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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di UMKM yang berada di Kabupaten 

Malang, Jawa Timur.  

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Ferdinand (2014:171), populasi ialah gabungan dari seluruh elemen yang 

terbentuk dari peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang 

menjadi perhatian pusat peneliti dan dapat ditarik kesimpulan. Penetapan 

populasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian untuk 

memberikan informasi dan data yang berguna. Populasi di penelitian ini ialah 

seluruh UMKM di Kabupaten Malang pada terakhir yang tercatat berjumlah 

419.882.  

Sugiyono (2015: 118), Sampel ialah bagian dari populasi yang dapat 

mewakili penelitian dengan karakteristik yang dimiliki.  Peneliti menggunakan 

sampel karena populasi sangat besar sehingga terbatasnya untuk melakukan 

penelitian dari segi waktu, tenaga dan jumlah populasi yang sangat banyak. 

Penggunaan sampel yang diambil dari populasi harus sudah mewakili dari 

keseluruhan populasi yang ada. 

Widayat (2004: 96), terdapat teknik untuk pengambilan sampel dalam 

melakukan penelitian. Teknik sampling dibagi menjadi dua yaitu non probability 

sampling dan probability sampling. Syarat utama sampel dikatakan baik apabila 

sampel itu memiliki sifat representatif, hasil pengukuran sampel mewakili ciri 
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populasi dengan bisa yang relatif kecil. Penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik non probability sampling. Dalam non probability sampling, peneliti 

secara sadar memutuskan elemen-elemen masuk ke dalam sampel. Artinya 

kemungkinan peluang seseorang atau benda untuk terpilih menjadi anggota 

sampel tidak diketahui. Dalam pengukuran sampel digunakan pendapat Slovin 

sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n = pengukuran sampel 

N = ukuran populasi 

E = persentase kelonggaran ketidaktelitian, kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir (10%) 

Sehingga dari rumus tersebut dapat diperoleh perhitungan 

𝑛 =
419882

1+419882(0,1)2  

𝑛 = 99,976 dibulatkan menjadi 100 

C. Definisi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Sanusi (2012: 49), mengemukakan bahwa variabel harus ditetapkan 

oleh peneliti apa saja yang akan dipelajari sehingga informasi tersebut dapat 

ditarik kesimpulan. Variabel-variabel sesungguhnya telah dinyatakan secara 

eksplisit pada masalah penelitian dan dipertegas lagi pada rumusan masalah. 

Variabel terikat (dependent variable) ialah variabel yang dipengaruhi oleh 
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variabel lainnya. Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya. Penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu literasi keuangan (X1), 

pengelolaan keuangan (X2), dan akses permodalan (X3) serta kinerja UMKM 

(Y) sebagai variabel terikat.  

2. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional ialah petunjuk kepada peneliti dalam upaya penelitian 

yang meliputi cara mengukur variabel untuk memperoleh nilai variabel 

penelitian.  

a. Literasi keuangan ialah variabel bebas pertama (X1) pada penelitian ini.  

Keterampilan pemahaman dan pengetahuan dalam mengelola dan 

mengambil keputusan terkait aspek keuangan pelaku usaha. Alat ukur 

variabel yang digunakan ialah skala interval. Indikator literasi keuangan 

ialah basic personal finance, credit and debt management, saving and 

investment, dan risk management 

b. Pengelolaan Keuangan ialah variabel bebas kedua (X2). Suatu kegiatan 

untuk membuat pelaporan keuangan, agar mengatasi risiko yang akan 

muncul. Alat ukur variabel yang digunakan ialah skala likert. Indikator 

pengelolaan keuangan ialah modal, laporan keuangan, manajemen kas, 

dan penganggaran. 

c. Akses Permodalan ialah variabel bebas ketiga (X3). Kemudahan 

mendapatkan modal dari penyedia kredit harus besertakan jaminan dalam 

pengajuan. Pengajuan kredit kepada lembaga sektor keuangan formal 

membantu UMKM untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan 
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risiko yang minimial sehingga sangat membantu UMKM. Alat ukur 

variabel yang digunakan ialah skala likert. Indikator akses permodalan 

yaitu informasi kredit formal, dan prosedur dalam mengakses permodalan.  

d. Kinerja UMKM ialah variabel terikat (Y). Penilaian terhadap hasil yang 

telah dicapai dalam periode tertentu terhadap usaha yang telah dikelolanya. 

