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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha Usaha Kecil Mikro (UKM) 

yang berada di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian explanatory 

research. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal 

(sebab akibat) antara variabel literasi keuangan terhadap variabel kinerja 

UKM dengan didukung oleh teori dan memperoleh data melalui kuisioner 

(Sugiyono, 2013:6).  

 

C. Populasi dan Teknik Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat dan karakteritik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Martono, 2010:66). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini Usaha Kecil Mikro (UKM) sebanyak 600 yang berada di 

Kecamatan Paiton. Dimana jumlah tersebut meliputi tiga sektor yaitu : 

sektor perdagangan sebanyak 300, sektor industri sebanyak 100 dan 

sektor jasa sebanyak 200.  
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan 

mengunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi (Sugiono, 2015:136). Sampel dari penelitian ini menggunakan 

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Lebih tepatnya teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan  proportionate statisfied random sampling. 

Proportionete statisfied random sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan memperhatikan strata 

(tingkatan) di dalam populasi dan sifat atau unsur dalam populasi tidak 

homogen dan bestrata secara proporsional (Martono, 2010:68). 

Maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 150, dengan rumus 

berhitungan sebagai berikut : 

n = (Populasi sektor / Jumlah  populasi) x Jumlah sampel yang 

diinginkan 

 = (300/600) x 150 = 75 Sektor Perdagangan 

 = (200/600) x 150 = 50 Sektor Jasa 

 = (100/600) x 150 = 25 Sektor Industri 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu literasi keuangan (X) dan kinerja UKM (Y). Menurut Sugiono (2015:38) 
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definisi operasional variabel yaitu suatu atribut, sifat atau objek dari objek 

atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut definisi 

operasional, indikator dan skala pengukurannya terdapat pada tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator  Ukuran  

Literasi keuangan merupakan 

pengetahuan, keterampilan, 

dan keyakinan yang 

mempengaruhi sikap dan 

perilaku untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan 

keputusan dan pengelolaan 

keuangan dalam rangka 

mencapai kesejahteraan, 

(OJK 2017:77) 

- Memahami dan melakukan 

pencatatan atas pendapatan 

dan pengeluaran dalam 

usahanya. 

- Memahami kosep dasar 

keuangan (tingkat bunga 

sederhana, bunga majemuk, 

dan liquiditas suatu aset). 

Skala likert 

- Memahami penyimpanan di 

bank dalam bentuk 

tabungan, giro dan deposito. 

- Memahami kredit investasi. 

- Memahami kredit modal 

kerja. 

- Memahami kredit 

perdagangan. 

- Memahami kredit 

konsumtif. 

- Memahami asuransi 

kerugian atas bangunan dan 

peralatan, apabila sewaktu-

waktu terjadi kebakaran 

atau kehilangan. 

- Memahami investasi 

terhadap aset riil berupa 

tanah, bangunan usaha, dan 

kendaraan. 

Kinerja adalah ukuran 

seberapa efisien dan efektif 

sebuah perusahaan atau 

seorang manajer untuk 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. (Stoner, 1996) 

- Asset lancar perusahaan 

mampu memutupi hutang 

lancar. 

- Kas atau tabungan bank 

perusahaan mampu 

menutupi hutang lancar. 

- Kas dan piutang mampu 

menutupi hutang lancar 

Skala likert 
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perusahaan. 

- Total hutang mampu 

dipenuhi oleh asset yang 

dimiliki oleh asset yang 

dimiliki perusahaan. 

- Total hutang mampu 

dipenuhi oleh modal 

perusahaan. 

- Perusahaan memperoleh 

keuntungan dari penjualan. 

- Perusahaan memperoleh 

keuntungan dari asset yang 

dimiliki. 

- Perusahaan memperoleh 

keuntungan dari modal 

yang dimilki. 

 

- Perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari investasi 

yang ditanamkan. 

- Kas perusahaan mampu 

menghasilkan pendapatan 

melalui penjualan. 

- Penjualan barang secara 

kredit dibayar secara cepat 

oleh konsumen. 

- Persediaan yang dimiliki 

perusahaan mampu 

menghasilkan kas melalui 

penjualan. 

