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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah industri 

paving block di Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan lokasi dilakukan secara 

sengaja dengan pertimbangan bahwa usaha yang menjadi objek dalam penelitian 

ini banyak tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan karena 

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kawasan yang mengembangkan 

industri paving block karena sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya 

memiliki potensi pasir dan abu batu yang cukup besar sebagai bahan baku untuk 

proses produksi industri paving block (Raw Material Oriented). 

 Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 kecamatan dan hanya 5 Kecamatan 

di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki usaha paving block yaitu Kecamatan 

Cisayong, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Mangunreja, Kecamatan 

Rajapolah, dan Kecamatan Puspahiang dengan peringkat pertama di tempati oleh 

Kecamatan Cisayong sebagai tempat usaha paving block.  

 Industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya merupakan usaha yang 

cukup potensial untuk di kembangkan, karena usaha ini telah menciptakan 

lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja di daerah pedesaan. 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah upah, modal dan nilai 

produksi di industri paving block Kabupaten Tasikmalaya. 
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2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja di 

industri paving block Kabupaten Tasikmalaya. 

3.2 Metode Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting baik dalam 

pelaksanaan, pengumpulan data ,maupun dalam analisis data. Metode merupakan 

suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan agar dapat mencapai tujuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

 Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan memperoleh data 

yang berbentuk angka dan atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian 

kuantitatif ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependent) dengan menggunakan analisi 

statistik (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2008:136)   

 Berdasarkan teori tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian  

kuantitatif dengan memperoleh data yang diperoleh dari populasi penelitian dan 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian 

diinterprestasikan. 

3.2.1 Operasional Variabel 

 Variabel penelitian merupakan sifat, dan nilai dari individu, objek atau 

kegiatan yang memiiki variasi tertentu yang akan diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan di tarik kesimpulan. 

 Dalam penelitian ini penulis mengambil judul yaitu “Analisi penyerapan 

tenaga kerja pada industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya” dari judul 
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tersebut terdapat tiga variabel independen, dan satu variabel dependen. 

Diantaranya sebagai berikut : 

- Varibael Independen (variabel bebas) 

 Menurut Sugiyono (2013:58) variabel independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Dalam kaitan dengan masalah yang diteliti, maka yang 

menjadi variabel independen adalah upah, modal dan nilai produksi. 

- Variabel dependen (variabel terikat) 

 Menurut Sugiyono (2013:58) variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas atau karena ada 

tindakan. Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi 

variabel dependen adalah penyerapan tenaga kerja. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No 

(1) 

Variabel 

(2) 

Definisi Operasional 

(3) 

Notasi 

(4) 

Satuan 

(5) 

1 Upah Upah dalam penelitian ini adalah 

kompensasi yang diterima oleh 
tenaga kerja berupa jumlah uang 

setiap bulannya.  

   Rupiah  

2 Modal Kerja Modal kerja dalam penelitian ini 
yaitu dihitung dari nilai bahan baku 
yang digunakan dalam satu bulan. 

   Rupiah 

3 Nilai 
Produksi 

Nilai Produksi dalam penelitian ini 
adalah nilai produk yang dihasilkan 
perusahaan paving block dalam satu 

bulan. 

   Rupiah 

4 Penyerapan 
Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja dalam 
penelitian ini dapat dikatakan 

sebagai permintaan tenaga kerja, 
yaitu jumlah tenaga kerja yang 
dipekerjakan oleh perusahaan 

paving block. 

