah  tenaga kerja 

yang bekerja atau 

dipekerjakan untuk 

memproduksi sandal.  

Jumlah Orang 
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3. 

 

 

 

 

Lama Usaha  

    (X3) 

 

 

 

 

Jangka waktu yang telah 

dijalani oleh pengusaha 

sandal spon dalam 

memproduksi sandal 

spon.  

Tahun 

 

 

 

 

4. Kapasitas Produksi 

(Y) 

 

Barang yang dihasilkan 

oleh perusahan sendal spon 

dari hasil produksi sendal 

spon. 

Kodi 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui prinsip 

penggunaan variabel yanng akan diteliti. Pengumpulan data penelitian ini yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap 

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada 

hubungaannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini dilakukan  

studi kepustakaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta jurnal karya ilmiah 

yang relevan. 

2. Metode Kuisioner 

Metode kuisioner merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis yang dibuat oleh 

peneliti dengan acuan objek penelitian yaitu modal kerja, tenaga kerja dan lama 

usaha untuk dapat memperoleh informasi langsung dari responden yang mudah 

dijawab dan yang responden ketahui. Jenis kuisioner yaitu angket terbuka yang 

dimana angket tersebut dapat diisi oleh responden sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, daftar pertanyaan yang diajukan melalui kuisioner ini berisi tentang 

acuan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 
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3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi pada penelitian dilakukan sebagai pengumpulan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan arsip dan catatan penelitian yang 

digunakan untuk keperluan penelitian. Selain itu metode dokumentasi juga 

digunakan untuk keperluan penelitian. Selain itu metode dokumentasi juga 

digunakan sebagai informasi tentang jumlah tenaga kerja, jumlah pabrik dan 

lokasi industri sandal spon. 

3.2.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka seperti data 

mengenai jumlah tenaga kerja, modal kerja dan lama usaha. 

2. Data Kualitatif, yaitu data yang dapat digunakan untuk melengkapi dan 

menjelaskan serta memperkuat data kuantitatif sehingga dapat memberikan 

kemudahan dalam menganalisis data yang diteliti. 

Berdasarkan sumber data, maka data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang 

diamati. Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah metode 

survey dengan teknik wawancara kepada para pemilik pabrik sandal spon 

berdasarkan kuisioner yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai 

produksi sandal spon di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Data primer 
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dalam penelitian ini terdiri dari identitas responden, kondisi usaha responden, 

dan faktor-faktor produksi yang digunakan oleh responden. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang 

diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 

Tasikmalaya, buku-buku dan jurnal yang relevan. 

3.2.2.2 Populasi  

Menurut Arikuntoro (2002) Populasi adalah objek yang secara keseluruhan 

digunakan untuk penelitian. Jadi apabila ada seseorang yang hendak meneliti 

semua karakteristik dan elemen dalam suatu wilayah penelitian, tentu saja 

penelitian tersebut termasuk dalam penelitian populasi, yang menjadi populasi 

objek penelitian penulis yaitu para pengusaha industri sandal spon yang datanya 

telah terekap dan diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tasikmalaya. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 

hasil survey dilapangan bahwa industri sandal spon yang masih bertahan 

berjumlah 40 perusahaan. 

Tabel 3.2 Daftar Nama Pemilik Perusahaan Industri Sandal Spon 

No Nama Alamat 

1. Muslim Desa Sumelap Kp.Ciharahas Kecamatan 

Tamansari 

2. Aban Desa Sumelap Kecamatan Kp.Ciharahas 

Kecamatan Tamansari 

3. H,Enok Dusun Rahayu 1 Desa Sukahurip 

Kecamatan Tamansari 

4. Ade Kusmayadi Dusun Rahayu I Desa Sukahurip Kecamatan 

Tamansari 
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5. 

