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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

 Obyek  penelitian ini adalah pedagang pasar yang terletak di Pasar 

Prawirotaman Yogyakarta. Pedagang pasar menjadi sumber informasi yang 

dapat memberikan data sesuai masalah yang diteliti.Dengan demikian obyek 

penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan 

dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. 

Penelitian ini berbentuk survei, yakni menganalisis ketergantungan 

pedagang pasar terhadap rentenir.Adapun tujuan dari survei ini bersifat 

menerangkan atau menjelaskan, yakni mempelajari fenomena sosial dengan 

meneliti variabel penelitian. 

3.2 Jenis data  

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan serta diolah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan sendiri secara 

langsung dari narasumber aslinya atau responden. Data yang 

diperoleh dari kuesioner yang merupakan data kualitatif yang 

dinyatakan dalam angka menjadi data kuantitatif.   

2. Data sekunder adalah suatu data yang diusahakan oleh pihak lain 

selain dari peneliti. Peneliti menggunakan data sekunder terutama 
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untuk keperluan profil suatu daerah tempat dilakukannya 

penelitian. 

3. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui proses tanya jawab secara lisan dengan 

pihak yang berwenang mengenai data berhubungan dengan 

perencanaan. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara perorangan, artinya bahwa peneliti mengadakan 

wawancara hanya dengan satu orang informan atau lebih. 

3.3 Teknik Pengambilan Populasi atau Sampel 

Teknik pengambilan populasi atau sampel akan dijabarkan 

sebagaimana berikut: 

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar. 

2. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat 

mewakili dari populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya sampel 

menurut Arikunto (2002: 112) apabila subjek kurang dari 100, lebih 

baik di ambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika 

subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. 

Dalam penelitian ini digunakan sampel dari semua populasi. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik:  

a. Membagikan kuesioner (daftar pertanyaan) kepada 50 orang 

responden yang berisi tentang data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat 

menggunakan skala likertyaitu dengan skala 1-5. Skala tersebut 

digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi 

skor atau nilai seperti di bawah ini: 

1. Sangat setuju   (SS)  : 5 

2. Setuju   (S) : 4 

3. Netral   (N) : 3 

4. Tidak setuju  (TS) : 2 

5. Sangat tidak setuju (STS) : 1 

b. Kepustakaan, yaitu mencari literature-literatur yang diperlukan 

sehubungan dengan data dan teori yang dibutuhkan. 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Variabel tergantung (variabel dependent) 

Variabel dependenadalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Y 

(Ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir). 
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b. Variabel bebas (variable independent) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepercayaan (X1),menjelaskan seberapa besar pedagang pasar 

percaya terhadap rentenir. 

2. Kemudahan (X2), menjelaskan seberapa besar pedagang  pasar 

percaya terhadap rentenir. 

3. Kenyamanan (X3), menjelaskan seberapa besar pedagang pasar 

nyaman terhadap rentenir. 

4. Keuntungan (X4),menjelaskan seberapa besar kuntungan pedagang 

pasar meminjam terhadap rentenir. 

Peneliti ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar Kepercayaan, Kemudahan, Kenyamanan, 

Keuntungan.Berpengaruh terhadap ketergantungan pedagang pasar 

kepada rentenir. 

3.6 Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Instrumen penelitian untuk pengumpulan data dilakukan dengan 

mengunakan kuesioner yang digunakan sebagai pedoman 

penelitian.Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui. (Arikuntoro,Suharsimi. 2006) 
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Instrumen penelitian yang baik adalah instrumen yang memenuhi 

syarat valid dan reliabel. Tujuan penggunaan uji validitas dan reliabilitas 

adalah untuk menghindari bias terhadap kuesioner yang di isi oleh responden. 

1. Uji Validitas 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila melakukan apa yang 

seharusnya diukur, jadi harus tepat dan jelas untuk pengukurannya supaya 

tidak terjadi kesalahan. Jika pengukuran tidak valid maka akan tidak 

bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau tidak melakukan apa 

saja yang seharusnya dilakukan. 

