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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer di ambil langsung dari pengrajin tempe di Kelurahan Gunung Sulah,

Sawah Brebes dan Kedamaian yang terpilih sebagai responden (sampel),

menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) dan wawancara langsung dengan

responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari instansi yang

dibutuhkan dan relevan, keadaan jumlah pengrajin tempe kota Bandar Lampung,

serta media perantara atau penunjang seperti buku Teori Lokasi Industri, dan lain-

lain.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdirii atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009).
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Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin industri tempe di Kelurahan Gunung

Sulah, Sawah Brebes dan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Tabel 6. Jumlah Populasi Pengrajin Industri Tempe Tahun 2012

No Kelurahan Jumlah
1 Gunung Sulah 187
2 Kedamaian 100
3 Sawah Brebes 83

Total 370
Sumber : Data diolah, 2015.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah Proportionate

Stratified Random Sampling yaitu teknik sampling yang digunakan bila populasi

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional

(Sugiyono, 2012).

Purposive Sampling Proportionate Stratified

Random Sampling

Gambar 3. Alur Penarikan sampel
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Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Proportionate Stratified

Random Sampling Sehingga didapatkan jumlah industri tempe terbesar populasinya

di Kelurahan Gunung Sulah, Sawah Brebes dan Kedamaian. Dengan menggunakan

Rumus Slovin dan didapatkan jumlah sampel di Kelurahan Gunung Sulah sebanyak

78 sampel. Rumus Slovin yang digunakan sebagai berikut :

= ( ) + 1
Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

d = Tingkat Kesalahan/ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

sebesar 10% = 0,1

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 370 industri, terdapat 3 Desa dan d

ditetapkan sebesar 10%. Sehingga jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti

adalah sebesar := ( , )
= 370370(0,01) + 1
= 3704,7
= 78
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Setelah mendapatkan hasil diatas, kemudian menggunakan teknik Proportionate

Stratified Random Sampling sehingga didapatkan masing-masing sampel sebagai

berikut :

n = 78 = 39 sampel di Kelurahan Gunung Sulah

n = 78 = 21 sampel di Kelurahan Kedamaian

n = 78 = 18 sampel di Kelurahan Sawah Brebes

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang

diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008) Penelitian ini menggunakan angket atau

kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan

angket tertutup dan angket terbuka. Metode ini digunakan untuk memperoleh data

tentang bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, biaya produksi dan keuntungan dari

pengrajin tempe.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog

dengan responden untuk menggali informasi dari responden.
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Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi:

a. Wawancara Terpimpin

Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah

disusun.

b. Wawancara Bebas

Pada wawancara ini, terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden,

tetapi  pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai  pedoman. Kebaikan

wawancara ini  adalah responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang

diwawancarai.

c. Wawancara Bebas Terpimpin

Merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin.

D. Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini

menampilkan metode rumus perhitungan Indeks Material (IM) dalam Teori Lokasi

Weber dan analisis deskriptif pada model yang dihasilkan.serta analisis hasil

kuesioner.

a. Metode Analisis Model Industri

Pengelompokan model industri ini diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang

meneliti tentang kajian teori Lokasi Weber terhadap industri batu bata merah di desa

Kejagan, Temon, dan trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dimana

pada penelitian tersebut diperoleh pengelompokkan 8 model yang didapatkan dari

kuesioner hasil penelitian yang telah dikelompokan.
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Tabel 7. Pengelompokan Industri Batu Bata Merah di Desa Kejagan, Temon
dan Trowulan Kecamatan Trowulan Berdasarkan Bahan Baku,
Tenaga Kerja dan Pemasaran Tahun 2012

Model
Industri

Bahan Baku Tenaga Kerja Pemasaran

1 Beli Keluarga sendiri Tengkulak
2 Beli Keluarga sendiri Langsung
3 Beli Tetangga Tengkulak
4 Beli Tetangga Langsung
5 Sewa Keluarga sendiri Tengkulak
6 Sewa Keluarga sendiri Langsung
7 Sewa Tetangga Tengkulak
8 Sewa Tetangga Langsung