 

Nandang 

 

Dusun Depok II Desa Sukahurip Kecamatan 

Tamansari 

6. Apay 

 

Dusun Depok II Desa Sukahurip Kecamatan 

Tamansari 

7. Enceng Mian 

 

Dusun Depok II Desa Sukahurip Kecamatan 

Tamansari 

8. Ace Rusmana 

 

Desa Setiamulya Kp.Madewangi Kecamatan 

Tamansari 

9. Maman Desa Setiamulya Kp.Madewangi Kecamatan 

Tamansari 

10. Atep Desa Setiamulya Kp.Madewangi Kecamatan 

Tamansari 

11. Jenal Mutakin Desa Setiamulya Kp.Madewangi Kecamatan 

Tamansari 

12. 

 

Nunu Desa Setiamulya Kp.Madewangi Kecamatan 

Tamansari 

13. Ujang Sofyan Desa Mulyari Kecamatan Tamansari 

14. Dede Uus Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

15. Syamsul Arif Desa Mulyasari Kp.Cicantel Kecamatan 

Tamansari 

16. 

 

Jajang 

 

Desa Mulyasari Kp.Cicantel Kecamatan 

Tamansari 

17. 

 

H.Samsudin Desa Mulyasari Kp.Sukasirna Kecamatan 

Tamansari 

18. Teten Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

19. Soma Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

20. Suryana Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

21. Ujang Sayogi Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

22. H.Dian  Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

23. H.Wawan Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

24. H.Enceng Desa Mulyasari Kecamatan Tamansari 

25. 

 

Apipudin Desa Tamanjaya Kp.Babakan Kecamatan 

Tamansari 

26. Edwin Desa Tamanjaya Kp.Babakan Kecamatan 

Tamansari 
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27. Sukanda Desa Tamansari Kp.Kubangsari Kecamatan 

Tamansari 

28. Salim Setiawan Desa Tamanjaya Kp.Babakan Kecamatan 

Tamansari 

29 Asep Falah Desa Tamanjaya Kp.Babakan Kecamatan 

Tamansari 

30. Mimid Desa Tamanjaya Kp.Babakan Kecamatan 

Tamansari 

31 

 

Pandi 

 

Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

 

32. 

 

Wati 

 

Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

 

33. Dede Obay Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

 

34. Jajang 

 

Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

 

35. Dede 

 

Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

 

36. Nia Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

 

37. Ai Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

38. Enung Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

39. H.Muslim Hadi Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

40. H.Asep Suryana Kp.Babakanjati Kecamatan Tamansari 

 
Sumber: Dinas Koperasi,UKM. Perindustrian dan Perdagangan Kota    Tasikmalaya 

 

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan prosedur 

pengumpulan data. 

1. Studi Literatur 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data awal mengenai data 

terekap jumlah unit usaha industri sandal spon , jumlah tenaga kerja,dan jumlah 

kapasitas produksi pertahun yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Tasikmalaya, selanjutnya dicoba diamati karakteristiknya melalui 
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wawancara dan penjaringan data primer melalui instrument kuisioner, khusunya 

terkait dengan jumlah hasil produksi, tenaga kerja dan lama usaha industri sandal 

spon. 

2. Wawancara 

 Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pelaku usaha industri sandal 

spon di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan dibantu kuisioner yang 

telah disiapkan dengan mengambil popolasi pelaku usaha industri sandal spon di 

Kecamatan Tamansari. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data hasil 

produksi, tenaga kerja, lama usaha dan modal kerja industri sandal spon. 

3. Kuisioner 

 Kuisioner merupakan suatu instrument yang dipergunakan pada teknik 

pengumpulan informasi primer sebagai update data pada penelitian ini. 

Penyebaran kuisioner dilakukan pada pelaku usaha industri sandal spon di 

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan menggunakan kuisioner terbuka. 

3.2.2.5 Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Software Eviews 10. 

Software tersebut digunakan  untuk membantu pengolahan, perhitungan, serta 

analisis data secara statistik. 