Y Orang 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Jenis Data 

 Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu 

pengamatan yang dapat berupa lambang, angka, maupun sifat. Data dapat 

memberikan gambar mengenai suatu keadaan atau persoalan. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer 

 Menurut Bagong Suyanto dan Sutinah (2008:55) data primer merupakan 

data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang akan diteliti 

(responden). Data tersebut diperoleh dari responden melalui wawancara yang 

dipandu dengan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data mengenai jumlah orang yang dipekerjakan oleh pengusaha paving 

block.  

b. Data mengenai upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh pengusaha paving 

block kepada pekerja. 

c. Data mengenai modal kerja yang di yang digunakan dalam proses produksi 

paving block di Kabupaten Tasikmalaya yaitu dari bahan baku. 

d. Data mengenai nilai produksi yang dihasilkan pada akhir proses produksi 

di industri paving block. 
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2. Data sekunder 

 Menurut Bagong Suyanto dan Sutinah (2008:55) data sekunder adalah 

data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu, seperti Badan 

Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  

3.2.2.2 Populasi Sasaran 

 Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti (Bagong Suyanto dan 

Sutinah, 2008:139). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik industri 

paving block yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah populasi dari pemilik 

industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya adalah 73 unit usaha dengan 34 

unit usaha di Kecamatan Cisayong, 20 unit usaha di Kecamatan Singaparna, 16 

unit usaha di Kecamatan Mangunreja, 2 unit usaha di Kecamatan Rajapolah, 1 

unit usaha di Kecamatan puspahiang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tasikmalaya, 2016). 

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data merupakan langkah yang 

sangat penting dalam metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu:  

a. Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian untuk mengetahui fenomena-fenomena dan perkembangan yang 

terjadi di industri paving block Kabupaten Tasikmalaya.  

b. Wawancara terstuktur merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman 
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pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam hal ini, wawancara 

dilakukan dengan para pemilik industri paving block di Kabupaten 

Tasikmalaya dengan dibantu oleh kuesioner yang telah dipersiapkan 

dengan mengambil sejumlah sampel. 

c. Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan topik penelitian. Antara lain buku, jurnal, artikel, 

laporan dan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 

3.3 Model Penelitian 

 Analisi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisi regresi linier 

berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least-squere). Analisis 

regresi digunakan untuk menguji model penyerapan tenaga kerja. Secara 

matematis model tersebut dapat ditulis sebagai berikut: 

                      

Model tersebut dapat ditranspormasikan kedalam persamaan logaritma: 

Ln                            

Dimana: 

    = Intersep 

            = Koefisien regresi parsial 

    = Upah 

    = Modal Kerja 

    = Nilai Produksi 

Y  = Penyerapan Tenaga Kerja 

µ   = Distubance error/error term 
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3.4 Teknik Analisi Data 

 Analisis data merupakan cara atau upaya untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga dapat dipahami dan bermanfat untuk memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh 

upah, modal, dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja. Analisis data 

yang digunakan sebagai berikut: 

3.4.1 Metode Ordinary Least-Square 

 Metode analisi yang digunakan sebisa mungkin menghasilkan nilai 

parameter model yang baik. Metode analisi dalam penelitian ini akan 

menggunakan metode OLS. Beberapa studi menjelaskan dalam penelitian regresi 

dapat dibuktikan bahwa metode OLS menghasilkan estimasi linier yang terbaik 

dibanding dengan metode lain juga asumsi klasik terpenuhi. Sebaliknya jika 

asumsi klasik tidak terpenuhi akan menghasilkan estimator yang jelek. Namun 

ada beberapa persyaratan agar penelitian dikatakan BLUE, persyaratan tersebut 

adalah model linier, tidak bias, memiliki tingkat variasi yang terkecil dapat 

disebut sebagai estimasi yang efisien.   

3.4.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

 Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemusian disebut dengan asumsi klasik. 

Dalam penelitian ini, kita akan menggunakan uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dam uji normalitas. 
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3.4.2.1 Uji Normalitas 

 Menurut Agus Tri Basuki, Nano Prawoto (2016:57) Istilah normalitas 

menunjukan pada pengertian adanya penyebaran data yang normal. Normal dalam 

arti mengikuti asumsi distibusi normal sebuah sebaran data. Apabila data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, begitu juga 

sebaliknya. Uji normalitas yang dapat digunakan di antaranya Chi-Square, 

Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk, Jarque Bera. 

 Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui 

P-P Plot, ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada di sekitar garis diagonal 

maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal. Persyaratan dari uji 

normalitas data adalah 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagoanal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji Heteroskedasrisitas digunakan untuk 

mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model 
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regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya 

heteroskedastisitas (Agus Tri Basuki, 2016:63). 

 Untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat diuji dengan 

menggunakan uji white. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregres 

residual kuadrat (   ) dengan variabel bebas. Dapatkam nilai   , untuk 

menghitung   , dimana        . Kroteria yang digunakan adalah apabila    

tabel lebih kecil dibandingkan dengan     R-sqeared, maka dapat gejala 

heteroskedastisitas didalam persamaan penelitian. 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autikorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model 

regresi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah 

uji Durbin-Waston (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

 Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Waston yang 

bergantung banyakna observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 
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3.4.2.4 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinieritas atau Kolinearitas Ganda (Multicollinearity) adalah adalah 

hubungan linear antara perubah bebas X dalam Model Regresi Ganda. Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas berarti ada hubungan 

linear yang “sempurna” atau “pasti” antara beberapa atau semua variabel 

independen dari model regresi. Adapun cara pendeteksiannya adalah jika 

multikolinearitas tinggi, seseorang mungkin memperoleh    yang tinggi tetapi 

tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir yang signifikan penting 

secara statistik. 

 Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dan nilai tolerance. Jika nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 

0,10 maka tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 

95% sehingga model tersebut bebas dari multikolinearitas (Agus Tri Basuki dan 

Nano Prawoto, 2016:62). 

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

3.4.3.1 Koefisien Determinasi      

 Menurut anwar Sanusi (2011:136) Koefisien Determinasi (  ) berfungsi 

untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) dengan semua 

variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. 

Nilai koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Koefisien determinasi diformulasikan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

   = Koefisien Determinasi 

ESS = Explained Sum Square 

TSS = Total Sum Square 

RSS = Residual Sum Square 

Dengan Kriteria: 

   = 1, berarti terdapat kecocokan sempurna dan seluruh variasi variabel terikat 

dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. 

   = 0, berarti tidak ada variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variabel bebasnya dan tidak ada hubungan antara variabel terikat dengna variabel 

bebasnya. 

3.4.3.2 Uji F-Statistik (Simultan) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H0) 

yang hendak di uji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, 

atau: H0 : b1 = b2 = ................. = bk = 0, artinya, apakah semua variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan 

sama dengan nol, atau: Ha : b1 ≠ b2 ≠ ................. ≠ bk ≠ 0, artinya, semua 

variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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 Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai         dengan 

      . Rumus untuk memperoleh         dinyatakan sebagai berikut: 

         
        

           
 

Dengan : 

   = koefisien determinasi 

N = jumlah pengamatan/sampel 

K = jumlah variabel independen 

 Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan signifikan bila 

nilai  F hitung > F tabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai F hitung < F tabel 

maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

3.4.3.3  Uji T-Statistik (Parsial) 

 Uji signifikan t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji t dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. 

 Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara 

individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:  

Hipotesis 1   

H0 :    = 0 : artinya upah tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga 

kerja pada industri paving block Kabupaten Tasikmalaya.   
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Ha :    < 0 : artinya upah berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga 

kerja pada industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya.   

Hipotesis 2   

H0 :    = 0 : artinya modal kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan 

tenaga kerja pada industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya.   

Ha :    ˃ 0 : artinya modal kerja berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan 

tenaga kerja pada industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya. 

Hipotesis 3   

H0 :     = 0 : artinya nilai produksi tidak berpengaruh terhadap tingkat 

penyerapan tenaga kerja pada industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya. 

Ha :    ˃ 0 : artinya nilai produksi berpengaruh positif terhadap tingkat 

penyerapan tenaga kerja pada industri paving block di Kabupaten Tasikmalaya.   

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Rumus untuk 

memperoleh nilai t hitung adalah: 

        
  

       
 

Dengan : 

  = koefisien regresi 

Se = standar error 

 Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai mutlak t 

hitung > t tabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima atau variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai t hitung < t tabel maka  
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hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak atau variabel  

independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. 