- Total asset yang dimiliki 

mampu menghasilkan 

pendapatan melaui 

penjualan. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

deskriptif kuantitatif. Data deskriptif dalam penelitian ini berupa 
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pembahasan skor atas jawaban kuisioner yang terkumpul dan data 

kuantitatif berupa hasil akhir analisis Smart Partial Least Square (PLS).  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban responden melalui 

penyebaran kuisioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber 

seperti buku terkait data Usaha Kecil Mikro (UKM) Kecamtan Paiton, 

jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel 

penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kuisioner atau angket. Kuisioner adalah daftar pertanyaan atau 

pernyataan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung atau 

tidak langsung atau melalui perantara. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan 

(Martono, 2010:112). 

 

G. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran dalam penenlitian ini menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiono (2015:165), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

persepsi, dan pendapat individu atau sekelompok orang terhadap potensi dan 

permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat produk 
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dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan. Jawaban setiap 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif, kriteria pengukuran dalam penenlitian ini 

adalah : 

1. Responden yang memberikan jawaban Sangat Setuju diberi skor 5, yang 

berarti bahwa responden sangat menyutujui pernyataan yang berada 

didalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti. 

2. Responden yang memberikan jawaban Setuju diberi skor 4, yang berarti 

responden menyetujui pernyataan yang berada didalam kuisioner yang 

diberikan oleh peneliti. 

3. Responden yang memberikan jawaban Netral diberi skor 3, yang berarti 

responden tidak setuju dan juga setuju  atas pernyataan yang berada 

didalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti. 

4. Responden yang memberikan jawaban Tidak Setuju diberi skor 2, yang 

berarti responden tidak menyetujui pernyataan yang berada didalam 

kuisioner yang diberikan oleh peneliti. 

5. Responden yang memberikan jawaban Sangat Tidak Setuju di beri skor 1, 

yang berarti responden sangat tidak menyetujui pernyataan yang berada 

didalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti. 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Kriteria penilaian jawaban responden ditentukan berdasarkan rata-

rata nilai jawaban yang dihitung menggunakan rentang skala (Umar, 

2000). Adapun rumus rentang skala yaitu sebagai berikut : 

                                   RS = 
n (m−1)

m
 

Keterangan:  

RS  =  Rentang Skala 

n  =  Jumlah sampel 

m  = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Rentang skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 – 

5, maka rentang skala penelitian dapat dihitung sebagai berikut : 

RS = 
150 (5−1)

5
 = 

600

5
 = 120 

Nilai rentang skala sebesar 120 digunakan untuk menentukan 

rentang skala keputusan. Rentang skala keputusan yang digunkan dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 Rentang Skala Keputusan 

Rata-rata total 

skor  

Literasi Keuangan Kinerja UKM 

150 – 270 Sangat Buruk  Sangat Rendah 

271 – 390 Buruk  Rendah 

391 – 510 Cukup  Cukup 

511 – 630 Baik  Tinggi 

631 – 750 Sangat Baik Sangat Tinggi 
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2. Analisis Partial Least Square  

Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi Partial Least Square (PLS). Regresi partial least square 

yaitu untuk memprediksikan hubungan antara variabel X (independen) 

terhadap variabel Y (dependen) (Ghozali, 2016:419). 

Adapun langkah-langkah analisis data menggunakan Smart PLS 

yaitu sebagai berikut : 

a. Merancang Outer Model 

Outer model atau model pengukuran mengidentifikasi bagaimana 

setiap indikator berhubungan dengan variabel laten lainnya. 

Perancangan model pengukuran menentukan sifat indikator masing-

masing variabel laten, apakah memiliki hubungan reflektif atau 

formatif berdasarkan definisi operasional variabel. Hubungan reflektif 

yaitu cerminan atau manifestasi dari variabel latennya, sedangkan 

hubungan formatif yaitu perubahan konstruk variabel laten 

diakibatkan oleh perubahan indikator (Devi, 2015). Pada penelitan ini 

memiliki arah hubungan yang reflektif.   

Pengujian outer model meliputi uji validitas dan uji reliabilitas 

yang dapat dijabarakan seperti berikut ini : 

1) Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

tingkat validitas suatu kuisioner. Suatu alat ukur yang 

validitasnya tinggi akan berdampak pada tangka kesalahan yang 
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kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang 

memadai. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti. Pengujian data pada penelitian ini 

yaitu menggunakan analisis partial least square yang mana untuk 

pengujian validitas dan reliabilitasnya menggunkan Outer Model.  