3.2 Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

linier berganda. Uji regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

modal kerja, tenaga kerja dan lama usaha terhadap produksi sandal spon baik 
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secara parsial maupun bersama-sama. Adapun persamaan regresi linear (dalam 

bentuk logaritma) sebagai berikut: 

Y =  f (X1, X2 X3) 

Dari formulasi tersebut, model regresi dengan menggunakan pendekatan OLS 

adalah sebagai berikut : 

 𝐿𝑜𝑔𝑌 =  β0 + β1LogX1 + β2 LogX2 + β3LogX3 +e 

Dimana:  

𝛽0 = Konstanta  

β1 = Koefisien Modal   

𝛽2 =  Koefisien Tenaga Kerja  

𝛽3 = Koefisien Lama Usaha  

Y = Jumlah Produksi  

𝑋1 = Modal (Rp)  

𝑋2 = Jumlah Tenaga Kerja (Jumlah Orang)   

𝑋3 = Lama Usaha 

e = Error Term 

 Elastisitas merupakan perbandingan dari jumlah perubahan variabel 

dependen dengan jumlah perubahan variabel independen. Elastisitas produksi 

dalam penelitian ini merupakan rasio perubahan faktor produksi yang digunakan 

dalam hal ini yaitu modal kerja, tenaga kerja dan lama usaha. Untuk mengetahui 

elastisitas suatu produksi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

β1 =
∂ Log Y

∂ Log X1
 = Elastisitas produksi sandal spon terhadap modal kerja 
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β2 =
∂Log Y

∂Log X2
 = Elastisitas produksi sandal spon terhadap tenaga kerja 

β3 =
∂Log Y

∂Log X2
 = Elastisitas produksi sandal spon terhadap lama usaha 

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui sifat-sifat elastisitas sebagai berikut: 

1. Jika βi > 1 maka bersifat elastisitas 

2. Jika βi < 1 maka bersifat inelastis 

3. Jika 𝛽𝑖 =  1 maka bersaifat unitary 

4. Jika 𝛽𝑖 = 0 maka bersifat inelastis sempurna 

5. Jika 𝛽𝑖 = ∞ maka bersifat elastisitas sempurna 

Dalam menentukan efisiensi atau tidaknya penggunakaan penambahan input 

variabel bebas modal kerja, tenaga kerja dan lama usaha terhadap output variabel 

terikat yaitu produksi maka digunakanlah teori return to scale, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Descreasing Return To Scale  

Jika (𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3) < 1, maka menunjukan jika semua jumlah input yang 

digunakan dalam kegiatan produksi ditambah jumlahnya maka jumlah output 

yang dihasilkan akan meningkat dengan proporsi yang lebih kecil. Yang artinya 

skala ini menunjukan produksi dalam keadaan tidak efisien. 

2. Constant Return To Scale  

Jika (𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3) = 1, maka menunjukan jika semua jumlah input yang 

digunakan dalam kegiatan produksi ditambah jumlahnya maka jumlah output 

yang dihasilkan akan meningkat dengan proporsi yang sama. Artinya skala ini 

menunjukan produksi dalam keadaan belum efisien. 
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3. Increasing Return To Scale  

Jika (𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3) > 1, maka menunjukan jika semua jumlah input yang 

digunakan dalam kegiatan produksi ditambah jumlahnya maka jumlah output 

yang dihasilkan akan meningkat dengan proporsi yang lebih besar. Artinya skala 

ini menunjukan produksi dalam keadaan efisien. 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan diupayakan dapat menghasilkan nilai 

parameter model yang baik, pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

Ordinary Least Square (OLS). Beberapa studi menjelaskan dalam penelitian 

regresi dapat dibuktikan bahwa metode OLS menghasilkan estimator Linear yang 

tidak bias dan terbalik (best linear unbias estimator) atau BLUE. Namun 

adabeberapa syarat agar penelitian dapat dikatakan BLUE, persyaratan tersebut 

adalah model linear tidak bias memiliki tingkat varians yang terkecil dapat disebut 

sebagai estimator yang efisien. 

3.4.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara 

statistic dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan 

(hipotesis).Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar 

sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data dalam menentukan 

keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi 

yang telah dibuat. Uji hipotesis yang dilakukan antara lain : 
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3.4.2.1 Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Koefisien determinasi ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar 

variabel dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 

𝐾𝐷 = 𝑅2 × 100% 

Apabila 𝑅2 = 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat 

diterangkan oleh variabel bebas sama sekali. Sementara apabila 𝑅2=1, artinya 

variasi dari variabel terikat dapat diterangkan 100% oleh variabel bebas. Dengan 

demikian model regresi akan ditentukan oleh 𝑅2 yang nilainya antara nol dan 

satu. 

