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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Desember 2013 sampai dengan 26 Maret 2014, 

dengan tempat penelitian di  Blok Yaik Permai Pasar Johar Semarang. Pemilihan tempat 

penelitian ini dengan pertimbangan, blok Yaik Permai merupakan blok yang menjadi 

pusat perdagangan buah di kota Semarang Jawa Tengah. 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksplanasi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap 

hubungan, pengaruh satu variabel dengan variabel lain. Karena itu penelitian eksplanasi 

menggunakan sampel dan hipotesis (Bungin, 2005). Pelaksanaan penelitiann ini 

menggunakan teknik survei, yaitu suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh 

fakta-fakta dan mencari keterangan secara aktual dari suatu kelompok atau suatu daerah 

yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (Nazir, 1995) 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Accidental Sampling adalah mengambil responden sebagai  sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu  dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data 

dengan kriteria utamanya adalah orang tersebut merupakan konsumen atau pembeli buah 

jeruk  yang  dipasarkan di Blok Yaik Pasar Johar Semarang.  

 Kriteria yang dimaksud adalah sampel sebagai responden dalam penelitian 

merupakan konsumen keluarga (kepala keluarga/kepala rumah tangga (suami/istri)) 

yang bertindak secara sengaja telah membeli buah jeruk lokal dan substitusinya di Blok 

Yaik Permai Pasar Johar Semarang.  

Pengambilan sampel tidak berdasarkan pada minimal 10% dari jumlah populasi 

secara statistik karena pada penelitian ini dilakukan di pasar sehingga peneliti tidak 

dapat mengetahui jumlah populasinya. Roscoe (1975 dalam Sekaran, 2006) menyatakan 
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untuk analisis regresi linier berganda ukuran sampel sebaiknya beberapa kali atau lebih 

besar 10 kali dari  jumlah variabel dalam studi. 

 Maka peneliti dalam menentukan jumlah sampel yaitu berdasarkan perhitungan 

lebih besar 10 kali jumlah variabel penelitian termasuk variabel terikatnya, dalam 

penelitian ini terdapat 6 variabel sehingga jumlah sampel yang diambil sebesar 70 orang. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu 

pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan cara wawancara menggunakan 

kuesioner untuk mendapatkan informasi dari konsumen buah di pasar Johar Kota 

Semarang. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan menyalin data yang tersedia, 

data tersebut meliputi jumlah pedagang, peta pasar Johar dan peta Blok Yaik Permai 

3.5. Analisis Data 

Untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan buah jeruk di Pasar 

Johar Semarang, digunakan fungsi permintaan Cobb-Douglas  dengan model regresi 

linear yang ditransformasi ke dalam logaritma natural (ln) melalui tahap - tahap 

penyajian data hasil penelitian dalam bentuk sebagai berikut : 

1. Tabulasi data  

2. Menyusun persamaan analisis model regresi Cobb-Douglas.  

LnY = a + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 Ln X5 + ei 

Keterangan : 

a  = Konstanta 

b1...b6 = Koefisien regresi untuk X1 sampai X7 

Y   : Permintaan buah jeruk lokal 

X1  : Harga Buah Jeruk 

X2  : Harga Buah Substitusi 

3. Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji ada tidaknya serial korelasi diantara peubah-peubah bebas : 

a. Autokorelasi 

Jika DW < DL atau DW > 4 – DL berarti terdapat autokorelasi 

Jika DW terletak antara DU dan 4-DU berarti tidak ada autokorelasi 

Jika DW terletak antara DL dan DU atau diantara 4-DU atau diantara  4-DU dan 4-

DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti 

X3 : Jumlah Anggota Keluarga 

X4 :  Jenjang Pendidikan Terakhir 

X5 : Pendapatan Keluarga Per 

Bulan 

Ei  : Error 
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Cara menghilangkan autokorelasi dengan cara menambah variabel X dalam 

persamaan regresi (variabel Dummy) 

b. Multikolinieritas  

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilihat pada nilai : 

1. Besaran VIF dan Tolerance 

2. Besaran korelasi antar variabel independen 

c. Heteroskedastisitas 

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. 

Jika titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

(Priyatno, 2012) 

4. Pengujian Hipotesa  

a. Pengujian secara bersama dengan menggunakan uji F 

Untuk menunjukan pengaruh nyata variabel bebas terhadap variabel terikat 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05, dinyatakan dengan : 

Ho : variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

H1 : variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima, berarti variabel bebas secara bersama-

sama tidak berhubungan secara nyata terhadap variabel terikat. 

Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak, berarti variabel bebas secara bersama-

sama berhubungan secara nyata terhadap variabel terikat. 

b. Uji T 

Pengujian keberartian variabel bebas secara individu menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05. Berikut pengujian hipotesisnya : 

Ho : variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

H1 : variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima, berarti variabel bebas tidak 

berhubungan secara nyata terhadap variabel terikat secara individual. 

Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak, berarti variabel bebas secara nyata 

berhubungan terhadap variabel terikat secara individual 

(Wiratna, 2014) 