Uji kualitas terhadap instrument yang dilakukan sebelum peneliti 

menganalisis pokok permasalahan. Uji kualitas yang dimaksud disini 

dengan uji validitas, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai 

arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat didalam melakukan 

fungsi ukurannya, uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

item-item dalam instrument mencakup keseluruhan kawasan isi objek 

yang hendak diukur atau sejauh mana isi instrument mencerminkan ciri 

yang hendak diukur. 

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan peneliti dikatakan valid jika 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Instrument penelitian dikatakan valid 

apabila dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh instrument 

tersebut dapat mengungkapkan gejala-gejala atau bagian yang akan diukur 
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dan memberikan gambaran tentang objek yang diteliti sehingga 

menunjukkan kondisi sebenarnya dari suatu objek yang dimaksud. 

Uji validitas dilakukan dengan pearson product moment yang 

digunakan untuk menghitung nilai korelasi antara masing-masing skor 

total dan butir jawaban dengan taraf signifikansi 5% jika r hitung > r tabel, 

maka H0 di tolak yang artinya variabel tersebut valid tetapi sebaliknya jika 

r hitung < r tabel maka H0 diterima yang artinya variabel tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki arti sejauh mana suatu pengukuran dapat 

memberikan hasil yang tetap bila dilakukuan pengukuran kembali 

terhadap suatu objek yang sama. Estimasi terhadap tingginya reliabilitas 

dapat dilakukan dengan pendekatan konsistensi interal dengan prosedur 

hanya memerlukan satu kali pengenaan sekelompok individu sebagai 

subjek akan diproses atau distribusi skor tes dari sekelompok subjek yang 

bersangkutan karena memiliki nilai praktis dan efisiensi yang tinggi. Hasil 

penelitian dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu 

yang berbeda. 

Butir pertanyaan yang diuji reliabilitasnya adalah butir-butir yang 

dalam pengujian validitas.Uji reliabilitas menggunakan pengujian alpha 

cronbach. Semakin besar nilai alpha akan dihasilkan, berarti butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner semakin reliabel. Adapun reliabelitas dalam 

penelitian ini yang diuji dengan uji cronbach alpha dengan ketentuan  
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apabila nilai cronbach alpha> 0,60 instrumen pengukuran dikatakan 

reliabel.( Ghazali, Imam. 2001) 

3.7 Uji Hipotesis dan Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan metode analisis yang 

digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hubungan antara variabel dependen dengan 

independen tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan 

yang menghubungkan antara variabel dependen Y dengan satu atau 

lebih variabel independen X1, X2, X3, X4 dalam analisis regresi, pola 

hubungan antara variabel diekspresikan dalam sebuah persamaan 

regresi yang diduga berdasarkan data sampel. 

 Adanya hubungan antara variabel Y dan Variabel X dapat di 

perlihatkan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, 

Persamaan umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

LogY = Log β0 + β1 Log X1 + β2 Log X2 + β3 Log X3 + β4 Log X4 + ε 

Dimana keterangan variabel adalah sebagai berikut: 

Y= Ketergantungan Pedagang Terhadap Rentenir 

Β0= A adalah Harga Y bila nilai dari Variabel X = 0 (nilai konstanta) 

X1= Kepercayaan 

X2= Kemudahan 

X3= Kenyamanan 

X4= Keuntungan 
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Gambar 3.1 

Konsep Pemikiran 

 

  

 

Bagan diatas menggambarkan bahwa diterminan atau pengaruh kuat 

ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan agar hasil regresi yang telah 

dilakukan bisa dipastikan terbebas dari asumsi klasik.Uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

 

 

a. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi memiliki hubungan dependen dan 

independen.Variabel independen yang baik harusnya tidak 

Ketergantungan Pedagang 

Pasar Terhadap Rentenir 

keuntungan kenyamanan kemudahan kepercayaan 
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memiliki hubungan antar mereka sehingga layak disebut sebagai 

independent atau disebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama 

variabel independen sama dengan nol. 