Alat ukur variabel yang digunakan ialah skala interval. Indikator kinerja 

UMKM ialah pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan laba. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif, menurut 

Kuncoro (2013: 145), kuantitatif data yang diukur dalam skala numerik (angka), 

yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu: data interval yaitu data yang diukur 

dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui, sedangkan data 

rasio yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Peneliti tujuannya untuk 

menguji hipotesis dan teori, dan menunjukan hubungan antara variabel dependen 

dan independen. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data yang 

dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama, dengan melakukan 

kuesioner yang ada di lapangan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2015: 308), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

utama dalam penelitian, bertujuan untuk mendapatkan data. Peneliti tidak 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data sesuai 

standar data yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data secara primer yaitu kuesioner. 
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F. Uji Instrumen 

Sanusi (2012: 67), Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Instrumen biasanya terbagi menjadi dua yaitu 

instrumen validitas dan reliabilitas. Titik tolak dari penyusunan instrumen ialah 

variabel penelitian itu sendiri. Konsep ialah fenomena yang masih abstak (kabur) 

sehingga belum dapat diukur. agar dapat diukur konsep harus di operasionalkan 

menjadi variabel dengan memberikan nilai. Setelah mendapatkan variabel, 

kemudian menentukan indikator sehingga pertanyaan berfungsi sebagai alat 

pengumpulan data agar dapat disusun. Instrumen penelitian digunakan untuk 

pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka 

setiap instrumen harus memiliki skala. 

1. Uji Validitas 

Validitas menurut Sanusi (2012:76), instrumen dikatakan valid jika 

pengukuran benar-benar bebas dar kesalahan sistematis. Tingkat validitas 

pada alat ukur sudah terjamin karena mudah untuk diamati dan hasilnya cepat 

diperoleh. Valid berarti instrumen melakukan apa yang seharusnya dilakukan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas instrumen ditentukan 

dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh dari setiap butiran 

pertanyaan ataupun pernyataan. Tiap butir item pertanyaan berkorelasi secara 

signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu maka alat pengukuran 

tersebut valid. Sebaliknya, jika korelasi tidak signifikan maka alat 

pengukuran tersebut tidak valid dan alat pengukuran itu tidak dipaki untuk 
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mangambil data. Untuk mencari nilai korelasi peneliti menggunakan rumus 

korelasi Pearson Product Moment, dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan: 

r  = koefisien korelasi 

X = skor butir 

Y = skor total butir 

N = jumlah sampel (responden) 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menurut Ferdinand (2014:218), sebuah instrumen untuk 

mengukur data dan data tersebut terpercaya jika instrumen yang dihasilkan 

konsisten memunculkan hasil yang sama disetiap pengukuran. Melakukan 

pengukuran ulang dengan pertanyaan yang sama tetapi dengan waktu yang 

berbeda. Diharapkan mendapatkan data dengan tingkat ketepatan, keakuratan 

dan konsisten dari responden. Bahwa pertanyaan dalam kuesioner sudah valid. 

Instrumen penelitian atau kuesioner dinyatakan konsisten maka dapat 

digunakan kembali dalam penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Sanusi (2012: 115), Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

merupakan hasil pengelolahan data dari jawaban yang diberikan responden atas 

pertanyaan dari setiap item kuesioner. Teknik analisis digunakan untuk peneliti 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan ditentukan 

oleh masalah penelitian yang sekaligus mencerminkan karakteristik tujuan untuk 
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eksplorasi, deskripsi, atau menguji hipotesis. Analisis data digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan dari peneliti, dari analisis data dikumpulkan 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X1, X2, X3) terhadap 

variabel dependen (Y). 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif menyangkut berbagai macam aktivitas dan proses. 

