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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

sebab-akibat (causal research) yang merupakan tipe penelitian untuk 

mengidentifikasi hubungan sebab-akibat (kausal) antara berbagai variabel 

(Wibisono, 2003). Sehingga dalam penelitian ini ada variabel independen dan 

variabel dependen, dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian merupakan objek yang ingin diteliti oleh 

peneliti. Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kafe 

yang berada di sekitar kampus di Kota Malang. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh 

peneliti. Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel yang 

layak dalam melakukan penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. 
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Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyk 40 responden yaitu 

pemilik usaha kafe yang berada di sekitar kampus di kota malang. 

C. Teknik Pengambilan Sempel 

Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling, yaitu 

semua elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel (Ferdinand, 2005). Metode pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dimana penentuan sampel dengan 

pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria sampel dalam 

penelitian ini yaitu lokasi usaha kafe berada di sekitar Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Brawijaya, 

Universitas Islam Negeri Malang dan Kampus STMIK Asia, karena di daerah 

tersebut banyak didirikan usaha kafe. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

X1 = Akses 

X2 = Lalu lintas 

X3 = Tempat parkir 

X4 = Lingkungan 

X5 = Tenaga kerja 

Y = Keberhasilan usaha 
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Sedangkan definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan 

berdasarkan suatu variabel dengan cara memberikan arti dari spesifikasi 

kegiatan sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Berikut tabel definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Indikator 

Akses (X1), adalah jalan menuju 

sebuah lokasi usaha atau tingkat 

kemudahan dilalui atau dijangkau. 

1. Lokasi usaha mudah dilalui 

konsumen 

2. Lokasi usaha mudah dijangkau 

oleh konsumen 

Lalu lintas (X2), adalah tingkat 

kelancaran atau keramaian jalan raya 

menuju lokasi usaha 

1. Lokasi usaha sering dilalui 

orang atau kendaraan  

2. Kelancaran jalan raya menuju 

lokasi usaha 

Tempat parkir (X3), adalah lokasi yang 

ditentukan sebagai tempat 

pemberhentian kendaraan yang bersifat 

sementara. 

1. Tersedia sarana parkir yang 

memadai 

2. Tersedia tempat parkir yang 

aman 

Lingkungan (X4), adalah sekitar lokasi 

usaha yang dapat mempengaruhi 

kegiatan usaha untuk menciptakan 

pendapatan dan menciptakan 

keuntungan. 

1. Lokasi usaha berdekatan 

dengan daerah kampus 

2. Lokasi usaha berdekatan 

dengan pemukiman mahasiswa 

Tenaga kerja (X5), adalah ketersediaan 

karyawan di sekitar lokasi usaha 

dengan keahlian seperti yang 

diinginkan. 

1. Kemudahan untuk 

mendapatkan tenaga kerja 

2. Ketersediaan tenaga kerja yang 

terampil  

3. Tingkat upah di daerah tersebut 

Keberhasilan usaha (Y), adalah tingkat 

pencapaian hasil atau tujuan usaha. 

1. Peningkatan modal 

2. Peningkatan jumlah produksi 

3. Peningkatan jumlah pelanggan 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) 

(Kuncoro, 2009). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dikumpulkan 

oleh peneliti melalui kuesioner yang diberikan kepada responden (pemilik 

usaha kafe berskala mikro/kecil sekitar kampus di Kota Malang). 

F. Pengukuran Data 

Pengukuran data merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2017).  

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur pendapat 

responden tentang fenomena yang diteliti. Dengan skala likert variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi item-item pernyataan. Jawaban dari setiap item 

pernyataan mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

dapat berupa kata-kata sebagai berikut: 

 Tabel 3.2 

Skala Likert 

Sumber : Sugiyono (2017) 

Simbol Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

ST Setuju 4 

RG Ragu – ragu 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 
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G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Adapun cara pengambilan keputusan 

dalam uji validitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam 

angket berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan valid. 

b. Jika nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya 

item angket dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah 

 alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2016). Pada penelitian pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan pengukuran one shot dengan metode Cronbach Alpha, 

dimana suatu kuesioner dikatan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,60 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2016). 
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H. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (2010), agar model regresi tidak bias maka perlu 

dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis untuk 

regresi berganda yang sering digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2016). Untuk menguji normalitas residual dapat digunakan uji 

statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov. Penelitian berdistribusi 

normal apabila memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05). 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Imam Ghozali (2010), uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari  

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model dinyatakan tidak 

heteroskedastisitas jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5%.  