Pendektesian terhadap multikolinealitas dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dari hasil analisis regresi.Jika nilai VIF lebih besar dari pada 10, 

maka terdapat gejala multikolinealitas yang tinggi, dan sebaliknya 

jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka pengujian bebas dari gejala 

multikolinealitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari error disatu pengujian 

dengan pengujian yang lain. Error trem diharapkan konstan karena 

Error trem menunjukkan variabel diluar model yang 

mempengaruhi variabel dependen.Ketika error berada dalam 

kondisi yang konstan, maka model regresi dinyatakan bebas dari 

heteroskedastisitas. Konsekuensi dari error trem yang berubah-

ubah adalah koefisien-koefisien hadiletimasi dalam persamaan 

akan mengalami bias. Ini berarti apabila sampel data ditambah, 

maka koefisien-koefisien hasil estimasi akan ikut berubah dan 

berfluktuasi disekitar nilai tengah. 
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Ada beberapa cara untuk melihat perilaku error item yaitu 

dengan melihat grafik nilai Y disekitar garis regresi linier. Jika ada 

pola tertentu dan teratur dari titik yang ada maka dikatakan model 

mengalami heteroskedastisitas.Jika pola titik tidak berbentuk, 

maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi 

normal.Untuk mengetahui apakah pengujian yang dilakukan 

berdistribusi normal, dapat dilihat pada output hasil uji 

normalitas.Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorof-Smirnov (uji K-S). Jika nilai uji K-S lebih besar 

dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 maka hal ini 

mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

3.7.3 Uji Statistik 

a. Uji F (uji simultan, uji secara bersama-sama) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara serempak atau simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian melalui uji F 
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adalah dengan membandingkan fhitung (fh) dengan ftabel (ft) pada 

derajat signifikansi 95% (α = 0.05). 

Rumus Uji F menurut Algifari (2002):(Algifari.2002) 

𝐹

𝑆𝑆𝑅
𝑘

𝑆𝑆𝑅
𝑛

− (𝑘 + 1)
 

Dimana: 

SSR = Sum of Square Regression 

SSE = Sum of Square Error 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah pengamatan dalam sampel 

Dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, atau α =0,05 maka: 

1. H0 diterima dan Ha ditolak jika fhitung ≤ ftabel , yang berarti 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

secara nyata terhadap variabel dependen. 

2. H0 ditolak dan Ha diterima jika fhitung ≥ ftabel , yang berarti 

variabel independen secara simultan berpengaruh nyata 

(signifikan) terhadap variabel dependen. 
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b. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas 

secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian melalui uji t 

adalah dengan membandingkan thitung (th) dengan t tabel (tt) pada 

derajat signifikansi 95% (α = 0.05). 

Rumus uji F menurut Algifar (2000)1: 

t= 
𝑏−𝛽

𝑆𝑏
 

dimana : 

b  = koefisien estimasi variabel 

β  = koefisien beta awal 

Sb= standar deviasi 

Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau α = 0,05 maka: 

1. H0 diterima dan Ha ditolak jika fhitung ≤ftabel , yang berarti 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

secara nyata terhadap variabel dependen. 

2. H0 ditolak dan Ha diterima jika fhitung ≥ ftabel , yang berarti 

variabel independen secara simultan berpengaruh nyata 

(signifikan) terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

                                                           
1 Ibid 
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Koefisien determinasi (R2) adalah pengujian untuk 

menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang 

dijelaskan oleh beberapa variabel bebas (lebih dari satu variabel) 

secara bersama-sama.Dalam persamaan regresi linier berganda, 

apabila nilai koefisien determinasi (R2) semakin bebas (mendekati 

1) dan cenderung meningkat, maka hal itu dianggap baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


