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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UMKM sektor makanan dan minuman 

yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

Penentuan lokasi penelitian dilandaskan karena terdapat banyak UMKM 

yang tersebar di daerah ini dengan lokasi yang strategis, yaitu berada di 

sepanjang jalan protokol penghubung Kota Malang dengan Kota Batu yang 

dikelilingi oleh berbagai Universitas ternama dan padat penduduk. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

metode survei dan tabulasi. Penelitian Survei bertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum karakteristik dari suatu populasi dengan mengumpulkan 

informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu 

tertentu. Survei pada penelitian ini terkait dengan keputusan pembelanjaan 

pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Lowokwaru 

Kelurahan Dinoyo melalui cara pengambilan sample dari populasi dengan 

menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara sebagai alat pengumpul 

data pokok (Singarimbun, 2011:5). 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Keputusan pembelanjaan berkaitan dengan persoalan bagaimana 

kebutuhan dana untuk keperluan operasional dipenuhi, sehingga muncul 

berbagai alternatif sumber dana yang digunakan dengan ciri-ciri tertentu 

baik menyangkut beban resiko dan persyaratan lain yang diminta 

pemodal 

2. Modal merupakan sesuatu yang diperlukan untuk membiayai usaha 

mulai dari berdirinya suatu usaha hingga beroperasi untuk menghasilkan 

produk. Modal terdiri dari uang dan tenaga (keahlian). 

3. Modal berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri 

merupakan modal dari pemilik usaha, sedangkan modal pinjaman 

merupakan modal dari luar perusahaan. 

4.  Struktur modal (Capital Structure) adalah perbandingan atau imbangan 

pendanaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang terhadap modal 

sendiri dan perbandingan hutang terhadap aset yang dimiliki. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang secara tidak langsung 

memberikan informasi dan dukungan kepada peneliti. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari pengumpulan hasil survei kuesioner dan 

didistibusikan kepada responden. Data sekunder ini diperoleh dari 
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dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, buku-buku, maupun catatan, 

termasuk dari berita. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama (Sugiyono, 

2014: 43). Dalam penelitian ini sumber data akan diperoleh dari 30 

responden, yaitu para pelaku UMKM pada sektor makanan dan minuman di 

Kelurahan Dinoyo Kota Malang berupa wawancara(interview) dan 

kuesioner. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam dalam penelitian ini 

diperlukan data atau informasi akurat dari sumber-sumber yang dapat 

dipercaya. Adapun teknik atau cara yang digunakan dalam pengumpulan 

data atau informasi yang relevan yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur sesuai dengan 

objek penelitian dan pihak terkait yaitu para pelaku UMKM  makanan 

dan minuman di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. Hasil wawancara dapat menjadi sumber data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.  

2. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada partisipan/responden 

untuk mengisi data kuisoner dengan lengkap dan menjawab pertanyaan 
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dengan memberi tanda silang (X) untuk setiap jawaban yang menurut 

responden paling sesuai, kemudian dikembalikan kepada peneliti.  

 

F. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah keseluruhan 

dari pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman yang berada pada 

wilayah Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo Kota 

Malang.Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode random sampling atau penentuan sampel secara acak, karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

membedakan strata yang ada dalam populasi. Dari populasi yang ada 

diambil jumlah sampel sebanyak 30 responden, yaitu pelaku UMKM 

sektor makanan dan minuman di Kecamatan Lowokwaru Kelurahan 

Dinoyo Kota Malang.  

Dasar dalam penentuan jumlah sampel didasarkan dari pendapat 

Roscoe dalam Widayat dan Amirullah (2002:59) menyatakan bahwa: 

“Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai 

500”. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif 

penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tujuan 

penggunaan metode purposive sampling adalah untuk mendapatkan 

sampel yang representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 
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ditentukan. Adapun kriteria sampel UMKM menurut UU Nomor 20 

Tahun 2008 yaitu sebagai berikut: 

a) Modal usaha dibawah 200 juta rupiah 

b) Total tenaga kerja kurang dari 7 orang 

c) Omset dibawah 250 juta/pertahun 

Kriteria tersebut akan dapat diketahui dengan cara melakukan wawancara 

langsung dan terstruktur pada UMKM yang ada di Kelurahan Dinoyo. 

Kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwa UMKM tersebut dapat 

dijadikan sampel pada penelitian.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Metode analisis statistik deskriptif 

yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data 

sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis statisik deskriptif 

untuk sumber pembelanjaan, hambatan akses sumber pembelanjaan, serta 

struktur modal untuk pembelanjaan yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang 

dilihat dari jenis-jenis sumber pembelanjaan yang digunakan pada masing-

masing usaha dengan menghitung presentase dari data yang diperoleh dari 

responden. Adapun yang menjadi tahapan dalam analisis penelitian ini 

adalah: 

a) Mempersiapkan tabel untuk proses tabulasi. Tabulasi merupakan 

proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara 



28 

membuat tabel yang berisikan data sesuai kebutuhan analisis dan 

hasil jawaban kuesioner. 

b) Melakukan interpretasi hasil kuesioner dari responden ke dalam

bentuk tabulasi langsung. Intepretasi kuesionermerupakan upaya

peneliti untuk menemukan makna dari hasil data kuesioner yang

telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data

kemudian ditabulasi dari kuesioner ke dalam tabel yang sudah

dipersiapkan.

c) Hasil dari tabulasi dianalisis secara keseluruhan. Melakukan

analisis dari setiap masing-masing jawaban dari responden.

Analisis yang digunakan merupakan analisis statistik deskriptif.

d) Membuat tabulasi singkat dan menarik kesimpulan dari hasil

analisis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Setelah seluruh analisis data dilakukan, maka dilakukan penarikan

kesimpulan untuk mengetahui sumber pembelanjaan, hambatan

dalam mengakses sumber pembelanjaan, dan struktur modal untuk

keputusan pembelanjaan pada UMKM makanan minuman di

Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.