Analisis ini menyimpulkan dan memberikan gambaran data mentah dalam 

jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan dari jawaban 

responden. Metode yang digunakan melalui hasil dari jawaban responden atas 

pertanyaan pertanyaan (kuesioner). Dimana setiap variabel memiliki lima 

jawaban dengan bobot/nilai yang berbeda. Menggunakan rata-rata persentase 

dari nilai lima jawaban yang telah diberikan. Statistik deskriptif gambaran 

suatu data dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata hitung (mean), 

median, modus dan standar deviasi. Jumlah jawaban dari responden akan 

dihitung dengan mengalikan masing-masing skor dan kemudian akan 

dijumlahkan keseluruhannya. Nilai total jawaban responden dibagi lima 

kategori berdasarkan rentang skala yang telah dibuat. Rumus rentang skala 

sebagai beriku: 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 =  
𝑁(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

N = jumlah responden 

m = jumlah alternatif jawaban setiap item 
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Tabel 1. Rentang Nilai Skala Semantic differential 

Rentang Nilai Alternatif Jawaban 

1,00-1,80 

1,81-2,60 

2,61-3,20 

3,21-4,20 

4,21-5,00 

Sangat tidak setuju 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat setuju 

Sumber: Sanusi (2012) 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Widayat (2004:176), menyatakan bahwa analisis regresi linear 

berganda untuk menguji estimasi dari suatu masalah karena jumlah variabel 

bebasnya lebih dari satu variabel sehingga tidak bisa untuk menggunakan 

variabel regresi sederhana. Penelitian ini  dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh literasi keuangan (X1), pengelolaan keuangan (X2), dan akses 

permodalan (X3) terhadap Kinerja Keuangan UMKM. Persamaan regresi 

linear beranda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

Keterangan: 

Y = kinerja keuangan UMKM 

a  = bilangan konstan 

b1, b2, b3 = koefisien regresi 

X1 = literasi keuangan 

X2 = pengelolaan keuangan 

X3 = akses permodalan 

e  = variabel pengganggu 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Ghozali (2016:154), uji normalitas bertujuan untuk menguji model 

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Diketahui bahwa uji t dan F mengansumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

dinyatakan tidak valid. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

grafik ialah dengan cara melihat penyebaran data grafik Normal P-Plot of 

Regression Standardized Residual. Dasar pengambilan keputusan, jika 

titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

maka menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitasnya. Nilai signifikansi hasil dari pengujian Kolmogorov 

Smirnov melebihi tingkat signifikansi yang telah ditentukan (penelitian ini 

sebesar 0,05), maka data residual dikatakan berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Ghozali (2016:103), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Uji multikolonieritas memperhatikan nilai 

tolerance >0,10 atau sama dengan nilai VIF <10. Sehingga jika nilai VIF 

kurang dari 10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas, jika VIF lebih 

besar dari 10 maka terjadi gejala multikolonieritas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

pengamatan satu ke pengamatan yang lainya. Variance residual 

pengamatan satu ke pengamatan lain tetap maka dapat disebut 

homoskesdasitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedasitas. Bila tidak terdapat 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroksedasitas. 

4. Uji Hipotesis 

Penguji hipotesis pada penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 

literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan akses permodalan terhadap 

kinerja UMKM di Kabupaten Malang.  

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh variabel 

bebas dan mampu menjelaskan variabel terikat. Uji F menujukan adanya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian 

uji F: 

H1 ditolak jika Fhitung < Ftabel atau nilai tingkat signifikan > 5% atau 0,05 

H1 diterima jika Fhitung > Ftabel atau nilai tingkat signifikan ≤ 5% atau 0,05 
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H0: b1, b2, b3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan simultan 

variabel literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan akses permodalan 

terhadap kinerja UMKM. 

H0: b1, b2, b3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan simultan 

variabel literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan akses permodalan 

terhadap kinerja UMKM. 

Untuk mencari nilai Fhitung variabel-variabel korelasi signifikan atau tidak. 

Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐹 = 𝐹(𝑘; 𝑛 − 𝑘) 

Dimana: 

K = banyaknya variabel bebas 

n = ukuran sampel 

F = Fhitung yang dapat dibandingkan dengan Ftabel  

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing setiap 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melakukan pengujian ini 

menggunakan rumus uji t dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05 rumus 

berikut: 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑡 (𝛼 2 ; 𝑛 − 𝑘 − 1)⁄  

Dimana: 

𝛼= nilai signifikan 

n = total responden 

k = jumlah variabel bebas  
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H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau nilai signifikan > 5% atau 0,05 

H1 diterima jika t hitung > t tabel atau nilai signifikan ≤ 5% atau 0,05 

Nilai signifikan > 0,05 atau 5% maka terima H0 dan H1 ditolak. Hal ini 

berakti bahwa variabel literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan akses 

permodalan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Nilai 

signifikan ≤ 0,05 atau 5% maka terima H1 dan H0 ditolak. Hal ini berakti 

bahwa variabel literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan akses 

permodalan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM 