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dengan cara 

melihat nilai variance inflation factor (VIF), dan nilai tolerance, jika nilai 
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VIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 maka tidak 

akan terjadi multikolinearitas. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

serta menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan 

untuk mengetahui akses, lalu lintas, tempat parkir, lingkungan, tenaga kerja 

dan keberhasilan usaha. Adapun rumus rentang skala adalah sebagai 

berikut : 

𝑅𝑆 =  
n (m − 1)

m
 

Keterangan : 

RS = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban  

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
40 (5 − 1)

5
= 32 
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Tabel 3.3 

Rentang Skala 

No Skor Akses Lalu lintas Tempat parkir 

1 40 – 71 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

2 72 – 103 Buruk Buruk Buruk 

3 104 – 135 Cukup baik Cukup baik Cukup baik 

4 136 – 167 Baik  Baik  Baik  

5 168 – 200 Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

No Skor Lingkungan Tenaga Kerja Keberhasilan 

1 40 – 71 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

2 72 – 103 Buruk Buruk Buruk 

3 104 – 135 Cukup baik Cukup baik Cukup baik 

4 136 – 167 Baik  Baik  Baik  

5 168 – 200 Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

Sumber : Data diolah, 2018 

a. Rentang skala 40 - 71 menunjukkan nilai variabel akses, lalu lintas, 

tempat parkir, lingkungan, tenaga kerja dan keberhasilan usaha sangat 

buruk. 

b. Rentang skala 72 - 103 menunjukkan nilai variabel akses, lalu lintas, 

tempat parkir, lingkungan, tenaga kerja dan keberhasilan usaha buruk. 

c. Rentang skala 104 - 135 menunjukkan nilai variabel akses, lalu lintas, 

tempat parkir, lingkungan, tenaga kerja dan keberhasilan usaha cukup 

baik. 

d. Rentang skala 136 - 167 menunjukkan nilai variabel akses, lalu lintas, 

tempat parkir, lingkungan, tenaga kerja dan keberhasilan usaha baik. 
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e. Rentang skala 168 - 200 menunjukkan nilai variabel akses, lalu lintas, 

tempat parkir, lingkungan, tenaga kerja dan keberhasilan usaha sangat 

baik. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen 

diasumsikan random, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. 

Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan 

sampel yang berulang) (Ghozali, 2016). Adapun bentuk persamaan regresi 

liner berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e  

Dimana: 

Y =  Variabel keberhasilan usaha 

a =  Konstanta 

e =  Standard error 

X1 =  Akses 

X2 =  Lalu lintas 

X3 =  Tempat parkir 

X4 =  Lingkungan  

X5 =  Tenaga kerja 

b1 =  Koefisien regresi dari variabel X1, akses 

b2 =  Koefisien regresi dari variabel X2, lalu lintas 
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b3 =  Koefisien regresi dari variabel X3, tempat parkir 

b4  =  Koefisien regresi dari variabel X4, lingkungan 

b5  =  Koefisien regresi dari variabel X5, tenaga kerja 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial 

(Ghozali, 2016). Dengan kriteria penguji sebagai berikut: 

 Jika t hitung ≥ t tabel atau P value ≥ 0,05 (alpha) maka variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Diartikan bahwa (X1) akses, (X2) lalu lintas, (X3) tempat parkir, (X4) 

lingkungan dan (X5) tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan usaha (Y). 

 Jika t hitung < t tabel atau P value < 0,05 (alpha) maka variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Diartikan bahwa (X1) akses, (X2) lalu lintas, (X3) tempat parkir, (X4) 

lingkungan dan (X5) tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keberhasilan usaha (Y). 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkta signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Dengan kriteria penguji sebagai berikut: 
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 Jika F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05 (alpha) maka variabel

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Diartikan bahwa (X1) akses, (X2) lalu lintas, (X3) tempat parkir, (X4)

lingkungan dan (X5) tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap keberhasilan usaha (Y).

 Jika F hitung < F tabel atau nilai signifikansi > 0,05 (alpha) maka variabel

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Diartikan bahwa (X1) akses, (X2) lalu lintas, (X3) tempat parkir, (X4)

lingkungan dan (X5) tenaga kerja secara bersama-sama tidak

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha (Y).

3. Uji Dominan

Uji dominan dilakukan untuk mencari variabel bebas mana yang 

paling berpengaruh terhadap variabel terikat, jika dibandingkan dengan 

beberapa variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui variabel dominan ini 

dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien beta yang paling besar. 