3.4.2.2 Uji Signifikansi Parameter (Uji t) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi independen yaitu tenaga 

kerja, modal kerja dan lama usaha secara individu terhadap dependennya yaitu 

kapasitas produksi. 

•     H0  : β
1,

β2,β3 ≤ O  

artinya tidak terdapat pengaruh positif jumlah tenaga kerja, modal kerja dan 

lama usaha terhadap hasil produksi.  

• Ha  ∶ β1,β2,β3 > 0  

artinya terdapat berpengaruh postitif jumlah tenaga kerja. modal kerja dan lama 

usaha terhadap hasil produksi.  
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Adapun kriterianya: 

• Jika t hitung > t tabel dengan tingkat keyakinan 95%  maka 𝐻0 ditolak 

artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara tenaga kerja, modal 

kerja dan lama usaha terhadap hasil produksi. 

• Jika t hitung ≤ t tabel dengan tingkat keyakinan 95% maka 𝐻0 tidak 

ditolak maka artinya terdapat  hubungan signifikan antara jumlah tenaga 

kerja, modal kerja dan lama usaha terhadap hasil produksi. 

3.4.2.3 Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independent 

terhadap variabel dependen. Selain itu uji F dapat dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi koefisien determinasi 𝑅2.  

Sedangkan Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut : 

1. 𝐻0 :𝛽 = 0 ∶ maka secara bersama-sama modal kerja, tenaga kerja dan lama 

usaha tidak berpengaruh terhadap produksi. 

2.  Ha :𝛽 > 0 ∶ maka secara bersama-sama modal kerja, tenaga kerja dan lama 

usaha   berpengaruh terhadap produksi. 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Penyimpangan akan asumsi klasik yang digunakan pengujian statistik non 

parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik 

parametik untuk mendapatkan model regresi yang baik. Model regresi tersebut 

harus terbebas dari multikolinearitas, normalitas dan heteroskedastisitas. Cara 

yang digunakan dalam menguji asumsi klasik adalah sebagai berikut : 
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3.4.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk melihat asumsi data model bersama-sama 

OLS terdistribusi normal. Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan 

distribusi data. Distribusi normal data dimana data memusat pada nilai rata-rata 

dan median. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

yang digunakan baik yang dijadikan sebagai variabel dependen ataupun yang 

dijadikan sebagai variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Langkah yang digunakan dalam program software Eviews 10 untuk menguji 

normalitas variabel yang digunakan dimulai dengan membuka lembar output 

model regresi. Pada lembar output model regresi klik tab view, kemudian pilih 

residual test  dan Histogram, Kemudian pilih normality test. Pendeteksian apakah 

residualnya berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan membandingkan 

nilai probabilitas Jarque Bera (JB) dengan tingkat signifikasi. Pada penelitian ini 

tingkat signifikasi adalah 0,05, kemudian untuk menarik kesimpulan dilakukan 

pengujian hipotesis dilakukan pada persamaan pertumbuhan ekonomi adalah 

sebagai berikut : 

1. Jika nilai Probabilitas Jarque Bera (JB) < 0,05, maka residualnya 

berdistribusi tidak normal. 

2. Jika nilai Probabilitas Jarque Bera (JB) > 0,05, maka residualnya 

berdistribusi normal. 
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3.4.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi (Gujarati, 

2000). Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel, salah satu 

pengujiannya menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF). Dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Jika Variance Inflation Factor (VIF) > 10, maka terdapat persoalan 

multikoliaritas diantaranya variabel bebas. 

2. Jika Variance Inflation Factor (VIF) < 10, maka artinya tidak terdapat 

persoalan multikolinearitas diantara variabel bebas. 

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan 

varians dari residual satu pengamatan yang lain tetap atau disebut 

homoskedasititas (kurniawan, 2014). Untuk mengetahui adanya hubungan antara 

variabel atau tidak salah satu pengujiannya menggunakan metode Uji White 

dengan kriteria sebagai berikut: 

• Jika Prob. Chi-square < 0,05 artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. 

• Jika Prob. Chi-Square > 0,05 artinya tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

 


