
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut

Trisnawati & Pratomo (2019) data primer yaitu data yang diperoleh bukan dari pihak

kedua atau perantara melainkan langsung dari sumbernya yaitu data yang diperoleh

dari industri kecil dan menengah olahan singkong di Salatiga.

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan

wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah

wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi

pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik dan hanya memuat poin-poin penting

masalah yang ingin digali dari responden. Teknik sampling menggunakan

nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel.

Penelitian ini mengunakan jenis teknik sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu

dengan teknik penentuan sampel semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sampel jenuh juga disebut dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi

dijadikan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 30 industri pengolahan

singkong di Salatiga dan semua dijadikan sampel.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian observasional analitik dengan pendekatan

Cross Sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau

observasi data dalam satu kali pada satu waktu yang dilakukan pada variabel terikat

dan variabel bebas. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel

satu dengan variabel lainnya, (Trisnawati & Pratomo. 2019).



3.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif

mengarahkan pada data-data angka yang diolah dalam statistika dan pendekatan

kuantitatif ini dilakukan dalam rangka menguji hipotesis dan memberikan kesimpulan

hasil pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode

kuantitatif ini penguji akan memperoleh signifikan hubungan antara variabel atau

perbedaan signifikan hubungan variabel yang telah diteliti, (Latipah & Inggit, 2017).

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengaruh upah riil dan nilai

produksi terhadap permintaan tenaga kerja pada industri pengolahan singkong di

Salatiga adalah dengan metode analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik.

(Basuki & Awanis, 2014).

Analisis regresi linear berganda dipakai apabila terdapat lebih dari satu

variabel atau variabel bebas lebih dari satu. Regresi merupakan prosedur yang sangat

fleksibel untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen, variabel ini bisa lebih dari satu. Dengan menggunakan analisis regresi

linear berganda dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat (Latipah & Inggit, 2017). Dalam penelitian ini yang merupakan

variabel bebas yaitu nilai produksi dan nilai upah, sedangkan yang merupakan

variabel terikat yaitu permintaan tenaga kerja.

Model persamaan matematis regresi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut (Babecký et.al. 2012) :

PTK= f(U, Q) ......………….....……………….……………… (3.1)

PTK = β0 + β1U + β2Q + ε ……………………………………………. (3.2)

Adanya perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan

menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma-linier (Log)

(Basuki & Awanis, 2014). Sehingga model persamaan regresinya menjadi sebagai

berikut :



Log(PTK) = β0 + β1.Log(U) + β2.Log(Q) + ε …………….…..… (3.3)

Keterangan:

Log(PTK) : Permintaan Tenaga Kerja

β0 : Konstanta

β1-2 : Koefisien Variabel 1,2

Log(U) : Upah Rill

Log(Q) : Nilai Produksi

ε : Error Term

Pengujian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel bebas (upah dan nilai produksi) terhadap variabel terikat

(permintaan tenaga kerja) dengan menggunakan metode analisis regresi linear

berganda dengan cara melakukan uji statistik, yaitu meliputi pengujian secara

simultan (uji F) dan pengujian secara individual (uji t) kemudian koefisien

determinasinya akan terlihat (Latipah & Inggit, 2017).

3.4.1 Pengujuan Secara Simultan (Uji F)

Menurut Loka et al (2012) Uji F digunakan untuk melihat signifikansi

pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ho : β1 = β2 = 0 ; Tidak ada pengaruh antara variabel upah tenaga kerja,

dan nilai produksi terhadap permintaan tenaga kerja.

Ha : β1 = β2 ≠ 0 ; Ada pengaruh antara variabel upah tenaga kerja, dan

nilai produksi terhadap permintaan tenaga kerja.



3.4.2 Pengujian Secara Individual (Uji t)

Menurut Maghfirah & Zulham (2016) ini dimaksudkan untuk menguji

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Yang diuji dalam

hal ini adalah signifikansi dari koefisien regresi. Adapun pengujian secara individual

sebagai berikut:

3.4.2.1 Uji Antara Upah Terhadap Permintaan Tenaga Kerja

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan upah

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ho : β1 = 0 Tidak ada pengaruh negatif antara variabel upah tenaga kerja

terhadap permintaan tenaga kerja.

Ha : β1 ≠ 0 Ada pengaruh negatif yang signifikan antara variabel upah

tenaga kerja terhadap permintaan tenaga kerja.

3.4.2.2 Uji Antara Nilai Produksi Terhadap Permintaan Tenaga Kerja

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan nilai

produksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ho : β2 = 0 Tidak ada pengaruh antara variabel nilai produksi terhadap

permintaan tenaga kerja.

Ha : β2 ≠ 0 Ada pengaruh yang signifikan antara variabel nilai produksi

terhadap permintaan tenaga kerja.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Loka et al (2012) bahwa permintaan tenaga kerja merupakan sedikit

atau banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan atau dipekerjakan pada industri kecil



yang dibutuhkan oleh industri untuk melakukan proses produksi. Variabel ini diukur

dengan jumlah pekerja yang ada di industri pengolahan singkong.

3.5.2 Upah

Upah adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa

pengeluaran barang atau uang yang diberikan atau yang dibayarkan kepada tenaga

kerja atas jasa yang telah tenaga kerja berikan setiap bulannya kepada perusahaan

Siburian & Woyanti (2013). Upah dalam penelitian ini diukur dengan upah riil.

Menurut Sholeh (2017), upah riil (real wage) adalah upah yang telah diperhitungkan

dengan daya beli dari upah yang diterima atau upah nominal. Upah riil ditemukan

dengan cara mengkonversikan upah nominal dengan indek harga yang terjadi pada

tahun yang bersangkutan, atau dapat dituliskan dengan rumus:

Keterangan :

IHKt : Indeks Harga Konsumen tahun t

IHKt-1 : Indeks Harga Konsumen tahun t-1

Upah Riil t : Upah riil tahun t per bulan dari seluruh upah pekerja

di setiap perusahaan pengolahan singkong.

Upah Nominal t : Upah Nominal tahun t per bulan dari seluruh upah

pekerja di setiap perusahaan pengolahan singkong.

i : Perusahaan Pengolahan Singkong

IHKit-1

IHKit
X upah nominalitUpah Riilit =



3.5.3 Nilai produksi

Menurut Fauziah (2015) Nilai produksi adalah tingkat produksi atau

keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu

unit usaha yang selanjutnya akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Nilai

produksi juga dihitung berdasarkan nilai produksi riilnya sebagai berikut:

Keterangan :

IHKt : Indeks Harga Konsumen tahun t

IHKt-1 : Indeks Harga Konsumen tahun t-1

Nilai Produksi Riil t : Nilai produksi riil tahun t per bulan dari

seluruh nilai produksi di setiap perusahaan

pengolahan singkong.

Nilai Produksi Nominal t : Nilai Produksi Nominal tahun t per bulan dari

seluruh Nilai Produksi di setiap perusahaan

pengolahan singkong.

i : Perusahaan Pengolahan Singkong.

Maka, Upah Riil :

100

Indeks Harga
X upah uangUpah Riil =

IHKit-1

IHKit

X Nilai Produksi nominalitNilai Produksi Riilit =