Sumber : Fatmawati, 2012

Model yang didapatkan berjumlah 8 model. Bahan baku yang diperoleh terdapat dua

cara yaitu sewa dan beli. Hal ini dikarenakan bahan baku tanah liat yang sangat sulit

didapatkan dalam pembuatan batu bata. Sehingga keuntungan maksimum dan

minimum masing-masing didapat dari bahan baku sewa dan bahan baku beli :

1.Bahan Baku Sewa.

Keuntungan maksimum (model 6) didapat saat keadaan dimana pada bahan baku

sewa, tenaga kerja keluarga sendiri dan pemasaran melalui langsung. Keuntungan

minimum (model 7) didapat saat keadaan dimana pada bahan baku sewa, tenaga kerja

tetangga dan pemasaran melalui tengkulak.

2.Bahan Baku Beli

Keuntungan maksimum (model 2) didapat saat keadaan dimana pada bahan baku beli,

tenaga kerja keluarga sendiri dan pemasaran melalui langsung. Keuntungan minimum

(model 3) didapat saat keadaan dimana pada bahan baku beli, tenaga kerja tetangga

dan pemasaran melalui tengkulak.
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Sehingga dari 8 model yang diperoleh, akan didapatkan jenis model dan keuntungan

dengan berdasarakan Teori Lokasi Weber.

Setelah peneliti melakukan pra survei, diperoleh informasi mengenai bahan baku

yang digunakan para pengrajin tempe Kelurahan Gunung Sulah, Sawah Brebes dan

Kedamaian hanya menggunakan sistem beli, tenaga kerja yang digunakan berasal dari

keluarga sendiri atau tetangga dan dalam hal pemasaran digunakan apakah melalui

tengkulak atau secara langsung. Sehingga didapatkan model seperti berikut :

Tabel 8. Empat Model Industri Yang Diperoleh Berdasarkan Prasurvei

Model
Industri

Bahan Baku Tenaga Kerja Pemasaran

1 Beli Keluarga sendiri Tengkulak
2 Beli Tetangga Tengkulak
3 Beli Keluarga sendiri Langsung
4 Beli Tetangga Langsung

Sumber : Prasurvei, 2015

Berdasarkan 4 model yang dihasilkan akan didapat rata-rata Indeks Material per

masing-masing model. Sehingga dibuat asumsi dimana keuntungan tertinggi didapat

apabila pada bahan baku beli, tenaga kerja keluarga sendiri dan pemasaran melalui

langsung. Sedangkan keuntungan terendah didapat pada bahan baku beli, tenaga kerja

tetangga dan pemasaran melalui tengkulak dan hasil akhir mengetahui apakah dari 4

model industri tersebut sesuai dengan Teori Lokasi Weber.

b. Indeks Material (IM)

Untuk menentukan apakah lokasi industri optimum tersebut lebih berorientasi pada

bahan mentah dan manakah lebih berorientasi pada pasar, Weber menggunakan alat

untuk indeks material (IM) dengan perumusan sebagai berikut :
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= ℎ ℎℎ
Untuk mengetahui IM yang dihasilkan maka bobot bahan baku kedelai dibagi hasil

bobot bahan yang dihasilkan kedelai sehingga hasil yang akan didapatkan apakah IM

> 1 maka berorientasi ke bahan baku atau IM < 1 maka berorientasi ke pasar

(Djojodipuro, 1992).

c. Pembahasan Hasil Kuesioner

Dalam penenlitian ini menggunkan deskriptif kuantitatif, maka pembahasan yang

dilakukan pada hasil kuesioner yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dari

pengrajin tempe di Kelurahan Gunung Sulah, Sawah Brebes dan Kedamaian.

Pembahasan dimulai dari indikator pertama seperti bahan baku, tenaga kerja,

pemasaran, produk, dan finansial.