Uji validitas convergent indikator reflektif dengan 

program Smart PLS 3.0 dapat dilihat dari nilai loading factor 

untuk tiap indikator konstruk. Rule of Thumb yang biasanya 

digunakan untuk menilai validitas convergent yaitu nilai loading 

factor harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat 

confirmatory dan nilai loading  factor antara 0,6-0,7. Namun 

untuk penelitian bersifat explonatory  nilai loading factor antara 

0,6-0,7 dapat diterima serta nilai average variance extracted 

(AVE) harus lebih dari 0,5 (Ghozali, 2015:74). 

2) Uji Reliabilitas 

Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan 

untuk manguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas 

dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan 

ketetatapan instrument dalam dalam mengukur konstruk. Untuk 

mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif 

dapat dilakukan dengan Composite Reliability. Rule of Thumb 

yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu 
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nilai Composite Reliability harus lebih besar dari 0,70 untuk 

penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 0,6-0,7 masih 

dapat diterima untuk penelitian yang bersifat explonatory 

(Ghozali, 2015:75). 

b. Merancang Inner Model 

Inner model atau model struktural menggambarkan hubungan antar 

variabel laten diasumsikan memiliki hubungan yang linier dan memiliki 

hubungan sebab akibat. Model struktural merupakan bagian pengujian 

hipotesis yang akan digunakan untuk menguji signifikansi variabel laten 

eksogen (Literasi Keuangan) terhadap variabel laten endogen (Kinerja 

UKM) dan nilai dari 𝑅2 (Ghozali,2012). Nilai R-Squares 0.75 

menunjukkan model kuat, 0.50 moderate, dan 0.25 lemah.  

Adapun rumus Inner model yaitu sebagai berikut : 

𝜂𝑗 = 𝛽0𝑗 +  Ɣ𝑜𝑗 +  ∑ 𝛽𝑗𝑖  𝜉𝑖 +  ∑ Ɣ𝑗𝑖  𝜂𝑖 +  𝜁𝑗𝑖𝑖  

Dengan asumsi : E(𝜁𝑗) = 0 E(𝜉𝑖𝜁𝑗) = 0, E(𝜂𝑖𝜁𝑗) = 0 

Keterangan rumus : 

𝜂𝑗 : Perubahan laten tidak bebas ke-j 

𝜂𝑗 : Perubahan laten tidak bebas ke-j untuk i≠j 

𝛽𝑗𝑖      : Koefisien lintas/jalur perubahan laten eksogen ke-i ke variabel 

   laten endogen ke-j 

Ɣ𝑗𝑖 : Koefisien lintas perubahan laten endogen ke-i ke variabel laten 

   endogen ke-j 

𝛽0𝑗  : Intersep 
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𝜁𝑗 : Kesalahan pengukuran (inner residual) variabel laten ke-j 

 

I. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling bootsrap. 

Pengujian bootstrap merupakan langkah ketiga dalam analisis smart PLS 

Penerapan metode resampling bootsrap, memungkinkan berlakunya data 

terdistribusi bebas (distribution free), tidak memerlukan distribusi normal, 

serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel 

minimal 30). Pegujian dilakukan dengan t-test, bilamana diperoleh p-value ≤ 

0,05 (alpha 5%), maka disimpulkan signifikan dan sebaliknya (Ghozali, 

2008). 

Uij t atau t-test  yaitu untuk menguji seberapa jauh variabel independen 

berpengaruh (X) terhadap variabel dependen (Y).  Adapun rumus t-test yaitu 

sebagai berikut : 

t = 
 𝛽𝑖

𝑆𝐸(𝛽𝑖)
 

Keterangan rumus : 

t  : Nilai t hitung 

𝛽𝑖 : Bobot yang diperoleh dari estimasi model menggunakan set 

 empiris  

𝑆𝐸(𝛽𝑖) : Standard error yang diperoleh dari bootsrapping 

Apabila pengujian hipotetsis pada outter model signifikan, hal ini 

menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrumen 

pengukur variabel laten. Sedangkan apabila pengujian pada inner model 
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adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang 

bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya. 

Pernyataan hipotesis dalam penenelitian sebagai berikut :  

Ha ≠ 0 : Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

Kinerja UKM.  

Ho = 0 : Literasi keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja UKM.  

 


